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Beste buurtbewoners
‘Geestmolen’

van

De

Hoef

In het novembernummer van De Geestmolen gaven we aan dat onze kaftsponsor Broekman Makelaars hun sponsoring moest stoppen. Heel spontaan bood
print- en drukwerkshop CopyCentre
(waar De Geestmolen al jaren wordt afgedrukt) aan de sponsoring van onze
kaft op zich te nemen. We zijn de eigenaar van CopyCentre zeer erkentelijk
voor dit aanbod. In de volgende De
Geestmolen zullen we wat meer vertellen
over dit bedrijf, intussen kunt u op de
kaft alvast zien wat voor diensten zij
aanbieden.

I

ntussen is jammer genoeg ook een adverteerder gestopt met hun steun aan ons
blad. We bedanken het Natuurgeneeskundig Centrum dat voor ruim een jaar, maar
wel met een grote advertentie, ons steunde.
Nieuwjaarsreceptie
Deze eerste receptie van het Bbuurtoverleg
is op zondagmiddag 12 januari, met muziek

jaar temperatuur, boven verwachting. De
band was zeer professioneel en wist verschillende keren de ‘voetjes van de vloer’ te
krijgen. Aanwezig waren voornamelijk leden van het gebied tussen de De Vliegerstraat en de Jongkindlaan. Volgend jaar
gaan we het zeker nog eens doen, hopelijk
voor wijkbewoners van ons hele gebied.
ALV
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op dinsdagavond 15 april in de
Mormonenkerk, Jan de Heemstraat 10 van
19.30 uur tot 22.00 uur. 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 wordt een presentatie gegeven
door mr. drs. Anton van Riel van het Natuur
Instituut over hun activiteiten en de flora en
fauna in onze wijk. De vele milieuactiviteiten van het Instituut vinden plaats in en
buiten de eigen locatie in de Egmonderhout,
met de bekende blindentuin. Een verdere

van het ‘Just Jazz Band’, swingend verlopen en werd bezocht door ongeveer vijf en
zestig wijkbewoners. De opkomst was gezien het zonnige weer met een vroege voor6
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activiteit is het volgen van (onnodige)
boomkap in de provincie, dus met een kritische blik naar diverse overheden toe. De
presentatie, na de pauze (rond 21.00 uur), is
ook open voor niet-leden.
Lidmaatschap
Binnenkort zult u van de penningmeester
een uitnodiging ontvangen om het lidmaatschap, nog steeds 7,50 euro 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 7,50 euro (of meer) over te maken
naar ons Rabobank IBAN nummer: NL93
RABO 0376 4995 16. Het aantal leden van
het Buurtoverleg neemt gestaag toe. Mede
hierdoor hebben wij ook dit jaar geen subsidie van de gemeente nodig 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 14 juni plaats
vindt. De eerste tien fietsers kunnen 300
euro voor onze kas verdienen. Meer bewoners kunnen meefietsen maar dan uitsluitend voor de gezelligheid.
‘Huis van de wijk’ De Alkenhorst
Ons Wijksteunpunt aan de Schelfhoutlaan is
elke werkdag geopend van 10.00 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 bladzijden 30-31)
Zelf heb ik er een gewoonte van gemaakt
om verschillende keren per week 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
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Buurtagenda
ALV
Dinsdag 15 april
19.30 tot 22.00 uur
Mormonenkerk

Happy Hour
De Vleugels
16 mei, 13 juni
16.00 tot 17.30 uur

Buitenspeeldag
Willem Hedastraat
11 juni
14-16 uur

Rabofietssponsortocht
Zaterdag 14 juni
Robosbonsweg

Limerick

Boet van Heugten
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geschikt. Verschillende wijkbewoners hebben er al hun verjaardag gevierd.
Duurzaamheid
U zult het misschien al gezien hebben,
sinds een paar maanden heeft onze wijk de
duurzaamste straat van De Hoef. We hebben het natuurlijk over de Leonard Bramerstraat waar vele zonnepanelen drie van de
zeven daken versieren. Echt een voorbeeld
voor de hele wijk.
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 sommige bewoners heb ik ook zakkenvol 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.
Alle spaarders, bekend en onbekend, van
harte bedankt.
Website <www.geestmolen.nl>
De digitale De Geestmolen verschijnt op
onze website, twee weken nadat de papieren versie uitkomt. Kijk in de rubriek
‘informatie’ onder ‘download’.
U kunt op onze website ook meedoen aan
een enquête. Een bepaalde stelling wordt
gegeven waarop u kunt reageren. Deze keer
gaat de stelling over de Hoevervaart.
‘Geniet u van de natuurvriendelijke Hoevervaart oevers?’
8

Beheersconvenant
De huidige beheerscommissie rond overlast
door bewoners van Het Heem - waarvoor in
oktober 2012 een beheersconvenant werd
afgesloten - functioneert momenteel naar
tevredenheid van alle deelnemers. Hierbij
werd jammer genoeg het Buurtoverleg niet

uitgenodigd. Gelukkig wordt vier keer per
jaar, tijdens het voorzittersoverleg AlkmaarWest, hierover wel rapport aan ons uitgebracht. Mocht u toch overlast ondervinden
van zwervers neem contact op met Het
Heem of met ons. U kunt ook de politie
bellen (0900 8844)
Nationale Buitenspeeldag
Deze vindt plaats op woensdag 11 juni van
14.00 tot 16.00 uur. In onze wijk kunt u
met uw kinderen terecht rond het speeltuintje aan het eind van de Willem Hedastraat.
Voor de organisatie van deze Buitenspeeldag zoekt Esther Kuiper een vrijwilliger.
Wilt u dit mooie werk van haar (en met haar
help) overnemen, dan graag aanmelden via
telefoon 072-540 44 13.
Martien de Bruijn
<voorzitter@geestmolen.nl>
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Voortgang
reconstructie
winkelcentrum
De verbouwing van Winkelcentrum De
Hoef vordert gestaag. De eerste winkels
zijn al opgeleverd zodat ze ingericht kunnen worden en Albert Heijn is zelfs alweer open. Een update van de werkzaamheden.

A

ls deze De Geestmolen bij u bezorgd
wordt is, als alles goed gegaan is, de
vergrote Albert Heijn feestelijk geopend.
Intussen wordt ook hard aan de inrichting
van de nieuwe locatie van de apotheek en
vishal gewerkt om deze eind maart te kunnen openen. De werkzaamheden aan de
zuidzijde kunnen hiermee afgerond worden.

oude apotheek en horlogewinkel tegen de
vlakte om plaats te maken voor uitbreiding
van Vomar en de nieuwbouw van Blokker
die tegen de zomervakantie gereed moeten
zijn. Met de vernieuwing van de passage
zullen ook de bouwmarkt Klus Wijs en
fietsenhandel Tweewielercentrum De Hoef
uitgebreid worden
Geld
Al geruime tijd staat er een vreemd obstakel met vier paaltjes nabij de oost-ingang
van de flat van de Judith Leijsterstraat. Hier
komt tijdelijk de Rabobank geldautomaat te
staan zodat de nieuwe Blokker gebouwd
kan worden. Na afronding van de verbouwing zal naast Vomar de definitieve geldautomaat in de muur komen waarna de tijdelijke geldautomaat bij de Judith Leijsterstraat weer verwijderd kan worden.

Kiosken
In het middengedeelte is de viskiosk inmiddels verwijderd. De kiosken van Pelo kappers (RFH) en Star Kopie zullen begin
maart verwijderd worden. Daarna volgen de
kiosken van Poulier Vrenegoor en De Kaasmarkt. Hierdoor komt er ruimte vrij om
gefaseerd het parkeerterrein te verhogen. In
deze fase zullen ook de laatste bomen bij de
kiosken en bij Vomar gekapt worden.

Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>

Winkels
Vanaf maart zullen alle oude puien van de
winkels vervangen worden. De sleutels voor
de nieuwe horlogewinkel van Wesseling en
Vreeker en kaaswinkel De Kaasmarkt zijn
inmiddels overhandigd zodat deze winkels
ingericht kunnen worden en eind maart hun
deuren kunnen openen. Begin april kan de
Februari 2014
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De laatste loodjes
Finale regenwater
ontkoppeling
Sinds mei 2012 heeft het oudere deel van
onze wijk in het teken gestaan van de
regenwaterontkoppeling. Intussen liggen
de straten er weer mooi bij en worden
bomen en struiken geplant. We bekijken
de gebeurtenissen van de afgelopen
maanden.

machines gingen ze te werk. Hopelijk verdwijnen tijdens mogelijke vorst, nog de
resterende graspollen.
- Vanaf 28 november was een man met een
bladzuiger actief en een dag later reed een
speciale bezemwagen rond om de straten en

N

adat eind 2013 uit té toegankelijk grote zakken langs de BloemaertlaanNoord vierkante grijze keien waren gestolen
kon de parkeerstrook aan de Cornelis Begastraat niet volledig worden afgerond dan
met voorlopige straatklinkers. Zodra de
weer bestelde keien waren gearriveerd,
volgde de definitieve bestrating.
- Zaterdag 23 november werden twee mannen gespot, die probeerden het gras tussen

de klinkers van wegdekken en stoepen te
verwijderen. Met vlammende en rokende

granulaatstroken, schoon te maken.
- 3 december verdwenen de bouwketen uit
de Cornelis Begastraat. Na diverse ophogingen van trottoirs en wegdekken kwam er
dan toch tijdelijk een fysiek einde aan de
eerste fase van de regenwaterontkoppeling.
Sinds 1 mei 2012 was het bedrijvigheid
alom in twaalf achtereenvolgende straten,
met op 6 december als finale het zandstrooien zodat de klinkers overal goed gaan
vastzitten.
- Rond 19 december werden langs de kale
randen van de verkleinde middelste groenstroken in de drie hofjes ter opvulling, vele
stekjes van struiken geplant.
- Half januari 2014 werden er nog granulaatstroken vervangen in zijstraten en zelfs
nieuwe aangelegd in de Bloemaertlaan.
Ook werd hier nog aan rioolbeheer gedaan.
Zelfs in februari moeten nog granulaatstroken van de parkeerplaatsen bij de hoge flats
vervangen worden.
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sterke, afbreekbare touwen en palen ondergronds vastgezet.
Later in februari worden nog negentig solitaire heesters geplant en in de sierplantsoenen hier en daar bijna zevenduizend struiken en als laatste bijna tweeduizend haagstruikjes rond de parkeerplaatsen aan de
Honthorstlaan. Het inzaaiwerk van de grasvelden zal afhankelijk van de temperatuur
in maart of april starten. We zijn de groenHet groen in het ontkoppelingsgebied
Maandag 10 februari kregen we van de
beheerder groen voor ons gebied de plantlijst en de beplantingsplannen van onze
wijk. Diezelfde dag begon het WNK bedrijf
met het planten van de nieuwe bomen.
Lang geleden vertelde we u al dat voor de
ontkoppeling en andere redenen ongeveer
negentig bomen in ons gebied waren gekapt. De toenmalige projectleider Martin
Leeuw beloofde ten stelligste dat alle bomen terug zouden komen. Hij heeft zich
ruimschoots aan die belofte gehouden, honderd en acht bomen komen terug.
Maanden geleden heeft u kunnen zien dat
waar de nieuwe bomen geplant zouden
worden, grote gaten van zes kubieke meter

gevuld werden met vruchtbare grond. Door
de extra bomen komen er nu ook bomen op
plekken waar nooit bomen gestaan hebben,
daar wordt nu ook de ondergrond klaar
gemaakt. Het plaatsen van de bomen is een
delicaat karweitje, de wortelkluit word met
12

beheerder zeer dankbaar voor deze overvloed. Het belooft een bloeiend voorjaar te
worden.
Nachtegalen gezang?
Geheel los van het ontkoppelingsverhaal het
volgende. Langs de Hoevervaart achter flatgebouw Hoeverzicht aan de Honthorstlaan
schijnt - volgens een bewoner uit Hoeverzicht - jaarlijks een nest met nachtegalen
terug te keren. Hopelijk gaat dit het komende voorjaar weer gepaard met het hoogste
lied. De vraag is of de ouders er nu nog zin
in hebben nadat in de tweede helft van vorig
jaar de nestelmogelijkheden langs de ecologische hoofdstructuur hier weer eens sterk
werden ingeperkt. Dit door nog een zeer
rigoureuze snoeibeurt, terwijl vorig jaar hier
ook al kaalslag werd gepleegd toen de natuurvriendelijke Hoevervaart oevers werden
aangelegd. We wachten de met vogelgezang
doorspekte lente af. Zo niet dan lijkt een
volgende Alkmaarse Stadsvogel Conferentie geen overbodige luxe.
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Susanna E. Kropf
Martien de Bruijn

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
van Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’
Dinsdag 15 april 2014
De kerk van Jezus Christus van de Heiligen
der Laatste dagen
Jan de Heemstraat 10
Aanvang 19.30 uur
Koffie om 19.15 uur
Alle leden van het Buurtoverleg zijn welkom
Na de pauze om ongeveer 21.00 uur
‘Activiteiten van het Natuurinstituut,
Flora en fauna in onze wijk’
door mr. drs. Anton van Riel
Alle wijkbewoners zijn welkom voor deze presentatie

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

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 278
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 2
Briefadressen
DnoDoen is gevraagd wat meer informatie te geven over de werkzaamheden die
plaats vinden op de Jan de Heemstraat.
Briefadressen
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. DnoDoen
heeft verschillende woonvormen, te weten:
de Nachtopvang, het Trainingshuis, Wonen
Extra en Begeleid Wonen. De afdelingen
verschillen in duur en begeleidingsvorm.
Verhuizen heeft een negatief effect op het
resultaat van de begeleiding. Om het verhuizen zoveel mogelijk te beperken heeft
DnoDoen zo min mogelijk afdelingen.
Doelstelling
Artikel 65 lid 1 van de wet gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens zegt
het volgende:
Degene die naar redelijke verwachting gedurende een half jaar ten minste twee derden van de tijd in Nederland verblijf zal
houden, is verplicht zich binnen vijf dagen
na de aanvang van zijn verblijf in persoon
te melden bij het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente waar hij
zijn woonadres heeft om daarbij schriftelijk
aangifte van verblijf en adres te doen. Indien hij geen woonadres heeft, is hij verplicht een briefadres te kiezen en dient hij
zich binnen de gestelde termijn te melden
bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij zijn briefadres heeft om de bedoelde aangifte te
doen.

Voor die cliënt, die binnen zijn eigen netwerk geen beroep kan doen op het verkrijgen van een briefadres, biedt DnoDoen de
mogelijkheid om het adres van DnoDoen
aan de Jan de Heemstraat hiervoor te gebruiken. Met deze mogelijkheid kan iemand, als de gemeente Alkmaar sector publiekszaken of sector samenleving hiertoe
besluit, zich laten inschrijven in de gemeentelijke basis administratie. Hiermee voldoet
de cliënt/burger aan zijn wettelijke verplichtingen en kunnen zijn poststukken
naar het briefadres worden verstuurd, waar
hij/zij deze kan ophalen.
Doelgroep
Volwassenen van 18 jaar en ouder die zich
kunnen legitimeren.
Bij aanvang dient de cliënt - binnen 2 weken nadat er vanuit DnoDoen instemmingverklaring is gegeven voor een briefadres ingeschreven te staan bij de gemeente Alkmaar.
De cliënt heeft voldoende sociale vaardigheden en in staat om minimaal één maal in
de twee weken zonder conflicten zijn/haar
post te halen.
Doel
Het bieden van een briefadres geeft de cliënt de mogelijkheid om een aanvraag te
doen om zich te kunnen inschrijven bij de
gemeente Alkmaar. En daarmee kan hij/zij
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voldoen aan zijn/haar wettelijke verplichting.
Met het hebben van een briefadres kan de
cliënt zijn brieven en poststukken laten
toesturen en deze wekelijks afhalen bij
stichting DnoDoen.
Duur en kosten
Zolang een cliënt tot de doelgroep behoort
van de briefadressen kan hij of zij gebruik
maken van de briefadressen. Er is ruimte
voor het bieden van maximaal tweehonderd
briefadressen. Er zijn voor de cliënt geen
kosten verbonden aan het verkrijgen van
een briefadres.
Plaats binnen de keten
Briefadressen is een dienstverlening die een
meer administratieve afhandeling heeft
waarbij doorverwijzing wel en hulpverlening niet beoogd is. De belangrijkste ketenpartner voor de briefadressen is de gemeente Alkmaar. Specifiek sector publiekszaken

