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Beste buurtbewoners
'Geestmo len'

van

De

Hoef

We bedanken Rooker Assurantiën voor de
vele, vele jaren van sponsoring.

We kijken weer terug op een geslaag de
Algemene Leden Vergadering van 15
april. Een groep van 23 geïnteresseerde
wi jk bewoners was aanwezig. Naast veel
informatie gegeven door het bestuur en
andere vrijwilligers (zie bladzijde dertien
in dit blad voor een uitgebrei d verslag
van de bi jeenkomst) werden we na de
pauze getrakteerd op een zeer interessante PowerPoint presentatie door Anton
van Riel van het Natuurinstituut over de
flora en fauna in het algemeen en in bi jzonder van onze eigen wi jk.

Li dmaatschap
Tijdens de ALV werd bepaald dat het lidmaatschap van € 7.50 ook voor 2015 geldig
zou zijn. Heeft u nog geen gevolg gegeven
aan de uitnodiging van onze penningmeester o m deze bijdrage te vo ldoen, dan graag
alsnog € 7.50 storten op bankrekening
NL93 RA BO 0376 4995 16.
Wilt u op een andere, nog aangenamere
man ier, ons Buurtoverleg financieel helpen,
dan kunt u zich nog opgeven via
<Feestmolen@geestmolen.n l> voor de jaarlijkse Rabobank fietssponsortocht die dit
jaar op zaterdag 14 juni p laats vindt.
De laatste maanden neemt het aantal leden
van buiten onze wijk (eigenlijk dus supporters in p laats van leden) toe. Ze v inden De
Geestmolen zo informatief en interessant
dat ze ons blad ook thuis bezorgd willen
hebben. Speciaal voor ledenwerv ing heeft
het Buurtoverleg een prachtige banier aangeschaft, die b ij voorbeeld een week lang in
De Alkenhorst heeft gestaan.

Adverteerders
In ons februarinummer vertelden we u
reeds over onze nieuwe kaftsponsor, printen drukwerkshop CopyCentre. Zoals gebruikelijk mochten we de eerste uitgaven
met deze frisse, nieuwe kaft, ontvangen van

de manager Caspar Wagemaker. Nu dat
Star Copy verdwenen is uit ons winkelcentrum, is CopyCentre in de Breedstraat een
goed alternatief voor uw printwerk.
Intussen gaat jammer genoeg ook een adverteerder stoppen met steun aan ons blad.
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Trapvel dje
Het prachtige nieu we trapveld je met kunstgras en een glanzend hekwerk er o mheen is
al maanden een grote trekpleister voor onze
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Buurtagenda
Snelbalie Minima
Dinsdag 10 juni, 9-15 uur
De Alkenhorst
wijk. Kinderen en volwassenen van de wijde omstreken maken er druk en dankbaar
gebruik van. Wel moeten vooral de jongere
voetballers gewezen worden op het schoon
houden van het gebied rond het trapveldje.
Hier beginnen mijn vertelklassen op De
Driemaster en De 'Bosboom' v ruchten af te
werpen. Voo r 'meester Martien' doen onze
eigen jongeren graag hun best. Met volwassenen gaat het soms niet zo makkelijk. Je
zou denken dat ze in zien dat het trapveldje
niet als honden losloop gebied kan dienen
en de speeltuin niet als schatgraafgebied.
Gelu kkig zijn er ook een aantal omwonenden die regelmat ig zwerfvuil opruimen en
zo het veld redelijk schoon houden.
Bewoners Initiatieven
Al enige jaren stelt de gemeente aan ieder
van de acht Regiegroepen in Alkmaar zo'n
€ 25.000 beschikbaar o m ideeën van bewoners te realiseren die ten goede komen aan
de leefbaarheid van de wijk of de saamhorigheid bevorderen. In de wijk A lkmaar
West is de regiegroep samengesteld uit de
voorzitters van de tien wijkverenig ingen. In
onze wijk heeft de regiegroep betaald voor
de kosten van de viering van het vijftien jarig bestaan van ons Buurtoverleg, de twee
informat ieborden bij onze speeltuinen, de
vissteiger aan de Hoevervaart achter
‘Hoeverzicht’ en de mal voor het maken
van het moeder en kind beeldje bij de speeltuin aan de Honthorstlaan. Dit jaar zijn er
bij uit zondering ook twee grote bedragen
gereserveerd voor een pannaveldje aan de
Willem Hedastraat en ook eentje op het
schoolplein van De Driemaster.

Rabofietssponsortocht
Zaterdag 14 juni
Robonsbosweg

Le gamin au vélo
Zondag 15 juni
De Blauwe Boom

Vitaliteitsbeurs
Zondagmiddag 22 juni
De Alkenhorst

La vie en rose film
Woensdag 25 juni 14 uur
Pius X kerk

Limerick

Boet van Heugten
Mei 2014

7

de bijeenko msten vaak o m De Alkenhorst te
promoten.

Nu worden de meeste projecten aangevraagd door bestuursleden en vrijwilligers
van de verschillende wijkveren igingen,
terwijl het toch echt de bedoeling is dat
iedere wijkbewoner dit zelf doet. Om zich
zelf te pro moten heeft de regiegroep reclame materialen laten maken. Om die te tonen werd op zaterdag 17 mei een fietstocht
door de hele stad georganiseerd, waarbij
wethouder Victor Kloos emaille bordjes
met het nieuwe logo van de regiegroepen
op een aantal objecten geschroefd heeft (zie
foto). In on ze wijk was het moeder en kindbeeldje uitgeko zen. Vlaggen, ballonnen,
banieren en een ijscokar van De M ient hebben dit evenement opgevrolijkt. Meer informat ie over Bewoners Initiat ieven kunt u
vinden op <www.alkmaar.nl/ wijken> of
vraag het mij als lid van de regiegroep
West.
Voorzittersoverleg West
Dezelfde voorzitters die deel uit maken van
de regiegroep, vergaderen vier of meer keren per jaar ook o m problemen of voorvallen in hun wijk met elkaar te bespreken.
Onderwerpen als parkeerproblemen, de
meeu wenplaag, veiligheid op straat, duurzaamheid, woninginbraken, de ontwikkeling van De Oude Kwekerij en het NUON
terrein ko men aan bod. De wijkagent en de
gebiedsconsulenten of andere gemeentelijke ambtenaren kunnen uitgenodigd worden.
Ook instellingen als het Respijthuis, Buurtbemiddeling, Kern8, WonenPlus krijgen
een kans zich te profileren. Zelf gebruik ik
8