en sector samenleving. De medewerkers
van de briefadressen hebben kennis van de
sociale kaart en de mogelijkheden die DnoDoen naast briefadressen te bieden heeft.
Het kan voorkomen dat cliënten voor de
briefadressen geadviseerd worden om contact op te nemen met centrale Voordeur van
DnoDoen of een van onze ander ketenpartners. De afdeling is niet verantwoordelijk
voor eventuele doorverwijzing.
Er wordt nog wel eens een beroep gedaan
door gemeenten, politie en deurwaarders
om informatie te geven over inschrijving en
ophalen van post. Medewerkers van DnoDoen kunnen hier alleen aan meewerken als
hiervoor een verplichting is vanuit een gerechtelijk kader, dit in verband met wet op
de privacy.
Met vriendelijke groet,
Anne Judith Apeldoorn
Lokatiemanager Noord Kennemerland

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
Februari 2014
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De Alkenhorst
- Eind 2013 zegde de gemeente de huur op
van de domotica woning aan de Jongkindlaan 153, met huisautomatisering. Dit type
modelwoning gaat nu opgezet worden - met
behulp van studenten - in een leeg pand van
het winkelcentrum op Overstad.
- Sinds kort zijn er ook Engelse lessen te
volgen in het Wijksteunpunt. De lessen zijn
gesteund door Bewoners Initiatieven en
worden gegeven door Katya Moroz. De
cursus is dinsdag 4 februari begonnen en
wordt zes weken lang op dinsdagavond
gegeven, de kosten zijn € 1,50 per les. Vanwege de grote belangstelling (gemiddeld
vijftien deelnemers) wordt de cursus mogelijk herhaald.

van de bovenburen (Judith Leysterstraat
flatgebouw). Inmiddels is de zaak weer geopend.

Winkelcentrum De Hoef
- Een eerder aanbod van een flatbewoner
aan de Honthorstlaan om op zijn balkon
camera’s te bevestigen en te richten op het
opslagterrein naast de Hoevervaart, werd

Wijkcoördinatoren
In het kader van doorgaande bezuinigingen
wordt hun aantal van zeven teruggebracht
naar twee: een wijkcoördinator voor Noord
en één voor Zuid, waar West onder valt.
Hiervoor wordt aangewezen de niet onbekende naam van Gertjan Geugjes.

Renovatie energielabel E naar B
Op 26 november vorig jaar vond in restaurant Koekenbier een huurders inloop plaats
over de mogelijke renovatie van 32 eengezinswoningen aan de Schelfhout-/
Terborchlaan en Weissenbruchstraat, in
eigendom van het Pensioenfonds Metaalnijverheid. Over de opgelegde extra huurverhoging van € 16 tot € 20 per maand waarop
na de verbouwing een grotere energiebesparing zou moeten volgen, is nog een inventarisatie gaande. Bij 70% deelname gaan de
renovatie en huurverhoging door.

Bibliobus
Per 1 november is er een nieuw project op
basisschool Nicolaas Beets ’De bibliotheek
op school’, een samenwerking tussen school
en bibliotheek. Op De Driemaster werken
bibliotheek en school samen in de Ouderkamer. Zodoende rijdt per 1 januari in De
Hoef de bibliobus niet meer.

destijds door de aannemer afgeslagen. Tot
nu toe hebben jeugdige bezoekers van de Branden
opslag geen schade aangericht.
Op 31 december was er rond de jaarwisse- Het Alkmaars Weekblad van 22 januari ling een containerbrand aan de Vincent van
meldt dat op zondagmiddag 19 januari Ca- Goghlaan. Eerder op de avond was er brand
fetaria De Hoef ernstige waterschade op- in een flat aan de Judith Leijsterstraat.
liep. Het plafond is doorweekt zodat de
brandweer op zoek is naar het lek bij één
18
Februari 2014

iPABO
De iPABO aan de Gabriel Metsulaan bestond in oktober vorig jaar vijf en twintig
jaar. Daarom werd er een magazine uitge-

geven met allerlei bijdragen over onderwijs
aan de opleiding voor leraar basisonderwijs.
Het magazine staat vol met leuke ditjes en
datjes en geeft een goed overzicht van de
veranderingen van de afgelopen vijf en
twintig jaar.
Opening PCC Fabritius
Het PCC Fabritius vierde op dinsdag 19
november de heropening van het schoolgebouw aan de Fabritiusstraat. Het gebouw is
vorig jaar grondig gerenoveerd, verbouwd
en in alle leslokalen zijn uitgebreide ictvoorzieningen aangebracht. De bovenbouwvestiging voor mavo+ blijft. Onderbouwleerlingen kunnen jaarlijks deelnemen aan
twee themaprojecten in het kader van Science, Design en Media.

De Hoef ZO
- De twee grote spandoeken ter aankondiging van de tweede fase regenwater ontkoppeling moesten het tijdens de storm van
28 oktober ontgelden. Inmiddels zijn ze
vervangen.

- De digitale Officiële Mededelingen van
11 december melden dat voor Mesdaglaan
198 (ex-buurthuis Alkmaar West), tijdelijk
een (antikraak) bewoning- of ateliersvergunning gaan gelden. Burgemeester en
Wethouders is voornemens om hiervoor
een omgevingsvergunning te verlenen.
- In centrum de Blauwe Boom, Bart van der
Leckstraat tegenover nummers 26 - 40,
wemelt het van de activiteiten. Aan jongeren die een extra steuntje behoeven wordt
door twee bevoegde en ervaren docenten
huiswerkhulp geboden in rekenen en wiskunde. Telefonische info bij Andre Huijzendveld 511 54 89 of 06-453 915 67.
Filmzondagmiddagen volgen op: 16 maart
Life of Pi, 13 april Departures en 18 mei

DnoDoen
De Alkmaarsche Courant van 20 december
kopt met het artikel ‘Opvang daklozen in
caravans’. Voor de uitbreidende doelgroep
van daklozen die - in tegenstelling tot de
bewoners uit Het Heem en daar gebruikmakende van de nachtopvang - wèl in staat is
om zichzelf te redden, zullen de opgelegde
gemeentelijke bezuinigingen worden teruggedraaid. We wachten de besprekingen af.
Februari 2014
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Amour. Het eerstvolgende Repair Cafe is
hier op zaterdag 29 maart.
- De Alkmaarsche Courant van 8 januari
toont een artikel over een ‘thuisdierentuin’
bij een 52 jarige man aan het El Grecohof.
Samen met een hond, kat, vogels, kip en
konijnen was het huis te klein. Na klachten
uit de omgeving werden bij de dierenvriend
dieren die te weinig ruimte hadden, weggehaald. In overleg met de woningbouwvereniging bleven kat, hond en enkele parkieten
over, inclusief een voorwaardelijke taakstraf van twintig uur.
Bij de Bron
Buiten de reeds bekende wekelijkse en
maandelijkse activiteiten in dit inloopcentrum met de Bijbel aan de Willem Buytewechstraat 2, is hier ook de wekelijkse
lunch op vrijdagmiddag van 12 tot 13.30
uur.
Zwemcentrum Alkmaar
Zwemschool De Badkuip is per 1 januari
overgedragen aan een nieuwe eigenaar. Zij
gaan verder onder de naam Zwemcentrum
Alkmaar.
Officielebekendmakingen.nl
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft per 3 januari deze website voor
diverse lokale, provinciale en landelijke
overheden aangewezen als - enige - publicatiemiddel voor bekendmakingen zoals
aanvragen of verleningen van vergunningen
en bouwplannen.
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Hoevervaartoever
- Half januari 2014 werden twee volwassen
bomen ten Zuidoosten van de Willem
Kalfstraatbrug grondig geknot. Een grote
bundel met takken belandde in de Hoevervaart. De hier sinds vorig jaar geplante zes
jonge boompjes begonnen vanwege het
zachte weer al uit te lopen en vallen nu des
te meer op.
Trafo
Het Transformatorhuisje op de hoek van de
Moreelsestraat/Honthorstlaan ziet er bouwvallig uit met gebrekkig voegwerk en diverse scheuren. Op dertien december werd
Liander hiervan per e-mail in kennis gesteld. De trafo zal dit jaar worden opgeknapt en de aannemer is al geïnformeerd.
Westrand
- Bouwbedrijf Vaessen BV. uit Raamsdonkveer gaat het vernieuwde sportcomplex
bouwen. Het bouwbedrijf kwam als eerste
uit de bus van het Europees aanbestedingstraject. Eind 2015 moet het complex in
gebruik genomen worden en het wordt drie
keer zo groot. Internationale sportevenementen en concerten kunnen dan verwacht
worden.
Op 15 maart gaat de ijsbaan dicht. De vierhonderd meter baan heeft dan 41 seizoenen
achter de rug. Een deel van de ijsbaan wordt
direct gesloopt alsmede de sporthal. De
Meent wordt een grote bouwput. Daarom
wordt de entree tijdelijk verplaatst. Ook de
sportshop, de schaatsschool, de horeca en
de kleedkamers. Twee koeltorens zijn intussen al op de machinekamer geplaatst. De
oude torens worden in de zomer afgebroken. Bouwbedrijf Vaessen bouwde veertig
jaar geleden de huidige ijsbaan De Meent.
Om de verbouwing rond de IJsbaan en het
sportcomplex aan de Terborchlaan 301 te
kunnen faciliteren moeten in 2014 - voor
voorlopige (bouw)voorzieningen – zeven en
zestig bomen worden gekapt. De digitale
Officiële Mededelingen van 24 december
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melden een ingediende aanvraag voor de
kap van elf bomen en de aanleg van een
tijdelijke inrit. In 2012 werd op deze hoogte
de N512 met aangrenzende parkeerterreinen, opnieuw ingericht. Hiervoor moesten
toen óók al een dergelijk aantal bomen wijken.
- In een artikel uit het Alkmaars Nieuwsblad van 25 december stellen Gedeputeerde
Staten/Provinciale Staten voor om in te
stemmen met een kredietaanvraag van tien
miljoen euro voor verbetering van de doorstroming op de Westelijke Randweg. Onder
de aan te pakken kruisingen valt ook de
Terborchlaan, die twee extra opstelstroken
zal krijgen met aanpassing van de verkeerslichten.
Kantoren in Westrand-Zuid
- In het bestemmingsplan Westrand-Zuid
mag de gemeente dertigduizend vierkante
meters reserveren voor kantoren, ofschoon
de Provincie zich tegen de uitbreiding keert.
Zij vinden dat er te veel leegstand is. De
toekomstige kantoren aan de Olympiaweg
zijn sportgerelateerd.
- Sportpaleis Alkmaar leidt verlies. Het
Sportpaleis maakt sinds 2003 geen winst.
Nu het dak lekt en het geld voor reparatie
op is en de houten wielerbaan in 2015 nodig
aan een opknapbeurt toe is, dreigt er sluiting

als de gemeente niet helpt. De zomeractiviteiten zoals een rommelmarkt of een beurs
brengen weinig geld in kas. De verwachte
bezoekersaantallen werden steeds te hoog
ingeschaald. Alleen bij topwedstrijden liep
het Sportpaleis vol.
Het bestuur van wielervereniging Alcmaria
Victrix hoopt dat het Sportpaleis opgenomen wordt in het accommodatiebeleid voor
de Westrand. Als dat niet gebeurt dan loopt
het baanwielrennen af. Er is een tekort van
vijftigduizend euro. Wielervereniging Alcamaria Victrix heeft de baan ruim vijftig jaar
in eigen beheer.
(DNA-onderzoek) Hondenpoep
- Wie maakt er geen uitglijder in? De Alkmaarsche Courant van 14 januari meldt dat
de Italiaanse stad Napels een DNAonderzoek met database wil opzetten in de
strijd tegen extra straatbevuiling. Burgers
moeten dan van hun viervoeters bloed laten
afnemen waarmee de gemeente Napels de
herkomst van de uitwerpselen op straat kan
achterhalen, via DNA. Voor dit klusje
wordt een soort hondenpoeppolitie opgeroepen. Wat Napels kan moet in Alkmaar
toch ook lukken?
- Naast de omheinde groententuin van molenaar Piet Kuiper staat op het voormalig
materialenopslagterrein van Kok Oosthuizen een bijna onzichtbaar monumentje. Het bestaat uit een in de grond geprikte stok/stang, een met de hand geschreven boodschap verpakt in plastic en een los
plastic zakje er aan toegevoegd als service.
Naar de tekst mag u éénmaal raden …. een
verzoek om nadat uw hond hier gepoept
heeft, de drol in het plastic zakje te deponeren en de hoop af te voeren.
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De doorgang naar het lokale dierentuintje
blijft voor kinderen en begeleiders dan hopelijk poepvrij.
Fritz Conijntunneltje
Eind januari telefoneerde een bewoner van
flatgebouw Hoeverzicht/Honthorstlaan de
wijkmeester met het verzoek om het tunneltje te willen aanpakken. Kort hierna volgde
het snoeien van overhangend groen aan de
noord- en het opruimen van Nieuwjaar
vuurwerkrestanten aan de zuidkant. Met
dank aan Nelleke Kool ziet het er nu aantrekkelijker uit!
AlkmaarPas 2014
Begin dit jaar verscheen de nieuwste AlkaarPas. In West kan met voordeeltickets
korting worden verkregen op entreekaarten,
contributie en producten bij Scoutinggroep
De Geuzen, Alcmaria Victrix (sport), IJsbaan de Meent, Tennis Club Alkmaar, Victorie Plaza (Sport/Wellness), Sportpaleis
Alkmaar, Speeltuin ‘de Hoef’, AFC’34,

Alkmaarse Rugby Club, Alkmaarse Mixed
Hockey Club, Oberon Theater, Operettegezelschap Odeon, Zwemcentrum Alkmaar,
Tandarts- en Mondhygiënistepraktijk De
Hoef en Wellness and Balance.
Woonwaard
- Het in januari ontvangen kwartaalblad
‘Thuis! bij Woonwaard’ meldt dat sinds 1
december werkzaam is bij Woonwaard een
consulent Maatschappij en Zorg.
Deze onderhoudt contacten met maatschappelijke organisaties die huurders begeleiden
om met elkaar te zorgen voor passende
huisvesting en het naleven van goed huurderschap.
- In ditzelfde artikel wordt voor AlkmaarWest als bereikbaarheid aangegeven van
leefbaarheidsconsulent Antoinette Getrouw,
haar emailadres
<AGetrouw@woonwaard.nl>
Susanna E. Kropf
<redactie@geestmolen.nl>

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
inktcartridges 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
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Ze komen er
weer aan!
Wie, de meeuwen natuurlijk. Het was het
afgelopen jaar goed raak, in meerdere
opzichten. Gekrijs, vervuilen van de ramen, niet buiten kunnen zitten omdat je
niet weet of er iets naar beneden komt,
aanvallen tijdens het broedseizoen en
kapot getrokken vuilniszakken.