Het groen in de wi jk
Het gras is intussen gezaaid
in de perken en
rond het trapveldje. Na de
vele regenbuien
en nog wat
meer zon zal
alles
spoedig
groen worden.
Zelfs tussen de
open grastegels
achter de Honthorstlaanflats is
gras
gezaaid.
De drie verhoogde perken bij de entrees van
de flats staan al bijna in bloei. De 108
nieuw geplante boompjes zien er veelbelovend uit. De negentig solitaire heesters doen
het wat minder goed maar dat ko mt misschien nog. Wat teleurstellend is het gebied
langs de Hoevervaart. De gekaalde oevers
tonen veel brandnetels en het aantal waterplanten langs de oevers is in vergelijking
met meer noordelijke delen van de Hoevervaart minimaal.
Nationale Bui tens peel dag
De jaarlijkse nationale Buitenspeeldag van
11 juni rond het speelplaatsje aan de Willem Hedastraat gaat dit jaar niet door. In de
vorige uitgave van De Geestmolen vroeg
Esther Kuiper al om iemand die de leid ing
van dit evenement op zich wilde nemen.
Via Kern8 is geld geen probleem, wel vrijwilligers o m deze fijne middag voor de
jeugd te organiseren.
Hopelijk is dit een eenmalige afwezigheid.
In de Honthorstlaan is de Buitenspeeldag
om ongeveer dezelfde redenen jaren geleden ook geheel verdwenen.
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Martien de Bruijn
<voorzitter@geestmolen.nl>

Voortgang reconstructie winkelcentrum
Na Al bert Heijn zijn ook de Apotheek en
enkele andere winkels al weer open bi nnen hun nieuwe behuizing. Een kleine
update van de werkzaamheden.

S

egesta houdt het Buurtoverleg regelmatig op de hoogte van de voortgang en
de planning van de Revitalisatie. De werkzaamheden aan de zu idzijde zijn zo goed als
afgerond en ook aan de constructie en ophangen van de glazen luifels wordt hard
gewerkt. Aan de noordzijde zijn de oude
apotheek en oude horlogewinkel gesloopt
om p laats te maken voor de uitbreiding van
Vo mar en de nieuwe locatie van Blo kker.
De tijdelijke geldautomaat is ook al weer
enige maanden operationeel. De kiosken
zijn verwijderd en geheel volgens planning
werd het eerste gedeelte van het parkeerterrein netjes voor Pasen opgeleverd.
Parkeren
Eind mei is het hele parkeerterrein, liggend
tussen Albert Heijn en Vo mar, in gebruik
genomen en kan er vlak voor de winkels
geparkeerd worden. Het parkeerterrein aan

de overkant blijft overigens nog enige tijd
operationeel totdat alle werkzaamheden
afgerond zijn. Daarna zal het parkeerterrein
aan de overkant verwijderd worden en
wordt de oude situatie hersteld.

Milieustraat
Midden op het parkeerterrein zijn de nieuwe ondergrondse vuilcontainers geplaatst
waardoor de bovengrondse containers verwijderd kunnen worden. Het verzoek is de
bovengrondse containers dan ook niet meer
te gebruiken.
Gevel puien
Alle winkels onder de flat hebben een nieuwe gevelpui en de eerste nieuwe reclameborden zijn al opgehangen. Segesta vraagt
het winkelend publiek begrip voor het feit

dat de realisatie van de puien en luifels
soms wat overlast kan geven. De winkels
blijven tijdens de werkzaamheden zoveel
mogelijk geopend.
Passage
Aan de passage tussen bouwmarkt Klus
Wijs en Tweewielercentru m De Hoef de
fietsenwinkel wordt ook nog gewerkt. Zo
moet de passage een nieuwe tegelv loer, een
nieuw plafond en natuurlijk ook verlichting
krijgen. Tijdens deze werkzaamheden zal
de passage gesloten zijn en zal men een
klein stukje moeten o mlopen o m bij de
win kels te ko men.
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Rens Kleverlaan
Werkgroep Bedrijven & Wonen
<BedrijvenEnWonen@Geestmolen.nl>
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Een crematorium in
De Westrand?
De gemeente Alkmaar heeft aangegeven
voorstander te zijn van een crematorium
aan de Meerweg in De Westrand van
Alkmaar, op de hui dige locatie van Tuincentrum De Hoef. Zij wil meewerken aan
de ’uitgebrei de voorberei dings procedure’
voor de vereiste omgevings vergunni ng.

E

nkele jaren geleden konden uitvaartorganisaties plannen ontwikkelen voor
een crematoriu m in Alkmaar. Het gemeentebestuur heeft toen besloten om geen medewerking meer te verlenen aan een crematoriu m in Alkmaar. Heerhugowaard werd de
nieuwe locatie.
Het college blijkt vorig jaar teruggeko men
te zijn op het toenmalige besluit toen uitvaartorganisatie Monuta aangegeven had de
gronden van Tuincentrum De Hoef te willen
kopen voor de bouw van een crematoriu m.
Hiertoe dient wel het onlangs vastgestelde
bestemmingsplan aangepast te worden vanwege verbreding van toegangswegen en de
hoogte van het crematoriu m: tot 17 meter.
Regionaal crematorium
In Heerhugowaard wordt mo menteel door
Dela een crematoriu m gebouwd dat samen
met de crematoria in Schagen, Hoorn, Purmerwend en Zaandam en Driehuis voldoende dekking biedt voor de regio. Voor het
Alkmaarse college vormt dit geen bezwaar
omdat Monuta zich alleen zou richten op
het gebied van Castricum tot halverwege
Heerhugowaard. Daarnaast heeft wethouder
Van de Ven gezegd dat de bewoners in Alkmaar West immers niet tegen een crematorium zijn. Bewonersverenigingen in Alkmaar
West is echter niets gevraagd. Het onderwerp is niet ter spake geko men waarmee er
geen mening ligt voor of tegen een crematoriu m.