Z

elfs een raam op ventilatiestand (drie
cm) is niet mogelijk. Als je’s morgens
de klodders op de gordijnen vindt word je er
niet blij van. Er is duidelijk meer overlast
van deze dieren dan een paar jaar geleden.
Dit geeft mij een angstig voorgevoel voor
de komende zomer.
In de kranten is er regelmatig over gesproken. Vooral de gemeente is gevraagd hier
iets aan te doen. Alles met wisselend resultaat. Het is lastig omdat de meeuw een beschermde status heeft.
Misschien is de overlast die wij hier in De
Hoef hebben wel een gevolg van de acties
in het centrum. De mate van overlast is gelijk. Mogelijk komen er gewoon jaarlijks
meer meeuwen en die zoeken allemaal iets
te eten of een plek om te broeden.
Als je dan ziet dat er mensen voedsel strooien terwijl het niet nodig is, dan is dat vragen
om problemen. De omstandigheden worden
dan ook ideaal. Prima broedgelegenheid
door de platte daken en eten voor de deur
afgeleverd.
Spreek je volwassenen hierop aan dan krijg
je antwoorden als ‘Waar bemoei je je mee’
of ‘Goh, dat wist ik niet’.
Kan de burger hier iets aan doen?
Niet voeren! Uiteraard is het voor de kinderen leuk, maar is het nodig? Nee! Het is
voor alle vogels slecht dat er wordt bijgevoerd. Hun voedsel is gewoon in de natuur

te vinden. Voeren is goed als door omstandigheden, zoals sneeuw of bevriezing, het
zoeken onmogelijk is geworden. Doe je dit
ook op andere momenten dan worden ze lui
en gaan ze niet meer actief op zoek naar
eten. Daarnaast loop je de kans dat andere
dieren, zoals muizen en ratten, in de wijk
komen.
Het onaantrekkelijk maken (lees: onbereikbaar maken) van de daken in de vorm van
pennenwering, draden spannen of netten
ophangen. Dit is een kostbare zaak en
werkt alleen als het gehele dak wordt aangepakt. Daarnaast moet het dak voor onderhoud eenvoudig bereikbaar blijven.
Houd afval uit het zicht en dus onbereikbaar voor meeuwen. Gooi niks op straat
maar altijd in een prullenbak. Zet de rolemmer alleen met gesloten deksel aan de kant
van de weg. Leg er niets op of naast!
Meld meeuwennesten aan bij de gemeente.
Zij brengen dit in kaart en zien waar de
probleemgebieden zijn.
Kan de gemeente iets voor ons doen?
Eieren schudden, geluidsinstallaties. De
mogelijkheden om binnen de wet te blijven
zijn door de beschermde status beperkt.
Haarlem heeft onlangs een voederverbod
afgekondigd voor meeuwen. Word je betrapt tijdens het voeren dan kost dit honderd dertig euro. Misschien kan Alkmaar
dit ook invoeren!
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Peter Stolp
Willem Hedastraat 169
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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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Brand Claus
Partyhouse
21 april 1999
Op 21 april is het vijftien jaar geleden
dat Claus Partyhouse aan de Olympiaweg volledig door brand verwoest werd.
De brandweerkorpsen van Alkmaar,
Koedijk, Oudorp, Heerhugowaard waren
na de melding van 1.21 uur om 1.30 uur
ter plaatse.

M

et groot materieel en met zeventig
brandweerlieden probeerden zij de
brand te blussen. Hulpverlenende instanties
stonden hen terzijde. Burgemeester Bandell
was tijdens de bluswerkzaamheden aanwezig. Na anderhalf uur werd het sein brand
meester gegeven. Om 3.00 uur bleek dat het
pand volledig als verloren beschouwd
moest worden .

De brand is waarschijnlijk ontstaan door
een technische storing. Waar het begon is
door de schade van de vuurzee niet ontdekt. Er zijn geen sporen van brandstichting
gevonden.
Op de plek van Claus Partyhouse herinneren ons de betonnen funderingsplaten tussen het hoge gras dat hier eens Claus Partyhouse stond.
EHR

Toen de melding binnen kwam via het inbraakalarm en het personeel arriveerde
steeg de rook reeds aan de voorzijde bij de
entree uit het dak. De brandweer kreeg als
melding binnen dat er een felle uitslaande
brand was. Zij schaalde dit snel op van middelbrand naar grote brand.
De brandweer bluste tot de volgende morgen. Toen bleek dat het pand van 1981 als
volledig verloren gezien moest worden. Het
dak was ingestort en de metalen platen
krom getrokken. Van het bowlinggedeelte
was het meeste gespaard.
Als vestiging liep Claus Partyhouse goed en
waren Leo en Rick Claus tevreden over de
exploitatie. Het personeel (75 man) die een
los- en vastdienstverband hadden bij het
centrum waren inzetbaar bij Claus Hoofddorp en Haarlem.
Claus Partyhouse is niet weer opgebouwd
aan de Olympiaweg.
Februari 2014
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Uitbreiding voor het
Respijthuis Alkmaar

WonenPlus, uw hulp
in de buurt

Het Respijthuis is een prachtig initiatief
in Alkmaar om mantelzorgers even vrij
af van zorg te bieden. Er zijn zeventig
vrijwilligers actief in de zorg, tuin en in
de keuken.
In de zorg die in het Respijthuis wordt
geboden vanuit de AWBZ, WMO, Welzijn. Het samenwerken met vrijwilligers
is een kracht in de maatschappij. Dit is
zeker toekomstbestendig voor mensen
die langer thuis wonen en ter ontlasting
van de mantelzorger.

Heeft u vanwege uw ouderdom, een chronische ziekte of een beperking hulp nodig? Bijvoorbeeld in de tuin, klusjes in
huis, boodschappen, uw administratie,
vervoer of andere hand- en spandiensten
dan kunt u terecht bij WonenPlus.

I

n februari is het Respijthuis gestart een
nieuw initiatief samen met thuiszorgorganisatie Zorgbedrijf NH en het zorghotel
de Palatijn in Alkmaar. In de Palatijn gaat
het Respijthuis ook respijtzorg en dagbesteding aanbieden.
De Palatijn biedt het verblijf, de medewerkers van het zorgbedrijf bieden de professionele zorg en de vrijwilligers van het Respijthuis vervullen de rol van gastvrouw/
heer voor de gasten die in kamers gaan
verblijven. Dit initiatief is een mooie aanvulling op het Respijthuis Van de Veldelaan 972 in Alkmaar.

V

oor vier Euro per maand (en in vele
gevallen voor twee Euro per maand)
kunt u rekenen op onze vrijwilligers. De
praktische hulp gaat vaak samen met een
gezellig contact of met meer persoonlijke
ondersteuning als dat gewenst is. U kunt
ook meedoen aan samen winkelen of de
inloopactiviteiten in het huis van de wijk de
Alkenhorst voor een kopje koffie, bingo,
zondagmiddag café, theehuis, creatieve
ochtend, internetten of computerhulp. Kijk
op <www.wonenplus-alkmaar.nl>
of vraag het informatiepakket aan bij
WonenPlus Alkmaar: Schelfhoutlaan 4,
1816 LG Alkmaar. Tel. 072-512 27 11 of
<info@wonenplusalkmaar.nl>
Ook als u vrijwilligerswerk wilt doen voor
hulp bij mensen in uw buurt bent u van harte welkom te reageren.
Inge Zoet

Voor
informatie over ondersteuning
of verblijf kunt u contact opnemen met:
Simone Schmidt Respijthuis Alkmaar via
072-512 66 65,
<info@respijthuis-alkmaar.nl>
of bezoek voor meer informatie onze nieuwe website
<www.respijthuis-alkmaar.nl> of bezoek
onze open dag, elke eerste woensdag van
de maand.
Simone Schmidt
Coördinator Zorg
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Nieuws van De Pius X
Per 1 september 2013 is pater Mario Rojas Cruz toegevoegd aan het team van
pastores voor de regio Alkmaar. Zijn
pastoraat geldt ook voor de parochie in
Oudorp, Alkmaar-Noord en Bergen. Te
zijner tijd volgt de parochie van Schoorl.

D

e midweekviering van maart wordt
gevierd op de eerste woensdag van de
maand en wel op 5 maart, om 10.00
uur Dit in verband met Aswoensdag. Voorganger is pastor Slot De overige midweekvieringen zijn zoals gebruikelijk op de
tweede woensdag van de maand. Alle keren
aanvang 10.00 uur. Wij hopen u te kunnen
ontmoeten in de Pius X.
In dit Nieuwe Jaar is de filmclub van de
Pius X weer gestart met haar maandelijkse
film. Op woensdag 26 maart zal de film
The only Son vertoond worden Pema
groeide op in een Tibetaans weeshuis in de
stad, terwijl een van zijn zusjes in Nederland opgroeide.
Hun ouders wonen nog steeds
in een afgelegen
bergdorp. Als ze
hun ouders op
gaan
zoeken
wordt van Pema
verwacht dat hij
weer in het dorp
gaat wonen en
een lokaal meisje trouwt. Er
ontstaat een generatie- en cultureel conflict.
Koffie/ thee om 13.45 uur.
Aanvang film om 14.00 uur
Kosten drie Euro.
Plaats Pius X Blanckerhofweg 15.
Wij hopen U te ontmoeten!

Nieuws van
De Vrijheidskerk
Veertigdagentijd: Zoek de stilte en ontdek wat je beweegt. Als u deze De Geestmolen leest is het waarschijnlijk carnaval. Lang geleden is dit feest geïntroduceerd en vandaag zouden we zeggen: om
nog even uit je dak te gaan voor de vastentijd aanbreekt. Wij noemen die tijd
ook wel de veertigdagentijd, voorafgaand
aan Pasen.

I

n die periode is er in de Vrijheidskerk
elke woensdag een vesper. Aansluitend
is er dan in een van de zalen een sobere
maaltijd, bestaande uit soep en brood. Van
18.00 tot 19.00 uur en u bent van harte welkom op 5, 12, 19 en 26 maart en 2, 9 en 16
april.
Op witte donderdag komen we samen in de
Trefpuntkerk. Op Goede vrijdag en Stille
zaterdag zijn er diensten in de Vrijheidskerk. Donderdag en vrijdag beginnen de
diensten om 19.30 uur en zaterdag om
21.00 uur. Op 20 april om 10 uur de feestelijke paasdienst met medewerking van Soli
Deo Gloria.
Samen eten in de Vrijheidskerk
Woensdag 30 april is er in de Vrijheidskerk
een maaltijd, waaraan u allen kunt deelnemen. Vanaf 18.00 uur tot ongeveer 19.30
uur. De kosten zijn vier Euro per persoon
voor een hoofdgerecht en een dessert. Deze
maaltijd wordt georganiseerd als experiment. Er zijn mensen, die altijd alleen aan
tafel zitten en voor de verandering wel eens
samen willen eten.
U kunt zich tot en met 28 april opgeven bij
Ditta Voetberg 515 54 00 of Joke van den
Bos 58 94 914. U kunt ook aangeven of u
gehaald en gebracht wilt worden.

Yvonne de Weerdt
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Vrijheidskerk
Hobbemalaan 2A
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<www.obsnicolaasbeets.nl>
Roald Sap ( 11 jaar), uit groep 8
De Kick-Off van Energy Challenges
Donderdagmiddag gingen de kinderen
van Beets Energy naar het Willem Blaeu
College voor de Kick-Off van de Energy
Challenges. Onze Emma (5A) werd uitgekozen om mee te doen met een proef,
waarbij door statische elektriciteit haar
haren recht overeind gingen staan.

Grote Open Podiumshow
Donderdagmiddag 17 april zullen alle leerlingen meedoen aan de Grote Open Podiumshow. Er zullen diverse acts te zien zijn,
onder andere zang en dans.
U als wijkbewoner bent ook van harte welkom om te komen kijken.
Aanvang 13.30 uur,
locatie Beethovensingel 17 – buiten.

D

at was zo spectaculair, dat ze de volgende dag in het Noordhollands Dagblad stond. De komende maanden wordt er
op alle locaties dus flink bezuinigd op energie. Meer informatie
: <www.energychallenges.nl>

Jeroen van Huizen
Directeur
MOLENWIEKJE
Ook wij kunnen in SOTSJI
communiceren over sport in de wereldtaal
ESPERANTO !
<www.esperanto-info.nl>

De Driemaster
De school gaat met het nieuwe schooljaar
2014 - 2015 op maandag 18 augustus het
continurooster invoeren. Dit wordt
voortaan: ma-di-do-vr van 8.30 uur tot
14.15 uur en woensdag 8.30 uur tot 12.30
uur.
Reisje naar Albert Heijn in De Hoef.
De Nicolaas Beets 3 gaat naar de opening
van de nieuwe Albert Heijn.
‘Ik vind Albert Heijn best wel een leuke
winkel!’ Zegt een scholier van de Nicolaas
Beets 3 (Ik ben die scholier). Ik winkel er
wel eens. Er zijn vaak spullen die ik nodig
heb! Er worden ballonnen opgelaten op
woensdag 19 februari en ik vind dat wel
cool. Ook doen we op school veel leuke
dingen, dus vergeet niet om even een kijkje
te nemen op onze website
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O

p vrijdag 21 februari hield de school
een sponsorloop. De opbrengst wordt
gebruikt voor het realiseren van een buurtplein op de bestaande speelplaats aan de
noordzijde van het gebouw. De mogelijkheden worden samen met de I-PABO een stuk
groter en er is zelfs plaats voor een voetbalveld met lage omheining. De overige speeltoestellen worden gefaseerd ingevoerd.
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Verdere informatie Mieke Zwenger, Elly
Spanjaard van Doe-Wijzer

Persbericht

Start naschoolse
activiteiten
Basisscholen
in Alkmaar

Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag op telefoonnummer 072-512 39 85

(waaronder De Driemaster
en De Nicolaas Beets)
In januari 2014 gaat er een nieuw blok
naschoolse activiteiten van start op zeventien brede basisscholen in Alkmaar.
Een groot deel van de activiteiten wordt
door Doe-Wijzer georganiseerd. De kinderen kunnen hun talenten ontdekken en
kennismaken met activiteiten op het gebied van Creativiteit, Techniek, Nieuwe
Media, Natuur en nog veel meer.

D

e scholen hebben een keuze gemaakt
uit het naschoolse aanbod en bieden
hiermee hun leerlingen een extra pakket aan
na school. Soms is het een aanvulling op
een behandeld onderwerp op school, zoals
Gezonde Leefstijl en kunnen de kinderen
bijvoorbeeld na schooltijd aan de slag met
Gezond Koken. Doe-Wijzer heeft een nieuwe website waar het gehele aanbod op staat.
Maar ook de activiteiten per school. Hier
kunt u zien of er op de school van uw kind
een activiteit georganiseerd is.
Doe-Wijzer organiseert activiteiten op het
gebied van creativiteit, educatie en voorlichting. En maakt aansluiting bij maatschappelijke thema’s en richt zich op kinderen in de leeftijd van vier tot veertien jaar.

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

Doe-Wijzer werkt voor het basis- en middelbaar onderwijs en voor diverse maatschappelijke organisaties in Noord Holland.
Enthousiast geraakt, kijk op <www.doewijzer.nl> Vragen, we horen ze graag, via
<info@doe-wijzer.nl>.
Februari 2014

Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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Stadskas
Muiderwaard
Al enige tijd ben ik samen met Richard
Loonstra en een aantal bewoners bezig
om Stadskas Muiderewaard van de
grond te krijgen.