Bezwaar
Alleen de gemeente Heiloo zou bezwaren
hebben. Deze heeft aangegeven dat er binnen het voorontwerpbestemmingsplan
Westrand geen basis is voor een crematorium. De gemeente Alkmaar heeft eerst aangegeven dat er detailhandel mogelijk zou
zijn zonder beperking tot tuinbenodigdheden. Later is dit weer teruggeschroefd naar
de omschrijv ing ‘tuinfunctie’ waardoor er
geen ruimte zou zijn voor volu mineuze
functies zoals een crematoriu m.
Nu wil de gemeente daarna via een o mgevingsvergunning alsnog de aanleg van een
crematoriu m mogelijk maken.
Bedenkingen
Inmiddels is bekend dat een aantal omwonenden bedenkingen hebben tegen de plannen. Er zijn bewoners die voor een crematoriu m in A lkmaar zijn. Dichtbij en n iet
midden in een woonwijk. Anderen vrezen
een toename van het dru kke verkeer op de
ringweg, wijzen op de windrichting over
het dichtbebouwde gebied De Hoef dat
‘onder de rook ligt’ of wijzen op het feit dat
er al een regionaal crematoriu m ko mt in
Heerhugowaard.
Een crematoriu m past niet in de stuctuurvisie Westrand zoals die na inspraak en part icipatie vastgesteld is. Mogelijk steekt de
Provincie nog een stokje voor de plannen
omdat deze ook in strijd zijn met het provinciaal beleid.
Begin mei heeft de ‘Stichting Behoud Histo ris ch Landschap Bergen -Eg mo nd Schoorl’ een brief geschreven waarin zij
aanhaalt dat in de structuurvisie aangegeven wordt dat als het tuincentrum verdwijnt
het gebied weer ‘open’ moet wo rden in de
vorm van weidegebied. Bebouwing is hier
namelijk ongewenst.
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Resultaten regenwater
ontkoppeling
Na twee jaar zijn de werkzaamheden
rond de waterontkoppeling afgerond. Na
een stroeve start heeft het Buurtoverleg
door constructief overleg met de gemeente op detail vele verbeteringen weten te
bewerkstelligen op het oors pronkelijke
pl an. Tegen dit pl an was op vele punten
massaal verzet vanuit de buurt.

E

en overzicht van de resultaten per
straat die mede door de inspanningen
van het Buurtoverleg vanuit overleg met de
gemeente de afgelopen jaren geboekt zijn.
Terborchlaan
Aan de Terborchlaan zouden enkele parkeerplaatsen verdwijnen en zou de weg tot
een minimu m vers mald worden. Na onderbouwde bezwaren vanuit het Buurtoverleg
heeft de gemeente besloten het oorspronkelijke aantal parkeerp laatsen te handhaven,
de weg ten opzichte van het oorspronkelijke plan te verbreden, toch doorloopjes te
maken naar de stoep voor de huizen en
loopruimte naast de parkeervakken aan te
brengen.
Bloemaertl aan
Ook de Bloemaertlaan is gelu kkig minder
smal geworden dan men eerst van plan was.
De weg is nog steeds erg smal en de paaltjes bij de wadi’s zijn ko men te vervallen
(zodat een vrachtwagen uit kan wijken als
deze een auto moet passeren). Na overleg is
het aantal bestaande parkeerplaatsen gehandhaafd zoals ook door de Raad van State bepaald was. Samen met de in zet van
enkele bewoners zijn stukken gras vervan12

gen door struikjes. Niet alles is gelukt. De
groene ‘poephoekjes' moesten blijven en de
initiële toezegging dat hier struikjes zouden
ko men is helaas door de gemeente teruggedraaid. De problemen met de verhoogde
stoepen is zo goed en kwaad als het kan met
de bewoners opgelost.
Honthorstlaan
Hier zouden verschillende bomen gekapt
moeten worden o mdat deze boven de oude
rio lering stonden welke verwijderd moest
worden. Gelukkig was de gemeente bereid
onder de bomen de oude riolering te laten
liggen waardoor kap voorko men kon worden. Omdat het Buurtoverleg kon aantonen
dat de Honthorstlaan doorgaande fietsroutes
bevat is ook deze weg minder smal geworden dan in de eerste plannen. Aanleg van
wadi’s kon hier voorko men worden.
Moreelse- en Leonard Bramerstraat
Na bezwaren van verschillende eigenaren
van garages zijn de verhoogde stoepen bij
garages verlaagd zodat het water weer afloopt naar de straat.
Cornelis Begastraat
Op verzoek van bewoners (zonder tussenko mst van het Buurtoverleg) is er verhoogd
parkeren geko men. Het Buutoverleg heeft
bezwaar genaakt tegen het vervallen van de
‘passeerstrook’ halverwege. In eerste instantie was dit ‘onbespreekbaar’ maar de
gemeente heeft ingezien dat het Buurtoverleg gelijk had. De passeerstrook is er gekomen.
Tethart Haag- en Weissenbruchstraat
Hier bleken er problemen met parkeren en
uitrijden van erven te ontstaan door een té
krappe breedte van de weg. Er dient deels
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verhoogd en deels langs de weg geparkeerd
te worden. Aan het einde is extra ruimte o m
te kunnen keren maar als hier een auto geparkeerd staat kan dit niet. Het Buurtoverleg heeft parkeervakken geadviseerd wat
het probleem oplost maar de gemeente wil
hier niet in meegaan.
Schelfhoutlaan
Hier zijn wadi’s aangelegd zoals gepland.
De doorgaande wegen zijn niet verbreed.
Overige punten
Door interventie van het Buurtoverleg zijn
de ondergrondse vuilcontainers op de bestaande plaatsen gehandhaafd. De containers liggen op strategische punten die het

resultaat zijn van intensief overleg in het
verleden. Na op merkingen vanuit het Buurt
overleg zijn er op alle stoepen op- en afritten aangelegd voor rollators en wandelwagens. Er zijn de nodige problemen geweest
met beschadigde en verstopte granulaatstroken die vervangen moesten worden. Oo k nu
nog staan er soms stukken straten blank.

Sommige ‘punaises’ zijn erg hoog zoals
aan de Terborchlaan - Honthorstlaan. Er is
nog geen echte winter geweest dus is het
onduidelijk hoe het gaat met de punaises en
granulaatstroken bij sneeuw en gladheid.