S

tadskas Muiderwaard is een project
waarbij met bewoners van hun eigen,
bij grootschalige renovatie vrijgekomen,
oude voordeuren een kas wordt gebouwd.
Deze kas wordt aan de bewoners overgedragen en zij gebruiken de kas, naast het
kweken van groente of fruit, om elkaar te
ontmoeten en als centraal punt voor activiteiten in de buurt. De kas een knooppunt
van maatschappelijke activiteit. Ook biedt
de kas mogelijkheden als educatief centrum
voor basisscholen uit de omgeving. Zo kan
ze in het klein laten zien hoe in de grote
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wereld ons voedsel verbouwd wordt. Uiteraard is de kas ook een schoolvoorbeeld
van recycling en laat ze zien dat in de natuur afval juist voedsel is. Daarmee staat de
kas model voor het reduceren van bouwafval.
Op het bouwen na is de kas klaar, het bouwmateriaal ligt opgeslagen, de tekeningen
zijn klaar, de financiering is rond. Het idee
wordt zeer positief ontvangen bij onder
andere de gemeente Alkmaar en Woonwaard, maar vreemd genoeg is er op de
Muiderwaard te weinig draagvlak onder
bewoners. Daarom zoeken wij een groepje
sociale mensen met groene wensen voor
hun buurt die de kas snel nieuw leven in
willen blazen.
Wilt u zo'n kas bij u in de buurt, of wilt u
meer informatie neem direct contact op met
stadskas Alkmaar.
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Martijn Kwant
<stadskasmuiderwaard@gmail.com>
06-186 537 22

Vlindertuin verbindt
Oud- en Nieuw
Overdie
Subsidie voor waardevolle
bewonersinitiatieven
Nu is het even rustig, maar vanaf maart
zijn ze weer dagelijks in park de Oosterhout te vinden: de vrijwilligers van de
vlindertuin Overdie. Op initiatief van het
Natuurinstituut werd vorig jaar de verwaarloosde vlindertuin nieuw leven ingeblazen. Om te kunnen beschikken over
eigen gereedschap, vroegen de vrijwilligers subsidie aan via een bewonersinitiatief. De regiegroep Overdie zei meteen ja!
“Toen de regiegroep het verzoek kreeg voor
gereedschap voor de vlindertuin, ben ik
eerst eens gaan kijken in de Oosterhout.
Geen vlindertuin te bekennen… En moet je
nu eens kijken!” Ans van Duijn, van de
regiegroep Overdie, is enthousiast: “Park de
Oosterhout is een letterlijke verbinding tussen Oud- en Nieuw Overdie en dit initiatief
voor de vlindertuin verbindt bewoners.”
Een flinke groep vrijwilligers, bij elkaar
gezocht en begeleid door het Natuurinstituut, is actief in de vlinder- of insectentuin
die sinds vorig jaar weer bloeit. Jan van
Schaik van de Baansingel coördineert: “De
vlindertuin is in 2005 ontworpen door het

Natuurinstituut maar is onvoldoende onderhouden.
Nu heeft de gemeente het beheer overgedragen aan het Natuurinstituut, waar ik
vrijwillig coördinator ben. Toen ik ermee
begon, was Oranjeboom de enige boom die
ik kende, maar dankzij het Natuurinstituut
heb ik enorm veel geleerd. Ik ben zelfs een
eigen moestuin begonnen.”
Bewonersinitiatief
Voor de aanschaf van de nodige apparatuur
en gereedschappen, diende de vrijwilligersgroep een bewonersinitiatief in dat direct
werd goedgekeurd door de regiegroep
Overdie.
Jaarlijks krijgt de regiegroep Overdie zo’n
vijftig á zestig bewonersinitiatieven ter
beoordeling. Ans: “We kunnen ze niet allemaal honoreren. Maar het belangrijkste
criterium is dat het ván, vóór en dóór bewoners moet zijn.”

Vlinders
Voor het interview zitten we aan tafel bij
Jan van Schaik met zes van de veertien
vrijwilligers: Marja, Michael, Piet, Rob,
Marijke en Jan. “Toen we begonnen, was
het één en al brandnetel,” vertelt Piet. “Wij
hebben het schoongemaakt en er, op aanwijzing van het Natuurinstituut, weer planten in gezet die insecten aantrekken.” Michael: “Het is trouwens goed dat dit in de
krant komt, want mensen vragen zich vaak
af wat wij doen in het park.” Rob: “Maar
we leggen het graag uit en de meesten zijn
er heel blij mee!” Marijke: “Ja, wat wil je.
Er zijn ook al heel veel vlinders op afgekomen! Hoeveel soorten ook weer, Rob?”
Rob: “Twaalf tot veertien hebben we er
geteld…”
Ook een idee voor een bewonersinitiatief?
Ga naar <www.alkmaar.nl> en zoek op
Subsidie Bewonersinitiatieven. Zie voor
meer informatie over het Natuurinstituut
<www.natuurinstituut.nl>
Judith Flapper
Februari 2014
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Activiteiten in De Alkenhorst
Inloop activiteiten:
dinsdag
10.00 tot 12.00
dinsdag
14.00 tot 16.00
woensdag
14.00 tot 16.00
donderdag
14.00 tot 16.00
vrijdag
14.00 tot 16.00
zondag
13.30 tot 16.30
doorlopend boeken lenen en PC internet

crea met Loes
rode kruis
bingo
pc hulp
theehuis Turkse dames
zondag café

Activiteiten:
- dinsdagavond
- dinsdagavond

20.00 tot 22.00 schilderen
19.30 tot 21.30 Engelse les, kosten een euro vijftig per les
Info 072-220 15 78 <katya@doitwitty.com>
- woensdagavond creatief inloop van 19.30 tot 21.30, datums zijn 12 en 26 februari, 12 en
26 maart, 9 en 23 april, kosten vijf euro inclusief materiaal en kopje thee of koffie, info 06504 049 90
- vrijdag avond
20.15 tot 21.15 line Dance, info 06-504 049 90
- Zaterdagavond 19 april 2014 grote Paasbingo, deur-zaal open 19.00, aanvang Paasbingo 19.30, grote leuke prijzen.
- Pedicure: er hangen flyers in het pand, mensen kunnen bellen voor een afspraak en dan
komt ze naar het pand.
Vooruitzicht: buitenrommelmarkt op het terrein, yoga, zumba, paranormale beurs, stijldansen, klaverjassen, darten voor de jeugd. Veel kan geboden worden, maar we willen de
mensen er bij hebben die het kunnen organiseren
Erica Dominicus

Nieuwjaarsreceptie van het Buurtoverleg
32

Februari 2014

Bewoners
onderneming
Alkenhorst opgericht
Op 27 januari 2014 is ‘Stichting Bewonersonderneming Alkenhorst’ opgericht.
De stichting heeft zich ten doel gesteld
om de wijk Alkmaar-West leefbaar en
sociaal te houden door samen met en namens de wijkbewoners vraaggestuurde
activiteiten te organiseren voor iedereen
in de wijk. De stichting opereert vanuit
Huis van de wijk De Alkenhorst aan de
Schelfhoutlaan 4.

H

et bestuur heeft voor de komende
maanden een tweetal speerpunten
voor zichzelf benoemd. Dat zijn het neerzetten van een duurzame beheerorganisatie
in De Alkenhorst en het ontwikkelen van
een aantrekkelijk activiteitenprogramma.
De beheerorganisatie zal, naast het aantrekken van een professionele beheerder, gebruik gaan maken van de vrijwilligers die
nu reeds in de accommodatie actief zijn als
gastvrouw of -heer.
Voor het uitbreiden van het bestaande activiteitenaanbod wordt aanvulling en ondersteuning gezocht voor de reeds aanwezige
vrijwilligers.
Er wordt een programmering nagestreefd
die op de behoeften van alle wijkbewoners
aansluit. Dat kan het beste door de wijkbewoners daar zelf ook een rol in te geven dus
communicatie speelt een belangrijke rol.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht
vragen of opmerkingen hebben of heeft u
goede ideeën voor een activiteit dan kunt u
daarvoor terecht bij
Martien de Bruijn
<voorzitter@dealkenhorst.nl>.

Wetenswaardigheden
vanuit De Vleugels
Happy Hour:
In De Vleugels wordt er een keer in de
maand op een vrijdag een Happy Hour gehouden in de grote zaal, van 16.00 tot 17.30
uur. Tijdens deze uurtjes zijn alle drankjes
en snacks een euro en deze gezellige middag wordt opgeluisterd met live muziek!
De eerstvolgende Happy Hour is vrijdag
21 februari. De data daarna tot de zomervakantie zijn: 16 mei en 13 juni.
Optredens:
Enkele optredens die gepland staan en ook
leuk zijn voor buurtbewoners:
- Op zondag 13 april het duo Stef & Jean
op de gitaar (met mooie liedjes van vroeger).
- Op zaterdag 17 mei komt de toneelgroep
Alkmaar de komedie ‘Aardbeien met slagroom’ opvoeren.
Voor deze optredens betaald u twee euro
vijftig inclusief een kopje koffie of thee.
Warme maaltijd:
Veel mensen vinden het ongezellig om alleen te eten. In het restaurant van De Vleugels is elke middag gelegenheid om een
warme maaltijd te gebruiken. De kosten
zijn € 5,85 per maaltijd en er is keuze uit
diverse dagmenu’s, u kunt tussen 12.00 en
13.30 terecht in het restaurant.
Het Keukenteam verzorgt ook maandelijkse
themabuffetten voor 55+ (€ 18,75 per persoon exclusief Drankjes), reserveren hiervoor is wel noodzakelijk (bij de receptie
van De Vleugels). Deze themamaaltijden
zijn vaak op woensdag en beginnen om
18.00 uur.
Wij hopen u eens te ontmoeten! U bent
van harte welkom!
Tineke Verwer
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Activiteiten in de
Blauwe Boom
Adres: Bart van der Leckstraat tegenover
huisnummer 26-40 (achter de Aldi)
1816 XP Alkmaar.
072-511 54 89 of 06-453 915 67.
- Tekenen en schildercursus: woensdag
elke week 13:30-15:30
Christa Hart
06-413 876 86
christahart@tiscali.nl

Nederlands voor AZC bewoners (in overleg ook bewoners uit de buurt)
donderdag
elke week (schoolvakanties niet).
9:00 – 12:00
Thea Verkerk
072-512 62 35
<tverkerk@planet.nl>
Repair café: zaterdag
(meestal laatste zaterdag van de maand)
13:00 – 16:00 u
André Huijzendveld
072-511 54 89/06-453 915 67
<Ahuijzendveld@gmail.com>

- Lachyoga/-club woensdag
2 keer per maand
20:00 – 21:30
Marieke van de Loo
06-241 549 04
<Mbf.vandeloo@gmail.com>

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

Opening
Activiteitencentrum
de Blauwe Boom
De vele bezoekers werden hartelijk verwelkomd door de blauwe dame Marieke.
Na het doorknippen van het lint volgde
de symbolische ‘onthulling’ van het
schilderij ‘de Blauwe Boom’ van Tilly
van Tongeren.
nder het genot van wereldklanken
namen de bezoekers deel aan geanimeerde gesprekken. Teresa van de Loo
lanceerde twee nieuwe initiatieven:
- café de wereld : fotopresentaties van reisverhalen
- eten met de buren
- Ideeën die nog uitgewerkt worden zijn:
kookworkshops voor jong en oud, gedichtenworkshops en avonden, politiek café

voor jongeren, peuter en kleuter dans/ voorleesclub, djembeeworkshop.
Wilt U zelf een activiteit gaan organiseren, neem dan contact met Teresa op:
072-511 99 21,
<jt.vandeloo@planet.nl>.
Ook hebben zich deze dag veertien
‘Vrienden’ aangemeld om ons te steunen.
Ze worden één keer per jaar uitgenodigd
voor een feestelijke dag.
Teresa van de Loo

O

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

www.rooker.nl
Februari 2014

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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Huiskamerlezingen

Syndroom
van Asperger
In het kader van het Europese Jaar van
het Brein worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder huiskamerlezingen van Astrid Kieven. Deze
huiskamerlezingen vinden plaats in Alkmaar (De Hoef) met een kleine groep
belangstellenden.

A

strid Kieven is auteur van het boekje
Alexander Anderson, een boekje wat
je meeneemt in de gedachtewereld van een
tienjarig jongetje met het syndroom van
Asperger. Aan de hand van het boekje zullen onderwerpen ter sprake komen waarbij
ouders van kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) ervaringen uit kunnen
wisselen. Doelgroep hierbij zijn ouders van
kinderen met ASS in de basisschool.
Aanmelden en/of informatie over data en
locatie opvragen kan via
<www.facebook.com/aspergerkind>
of <info@astridkieven.nl> .

Burenconflict? Bel voor gratis hulp!
Buurtbemiddeling Alkmaar 06-24 368
153 Buurtbemiddeling is een initiatief van
de gemeente Alkmaar en wooncorporaties
Woonwaard, van Alckmaer, Kennemer
Wonen en Ymere.
<http://www.kern8.nl/kern8new/pages/
inwoners/buurtbemiddelling.html>

Astrid Kieven
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De naweeën van oudejaarsavond

Langs de Terborchlaan, net voor de
driesprong met de Honthorstlaan, is
een mooie rij van vijf bomen aangelegd, waar sinds mensenheugenis
geen bomen meer gestaan hebben.

Zoals bij alle bomen in het ontkoppelingsgebied, worden ook hier de
boomkluiten ondergronds vastgezet
met biologisch afbreekbare touwen en
palen. Een flexibele, ook biologisch
afbreekbare buis kan boven de kluit
aangebracht worden voor watertoevoer of onder de kluit voor lucht.

Maanden geleden heeft u kunnen
zien dat waar de nieuwe bomen geplant zouden worden, grote gaten
van zes kubieke meter gevuld werden met vruchtbare grond. Door de
extra bomen komen er nu ook bomen op plekken waar nooit bomen
gestaan hebben, daar wordt nu ook
de ondergrond klaar gemaakt.

In de drie verhoogde perken bij de
entrees van de flats aan de Honthorstlaan zouden oorspronkelijk in
ieder perk vier bomen geplant worden. Om een herhaling van de
prachtige bloemenzee van vorige
zomer te bewerkstelligen, zijn er
maar één of twee kleine boompjes
geplant. De zon kan zo weer volop
schijnen op het perk, tot genoegen
van de vele hommels en vlinders.
Februari 2014
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Wilt u ook

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 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 het volgende
gebied:
Bloemaertlaan, Cornelis Begastraat, De Vliegerstraat, Hoeverpad, Honthorstlaan, Jan de
Heemstraat, Leonard Bramerstraat, Lievenshof, Moreelsestraat, Porcellishof, Schelfhoutlaan, Terborchhof (De Vleugels), Terborchlaan, Tethart Haagstraat, Weenixhof, Weissenbruchstraat, Willem Hedastraat, Willem Kalfstraat, Résidence Hoevervaart, De Alkenhorst, Bosschaertpad, Claeszpad, Van der Astpad, Saverystraat.
Plaatsing advertentie
De kosten voor een advertentie zijn (formaat A5)

hele pagina

halve pagina

een derde pagina

een vierde pagina

€
€
€
€

180,90,60,45,-

Plaatsing van de advertentie is voor 4 uitgaven ingaande op de eerstvolgende verschijningsdatum. Het is ook mogelijk om de inhoud tussentijds te wijzigen, dit met het oog op
eventuele seizoenacties!
RABO bank rekening NL93 RABO 0376 4995 16
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40637547
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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
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
De Vleugels: <www.devleugels.nl> tel: 511 95
44, e-mail: <info@devleugels.nl>, grote letter
boeken, ma. 14.00-15.30 uur
Grof huisvuil: afhalen: tel. 548 94 44,
afvalbrengplaats Kitmanstraat 26, di. t/m vr.
08.00-16.00, za. 10.00-16.00
Het Heem: DNOdoen, Jan de Heemstraat 7,
tel. 514 29 86, Klachten: 072-514 29 80
<info@dnodoen.nl> <www.dnodoen.nl>
Hospice: Blankerhofweg 13, tel: 514 23 00
Huisartsenpost Alkmaar: tel. 518 06 18, Hertog Albrechtweg 5A
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>
Natuurinstituut: info: 072-520 18 85
<info@natuurinstituut.nl>
<www.natuurinstituut.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
Wijksteunpunt: Huis v.d. Wijk De Alkenhorst,
Schelfhoutlaan 4, tel: 303 00 90, Reserveringen:
Tel: 072-303 00 90, <info@dealkenhorst.nl>
Website: <www.dealkenhorst.nl>
- Evean Thuiszorg: 0900-9897
- WonenPlus: Schelfhoutlaan 4, tel: 512 27 11
E-mail: <info@wonenplusalkmaar.nl>

Gebiedsbeheerder: info over openbare buitenruimtes: bellen naar het Klant Contact Centrum
(KCC) tel. 14 072 of de gebiedsconsulent
Gebiedsconsulent: Nelleke Kool, Annemiek
Benjamin tel. 548 81 77. Spreekuur Honthorstlaan 436, ma 9.30-10.00, do. 9.00-10.00.
<zuid@alkmaar.nl>
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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