Taart, cupcakes en cakepop workshops in
Alkmaar
Ben je op zoek naar een leuke én smakelijke
workshop in Alkmaar of omgeving, dan ben je
bij Workshop-Taart aan het juiste adres! Of het
nu om een vrijgezellenfeest, kinderfeestje of
een bedrijfs-/afdelingsuitje gaat, wij bieden
workshops op maat aan. Als je contact met ons
opneemt, vullen we gezamenlijk
het programma in.
Workshop-Taart
Willem Hedastraat 43
1816 KC Alkmaar
06-416 373 50;
www.workshop-taart.nl,
workshoptaart@gmail.com
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Rens Kleverlaan
Werkgroep Verkeer & Veiligheid

Van Ostadelaan 282
1816 JH Alkmaar
Tel: 072072-512 54 34
Fax 072072-511 20 70
E-mail:info@grootingroen.nl
www.grootingroen.nl
13

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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Verslag Algemene Leden Vergadering van
Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ op
15 april 2014 in de Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen
1. Opening
Voorzitter Mart ien de Bruijn opent de vergadering om 19.35 uur en heet totaal 23 aan wezigen welko m. Hij stelt zich zelf en de resterende bestuursleden penningmeester (Rens) L.N.J.
Kleverlaan en secretaris Susanna E. Kropf, voor. In het bijzonder verwelko mt hij gastvrouw
Ida Dieduks man - Ku iper met echtgenoot en spreker Anton M.H. van Riel van het Natuurinstituut.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter noemt drie afwezigen mèt afbericht. Hij krijgt toestemming voor acclamat ie
(handopsteking) bij eventuele stemming. Mogelijke toevoegingen kunnen ook in de Rondvraag/8.
3. Goedkeuring vorige notulen (ALV 12 maart 2013)
Deze worden goedgekeurd zoals gepubliceerd in De Geest molen van mei 2013. Op vier
punten volgt een up-date.
4. Benoeming (nieuwe) bestuursleden
Als enige kandidaten worden de aftredende voorzitter en secretaris, terstond herkozen. Een
oproep volgt voor aanvullende bestuursleden/andere vrijwilligers in werkgroepen.
5. J aarverslag voorzitter
- Deelname Voorzittersoverleg-West (wijkverenigingen): Deze synergie van voorzitters
leverde o.a. een buurtpanel, de pro motie van duurzaamheid en straatvertegenwoordigers
op, om de wijkbesturen te informeren. De voorzitter legt uit dat de ene functie vaak leidt tot
de andere.
- Deelname Budget Bewoners Initiatieven (Regiegroep): Frequent vormen de voorzitters
van Voorzittersoverleg-West ook de Regiegroep om in diverse wijken projectaanvragen te
stimuleren/beoordelen waarvan onze voorzitter, tevens secretaris is om wijkaanvragen te
stroomlijnen.
- Deelname bestuur De Alkenhorst: In de functie van voorzitter Bewoners Onderneming
De Alkenhorst geeft dit bestuur invulling aan het wijksteunpunt wat voorlopig ook wordt
beheerd met behulp van WonenPlus.
- Deelname Voorzittersoverleg Bewoners Ondernemingen Alkmaar: Voorzitters van dertien stadsbrede Bewoners Ondernemingen (vaak buurthuizen) ontmoeten elkaar maandelijks in een andere locatie o m ervaringen uit te wisselen. Vooral actief t ijdens de feestweek
Bewoners Ondernemingen 5 tot 13 april.
- Grenskwestie Stichting Buurtoverleg De Hoef ZO!: De straten binnen ons werkgebied
tussen de Terborch-/Jongkindlaan werden door de gemeente ongevraagd toegewezen aan de
Mei 2014
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eind 2009 opgerichte Stichting Buurtoverleg De Hoef ZO! Ons Buurtoverleg werd opgericht 24 april 1995, dus ruim veertien jaar éérder. Behalve De Geestmolen wordt in die straten ook Buurtkrant de Hoef ZO! gedistribueerd. Gesprekken met hun voorzitter, wijkcoördinatoren Ellen de Man èn Gertjan Geugjes (De Hoef ZO), waren zonder succes. Intussen
namen we diverse keren contact op met wethouders waarvan de laatste Mirjam Hamberg/
SP met sinds januari 2013 in haar portefeuille, Pro ject De Hoef. Ondanks de belofte h ierop
snel terug te komen, blijft deze zaak slepen.
De heren To m Bozelie en Arjan Gelder suggereren mogelijke samenvoeging van het werkgebied van vereniging Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ en stichting De HoefZO. De
voorzitter herhaalt zijn antwoorden van vorig jaar, zoals het gebrek aan bestuursleden en
vrijwilligers en de grote verschillen tussen de samenstelling van de twee wijken
(voornamelijk eigen woningen tegenover voornamelijk huurwoningen ).
- Beheer-/veiligheidsconvenant dnoDoen (Het Heem): Tijdens onze bestuursvergadering
van 4 februari 2013 werd dit eind 2012 getekende convenant besproken. Vanwege de onacceptabele voorwaarden wilde rond 2000 geen enkele o mringende buurtvereniging het vorige convenant ondertekenen. Omdat de nieuwe tekst nu aanvaardbaar was wilde het Geestmo len bestuur het huidige convenant wèl tekenen. Op ons verzoek hiertoe ontvingen we
geen positieve reacties. Na aantreden van ons huidige bestuur in april 2011 zochten we
contact met Het Heem, wat sindsdien op kwartaal basis wordt uitgenodigd om kopij in te
leveren voor buurtblad De Geestmolen. Nieuws over het veiligheidsconvenant verneemt
het bestuur vier keer per jaar t ijdens het Voorzittersoverleg-West.
6. Verslag Financiën
- Jaarverslag 2013: De penning meester deelt het jaarverslag en de begroting uit en licht
het toe met op de achterkant uit leg en beantwoordt vragen. Het aantal betalende leden
neemt af. Voo r het 20 jarige bestaan van het Buurtoverleg in 2015 is € 440 gereserveerd.
De aanwezigen leden geven het bestuur decharge.
- Begroting 2014: De penningmeester licht de bedragen toe. De ontvangst van € 440 voor
de nieuwjaarsreceptie in De Alkenhorst op 12/ 1 ko mt u it het budget Bewoners In itiat ieven,
waarvan we nauwelijks gebruik maakten. De begroting wordt goedgekeurd en de penningmeester ontvangt een pluim.
- Kascommissie 2014: De leden zijn Dieuwke Wetsema en Jan Louter, met als reserve Jan
le Lou x.
- Vaststelling contributie 2015: Handhaving op € 7,50 wordt door de leden unaniem aangenomen.
7. Voortg ang werk-/ projectgroepen
- De Feestmolen verzorgde de lunchpakketten voor het Geestmolen Team van de Rabo
Fiets Sponsortocht 2013 en roept op tot deelname aan deze fietstocht op 14/6/2014. Oo k
verleende ze medewerking aan Molendag, Buitenspeeldag en Open Monumentendag 2013.
Ze nodigde de buurt uit voor de nieuwjaarsreceptie in De Alkenhorst op 12/ 1/2014, maakte
hapjes klaar en deelde ze uit.
- Public Relations is onderdeel van de redactie en dankt alle vrijwilligers voor de totstandko ming en distributie van buurtblad De Geestmolen met een frequentie van viermaal per
jaar en oplage van 1100 stuks. Het aantal leden/adverteerders neemt af. Kaftsponsering
vond plaats van Broekman Makelaars naar CopyCentre.
Mei 2014

17

- Verkeer & Veiligheid zorgde voor het aanbrengen van honden-haltes en een blikvanger in
de wijk. Aan oranje rolcontainers voor plastic inzameling wilde de gemeente niet meewerken, alsook niet aan deelname/totstandkoming/ondertekening van het beheer- en veilig heidsconvenant dnoDoen (Het Heem). Na aan leg van de regenwater ontkoppeling werden
in diverse straten de meeste door het Buurtoverleg aangereikte verbeteringen aangebracht
op het gebied van bredere wegdekken, behoud van het aantal parkeerplaatsen, stoepen met
op-/afritten, handhaving locaties vuilcontainers, behoud bomen door laten liggen oude rioleringen. Niet gelu kt zijn betegeling of aanleg van struikjes op de groene hoeken aan de
Bloemaertlaan. In 2014 wordt regenwaterontkoppeling in De Hoef ZO in gewijzigde vorm
aangepakt.
- Speelvoorzieningen heeft het speeltuintje/Bosschaertpad met omwonenden/gemeente
ingevuld. Het pannaveldje/Willem Hedastraat achter de studentenflats, wordt voorbereid.
Voor subsidie werd met de Regiegroep Bewoners Init iatieven al contact gelegd. Piet Aay
hoopt dat het veldje op enige afstand van de woonhuizen wordt aangelegd.
- Bedrijven & Wonen wordt regelmat ig geïnformeerd door de Segesta Groep over de revitalisering van win kelcentru m De Hoef. In april 2014 worden extra elektriciteitskabels aangelegd, gasleidingen/winkelpu ien vervangen. Begin 2014 werd een Bewoners Onderneming De Alkenhorst opgericht. De geplande woningrenovatie van twee en dertig huurwo ningen aan de Schelfhout-/Terborchlaan en Weissenbruchstraat is nog steeds onzeker. Een
zeventig procent meerderheid ontbreekt aan een akkoord voor o mzetting van energielabel E
naar B. In het woonblok Bloemaert-/Honthorstlaan/ Leonard Bramerstraat zijn al vier wo ningen met zonnepanelen/-cellen. De investering levert jaarlijks vijf tot acht procent rendement op. Het grensgeschil met De HoefZO! is nog steeds onopgelost.
- Groen ko mt en gaat. Voor renovatie van winkelcentru m De Hoef worden vijftig bo men
gekapt. Een zelfde aantal wordt teruggeplant. Het vergrote parkeerterrein zal o mringd worden door een stevige heg. Na de Regenwater Ontkoppeling ontvingen we bericht dat voor
de negentig gekapte bomen zijn er honderd en vier voor teruggekomen. Hierdoor staan er
ook bomen op plekken waar ze voorheen niet stonden. Verdere aanplant van negentig solitaire heesters, zeven duizend struikjes in sierplantsoenen en twee duizend haagstruikjes
rond parkeerp laatsen. Grasvelden worden maart/april ingezaaid. Het belooft een bloeiend
voorjaar te worden. Langs Groenplan Hoevervaart (De Winterlinde/Saverystraat) moet de
groenstrook het doen met zes aangeplante jonge knotwilgen. Twee van de drie grote essen
werden zo stevig geknot dat er weinig van over is. Wel hebben de bewoners het beloofde
uitzicht/daglicht terug. Na aanleg van de resterende natuurvriendelijke oevers van de Hoevervaart zien ze er eco logisch kaal uit. Oo k het aantal waterp lanten valt tegen. Achter de
flats langs de Honthorstlaan werd onlangs nòg meer gesnoeid. Jaarlijks nestelende/
zingende nachtegalen houden het nu voor gezien en vertrokken b lijkbaar naar groenere
oorden.
- Regenwater Ontkoppeling krijgt vanaf eind mei 2014 een nabeschouwing in de vorm van
een film gemaakt over de transitie van de laatste drie straten. Ook uit te nodigen gemeentelijk pro jectleider, Otto van der Wal.
- Duurzaamheid wijst op de verhoging van het aantal woningen met zonnecollectoren/cellen. Het verzamelen van alu miniu m - vooral bij wijkbewoners thuis - gaat gestaag door.
Ook houdt onze voorzitter na gebruik, toezicht op het schoonhouden van het trapveldje.
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8. Rondvraag
- Op de vraag wanneer het graszaad in de Bloemaert laan - na aanleg van de regenwater
ontkoppeling - wordt ingezaaid, is het antwoord van de voorzitter ‘deze of volgende week’.
- Er wordt gevraagd waaro m als ALV-locatie, De Alkenhorst niet werd geko zen. Het antwoord is dat hieraan een prijskaart je hangt.
- Met verwijzing naar de eerste rondvraag en ná punt 9. vraagt Susanna Kropf of het te
zaaien g rasmengsel behalve op diversiteit aan bloemen, óók wo rdt afgestemd op het aantrekken van verschillende insecten. Om van dit laatste zeker te zijn stuurt de voorzitter een
e-mail naar de gemeente.
pau ze
9. Presentatie ‘Natuurinstituut’
Spreker Mr. drs. Anton M.H. van Riel van het Natuurinstituut verzorgt een PowerPo int
presentatie over de flora en fauna in de wijk (zie foto). Oo k belicht hij de provinciale act iviteiten van het Natuurinstituut - sinds 2004 in de Eg monderhout - met een werkgebied
reikende van de Waddenzee tot aan Utrecht. Het doel is alles tussen natuurbehoud en de
stimulans van ecologische diversiteit in de natuur naar overheden, kinderen en volwassenen
toe, in advies en cursussen. Ook is aanwezig zijn assistent Robbert Birekoven. Na afloop
bedankt de voorzitter de inspirerende spreker met een VVV cadeaubon.
10. Sluiting
De voorzitter slu it de uitgelopen vergadering o m 22.30 uur. Hij bedankt allen voor hun
ko mst en wenst iedereen wel thuis. Ook de kerkleden worden bedankt voor het ter beschikking stellen van de vergaderzaal. Dit wordt ondersteunend gewaardeerd met het aanbieden
van een set pollepels voor een kerkelijk kookproject en een - ontbrekend - huisnummer
bordje <10>.
Susanna E. Kropf
secretaris
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Nieuws van
Het Heem
Na de vorige keer wat te hebben vertel d
over de nachtopvang en de briefadressen, is het nu de tijd voor informatie over
het Trainingshuis van dnoDoen aan de
Jan de Heemstraat 7
Het Trainingshuis
Dit t rain ingshuis biedt begeleiding aan met
name jongere mensen die door verschillende omstandigheden tijdelijk niet zelfstandig
kunnen wonen. De reden van het niet zelfstandig kunnen wonen kan te maken hebben met psychosociale p roblematiek van de
client en met het ontbreken van de vaardigheden of motivatie. Daarnaast kampen cliënten soms met problemen op het gebied
van verslaving, psychiatrie en/of verstandelijke beperking.

Een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven
voor de cliënt is een belangrijk streven in de
begeleiding. Deze richt zich op het motiveren tot en het coördineren van gespecialiseerde zorg voor deze problemen. Daarnaast
is er psychosociale begeleiding gericht op
het tot het recht ko men van de cliënt in wisselwerking met zijn o mgeving.
Bij het train ingshuis ligt de nadruk op het
ontwikkelen, vergroten en behouden van
vaardigheden. Het trainingshuis wordt ingezet wanneer de vaardigheden die noodzakelijk zijn o m zelfstandig te wonen nog aangeleerd moeten worden, h ierb ij valt te denken aan vaardigheden als: boodschappen
doen, schoonmaken, koken en dergelijke. In
het trainingshuis is plaats voor twintig personen voor opvang en begeleiding.
Doelen
De cliënt woont begeleid of zelfstandig en
heeft een zo hoog mogelijke levenskwaliteit
bereikt waardoor de kans op terugval min imaal is.

Tandarts & Mondhygiënistenpraktijk de Hoef
Tandarts en Mondhyg iënistenpraktijk de Hoef gaat voor een
gezonde en aantrekkelijke lach en biedt de kwa liteit
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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Werkwijze
De cliënt woont op Jan de Heemstraat nu mmer 7 en heeft begeleiding van een woonen een trajectbegeleider.
De bewoners kunnen tussen 8.00 – 23.00
uur een beroep doen op een medewerker
van dnoDoen. Gedurende de nacht is er een
nachtportier aanwezig op de locatie.
De begeleiding is zowel indiv idueel als
groepsgericht en wordt vormgegeven door
het 8-fasenmodel. De woonbegeleider biedt
in het kader van het begeleidingsplan individuele hulp. Daarnaast organiseert hij of
zij (samen met andere instellingen) groepsgerichte activiteiten met als focus het aanleren van vaardigheden (zoals ko ken, cursus
budgetteren). De cliënten zijn verantwoordelijk voor hun eigen levensonderhoud en
dat van eventuele meeko mende kinderen.
Zaken als inko men en dagbesteding zijn
hiervoor verplicht.
DnoDoen wil de levenskwaliteit van de
cliënt verhogen. Wat betekent dat de trajectbegeleiders actief op zoek gaan naar eventuele onderliggende problemen en vervolgens
de cliënt mot iveren richting gepaste zorg.
Dit alles met scherp oog voor het tempo van
de cliënt.

noodzakelijk en doorstroom naar een meer
zelfstandige plek zo snel mogelijk in te zetten.
Plaats binnen de keten
Indien nodig motiveren de hulpverleners de
cliënten richting ketenpartners voor extra
begeleiding. Dit heeft tot gevolg dat samenwerking aan de orde van de dag is. Ketenpartners waar dnoDoen regelmatig mee
samenwerkt zijn: WNK, Woning coöperaties, Brijder verslavingszorg, Meldpunt
Vangnet & Advies, Reclassering, GGZ,
Jeugdzorg en MEE.
De trajectbegeleider van dnoDoen is de
casemanager. Deze is verantwoordelijk
voor het traject. De verantwoordelijkheid
houdt niet op als de cliënt de afdeling verlaat, pas wanneer de cliënt een vervolgplek
heeft wordt de verantwoordelijkheid overgedragen.
Anne Judith Apel doorn
Lokatiemanager Noord Kennemerland

Project
Duurzaamheid

Locatie
De locatie is gericht op kortdurend verblijf.
De inrichting is daarom sober en de kamers
bieden weinig ru imte voor persoonlijke
spullen. De kamer heeft een kast, bed met
matras een bureau met stoel en een koelkast.
Er is geen keuken in de kamer aan wezig.
De sanitaire ru imtes en keuken zijn gezamen lijk. De keuken is groot genoeg om er
met meerdere mensen tegelijk te ko ken en
te eten.
Duur
Het verblijf heeft een maximu mduur van
zestien weken. De duur van de begeleid ing
wordt bepaald aan de hand van de doelen in
het begeleidingsplan. Streven is om de begeleiding niet langer te laten duren dan

Ontzie het milieu door alu miniu m te verzamelen en in te leveren bij Martien de
Bru ijn, Honthorstlaan 262. Voor grotere
hoeveelheden bel of e-mail: 072-511 35
40, <voorzitter@geestmolen.nl>.
Alvast hartelijk bedankt.
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Groei en bloei
Na het einde van de regenwater ontkoppeling in 2013 kreeg het groen in onze buurt
een ongekende boost. De co mb inatie van
het op tijd planten van vele bomen en struiken (12 maart Nat ionale Boomfeestdag) en
de zachte winter en voorjaar heeft erg vroeg
geleid tot volop groei en b loei in de buurt.
Een lokale lust voor het oog! In dit kader
kreeg de bewoonster van Cornelis Begastraat 16 op haar verjaardag - vóór mei een jonge bloeiende witte meidoorn tegenover haar huis geplant.
Het Heem
- Het Alkmaars Weekblad van 12 februari
meldt dat gedurende de - afgelopen - winter
de openingstijden voor de nachtopvang van
dak- en thuislozen inclusief een warme
maaltijd, in Het Heem werden verruimd
naar 19.00 - 09.00 uur. Dit werd gedaan in
opdracht van de gemeente.
- In de Stadskrant van 12 februari staat het
artikel 'Tijdelijke doorstroomvoorziening'
doelende op de opvang van dak- en thuislo-
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zen. Vanwege de al jaren voortdurende economische crisis stijgt ook het aantal economische dak- en thuislozen. Hoeveel invloed
dit heeft op Het Heem b lijft onvermeld,
maar voor deze doelgroep met nieuwe tijdelijke doorstroomvoorzien ingen wordt gezocht naar mogelijkheden in een leegstaand
pand.
De Alkenhorst
- Op 8 april had een gemeentelijke ambtenaar hier spreekuur voor wijkbewoners met
een laag inko men d ie in een huurwoning
situatie vangnetten nodig hebben. Het stads
kantoor ko mt naar uw wijk toe.
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- De stadsbrede feestweek Bewoners Ondernemingen van 5 tot en met 12 april met
een keur aan activ iteiten, b racht vele bezoekers op de been naar het wijksteunpunt. Op
vrijdag 11 april h ing er zelfs een zeppelin in
de lucht om iedereen de weg naar binnen te
wijzen, maar ook naar het voor de hoofdingang zichtbare buitenterrasje. Een rustiger
alternatief voor het verbouwende winkelcentrum.
- Door de hele stad heen organiseert de gemeente dit voorjaar en zo mer in samenwerking met buurtondernemingen, Vitaliteitbeurzen voor vijftigplussers. Thema's zijn
vrijwilligerswerk, arbeids marktkansen, gezondheid, reizen, sport, hobby, studie, voeding, geestelijk en fysiek welzijn. Op zondagmiddag 22 juni 2014 zal deze beurs van
13.30 - 17.00 uur worden gehouden in wijksteunpunt De Alkenhorst.
Winkelcentrum De Hoef
- De eerste fase met een vernieuwde en uitgebreidere Albert Heijn en Alphega apotheek zit er in middels op.
- Het bu itenterrasje voor de banketbakker
blijft na de renovatie in beperkter o mvang
aanwezig. Vanwege het oprukkende parkeerterrein werd de wandelzone aanzienlijk
versmald.
- De d ichtgemaakte voetgangerspassage
naar de Judith Leysterstraat toe bracht van
31 maart tot en met 4 april de professionele

verwijdering van asbest uit het plafond, met
zich mee. De doorgang wordt soms geo-

pend, maar soms ook gesloten voor werkzaamheden.
- Op 28 maart hielden leerlingen van obs
Nico laas Beets niet alleen een schoonmaakactie op hun eigen schoolplein, maar ook
in het win kelcentru m. Met vuilniszakken,
prikkers en stoffer en blik g ingen de leerlingen het vuil te lijf. A ls dank kregen ze tijdens de Nationale Pannekoekendag, een
pannekoek.
- Aan de uitbreiding van Vo mar wordt momenteel hard gewerkt. Op de voorpagina
van de Alkmaarsche Courant van 3 mei
stond vermeld dat hier donderdagavond 1
mei o m even na 19.00 uur een overval werd
gepleegd. Een onbekende jongeman met
witte shawl voor zijn gezicht bedreigde een
kassière en deed een greep in de kas. De
politie zoekt getuigen.
Texaco
- Eerder dit jaar verving Texaco De Hoef
aan de Blanckerhofweg de oude voor een
nieuwe autowas installatie. Het superzachte
materiaal van geschuimd polyethyleen
schijnt zacht en grondig vuil van de auto te
verwijderen.
- Er was een overval op dit tankstation op
donderdagavond 24 april o m 19.40 uur
door een jonge/getinte man van twintig
jaar. Hij deed een greep in de kassa en ging
er met een onbekend geldbedrag vandoor
op een bromscooter. Op vrijdagavond 16
mei volgde een tweede overval met overvliegende helikopter Oók hier zoekt de
politie getuigen.
NL Doet
- In het kader van NL Doet (jaarlijks aanbod vrijwilligerswerk) verzorgde het Alkmaarse college op vrijdag 21 maart voor de
bewoners van Zorgcirkel De Vleugels, een
heerlijk ontbijt.
- Medewerkers van de ABN-A mro bank
werkten die dag aan speeltuin De Hoef,
Mesdaglaan 180, d ie in april zo merklaar
openging.
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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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De Hoef ZO
- Zaterdag middag 15 maart werd na een
verbouwing, locatie De A lkerhoef, Mesdaglaan 200, heropend. Er was een hoge opko mst om het feest mee te vieren.

rend werken op hun dagelijkse leven(sonderhoud).
- Op 11 april duwde wethouder Peter de
Baat officieel het eerste muurtje o m van het
te slopen sportcomplex De Meent.
- De gemeente Alkmaar verstrekt een krediet van € 1.86 miljoen voor de aankoop
van het gebouw van sportschool Basic Fit
aan de Terborchlaan, gevestigd in het sportcomplex van De Meent. De gemeente wil
de buitengevel van de sportschool door
laten lopen in de gevel van het bestaande
sportcomplex. Tevens werd een woning aan
de Oly mp iaweg aangekocht.

- In De Geest molen van februari schreven
we over activiteitencentrum De Blauwe
Boo m, een achthoekig gebouw aan de Bart
van der Leckstraat, wat diezelfde maand
officieel werd geopend met behulp van woningcorporatie Woonwaard. Een aanvullende activiteit is hier ook een cursus Nederlands. Telefonische info 511 54 89.

Hoevervaart
- Jaarlijks in het voorjaar terugkerende/
zingende/nestelende nachtegalen achter
flatgebouw 'Hoeverzicht' langs de Hoevervaart, hebben dit voorjaar verstek laten
gaan. Een reden hiervoor kan zijn de in
2013 gekaalde oevers, na aanleg van de
natuurvriendelijke ecologische oevers.
- Eerder dit voorjaar werden langs de Hoe-

Westrand
- Het in aan bouw zijnde McDonald’s restaurant tussen de Terborchlaan en het Wielerpaleis in, maakt grote vorderingen binnen
het Westrand sportcomplex.
- Later gaat hier ook aan de kruising Ter-

borchlaan/N9 worden gewerkt.
- De Stadskrant van 26 februari meldt dat na
wegwerkzaamheden aan de intussen weer
heropende N512, de weg twee meter breder
dus veiliger is geworden.
- Een groep van zeventien Voedselbank
consumenten is sinds april in de leer bij
ervaren Vo lkstuinders aan de Oly mp iaweg,
om met behulp van sponsors eigen groente
te telen. Behalve een sociaal netwerk, gaat
dit project hopelijk ook gezonder en bespa-

vervaart voor het Van der Astpad, een vijftal nieuwe aanlegsteigertjes geplaatst. Met
deze aanleg is er nu bijna geen woning
meer te vinden zonder (toeko mstige)
bootsteiger. Een alternatieve A lkmaarse
cruise kade.
Inschrijving Rabo Fietssponsortocht
Op zaterdag 14 juni vindt de jaarlijkse Rabo Fietssponsortocht plaats om de kas te
spekken van verenigingen en stichtingen.
Mocht u mee willen fietsen met het Geestmo len Team dan kunt u zich opgeven bij
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De Feestmolen : Renate Heijstra, 072-511
48 96 of e-mail <R.Heijstra@Tiscali.n>
Jubilea
- In 2014 zit in de Eg monderhout aan de
Terborchlaan 201 het huidige Natuurinstituut, tien jaar.
- Op 24 april 2015 bestaat Buurtoverleg De
Hoef ‘Geestmolen’ 20 jaar. Feestsuggesties
zijn welko m bij eerder genoemde werkgroep De Feestmo len.
- In 2015 zal het 450 jaar geleden zijn dat
de Eg mondermeer en de Bergermeer polders werden drooggemalen. Dit gaat gevierd worden met kunst- en cultuurwandel-/
fietsroutes in de wijken De Hoef (ligt grotendeels in de Eg mondermeer) en Bergermeer. Wie aanvullend wil meewerken o m
huis, tuin, erf, garage beschikbaar te stellen
voor deze routes kan zich opgeven via email <bem450jaar@g mail.co>

Fritz Conijntunnel
Op dinsdag 29 april 2014 werd het tunneltje met een hogedrukspuit onder handen
genomen
Audi ologisch Centrum
Vanaf april vertoont de licht gekleurde
strook aan de onderzijde van de zijkant van
het gebouw inclusief de tegels langs de Jan
de Heemstraat, graffit i. Lange tijd werden
we hiermee niet geconfronteerd in de o mgeving van het Fritz Conijntunneltje. Ontsiering alo m.
Zwemcentrum Alkmaar
In februari info rmeerden we u over zwemschool De Badku ip, Willem Buytewechstraat 7, die sinds 2014 in handen zou zijn
van Zwemcentru m A lkmaar. In middels
werd het Zwemcentru m - nadat de zwemschool van de hand werd gedaan aan exploitant Niwer beheer B.V. - failliet verklaard, met meeneming van de abonnementsgelden. Hopelijk volgt een doorstart

De Vliegerstraat 3
1816KD A lkmaar
Tel: 072-515 00 00
info@pofa.nl, www.pofa.n l

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 bi j
de Pofa. Mari o Faro, beëdig d manueel
therapeut, is vanuit fysiotherapie Elisabeth op donderdag aanwezig in de Pofa.
26
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Psychosomatische fysiotherapie:
Ontspanningstherapie
Ademtherapie, Psycho-educatie
Algemene fysiotherapie
Haptotherapie
Manuele therapie
(in samenwerking met
fysiotherapie Elisabeth)
Oefengroepen:
Ontspanningstherapie
Slaaptrain ing, Time Out
Big Move

Nieuws van obs
De Driemaster

zodat kinderen weer zo snel mogelijk kunnen leren (af)zwemmen.
Renovatie woningen
In De Geestmolen van februari schreven we
over de renovatie plannen van 32 huurwoningen in de Schelfhoutlaan/Terborchlaan
en de Weissenbruchstraat. De o mzetting
van energielabel E naar B. zou qua energiebesparing een huurverhoging met zich meebrengen van € 16 - 20 per woning. Intussen
blijkt het benodigde 70% akkoord onder de
huurders om de renovatieplannen door te
laten gaan, op één woning na bijna te zijn
gehaald. Zo niet, dan zal er de ko mende vijf
jaar n iet meer worden verbouwd.
Honthorstlaan brandweerkranen
Voor flatgebouw ‘Hoeverzicht’ werd 8 mei
de grijze keien parkeerstrook, verkleind.
Reden is dat deze parkeerstrook bovenop
een brandkraan was uitgevoerd. Om tijdens
een mogelijke b rand niet te riskeren dat de
kraan onder auto’s blijft verdwijnen werd
de brandweerkraan uit het parkeerdeel gehaald. Jammer genoeg blijven auto's bovenop de kraan parkeren.
Voorberei dingen crematorium
Tekeningen voor het te bouwen Monuta
crematoriu m aan de Meerweg lagen vanaf 2
april ter in zage voor een aanvraag omgevingsvergunning. De voorlopige verkoopakte werd getekend door Tuincentru m De
Hoef. In Heerhugowaard-Noord is al een
crematoriu m in aanbouw, waarmee het ontbrak aan afstemming.
Susanna E. Kropf
redactie@geestmolen.n

- Techniek Toernooi NH. Dit toernooi werd
op 20 maart 2014 in de Ipabo (Leraren opleid ing) aan de Gabriel Metsulaan gehouden voor leerlingen van openbare basisscholen uit heel Noordholland. De winnaars
gaan in juni 2014 door naar de landelijke
finale van het Techniek Toernooi.

- De sponsorloop voor aanschaf van speeltoestellen en aanpassingen aan het bestaande schoolplein heeft reeds een bedrag van
€ 6.600,-- opgeleverd.
- Het schoolhandbaltoernooi dat op zaterdag 19 april in sportpark de Oosterhout is
gespeeld, werd door het jongensteam van
de Driemaster gewonnen.
- Leerlingen van groep 7 en 8 d ie meespeelden in het Alkmaars Schoolvoetbaltoernooi
2014 werden op woensdag 23 april winnaar
van dit toernooi. Op de velden van Alcmaria Victrix moesten zij spelen in de finale
tegen de Willem Alexanderschool in Bergen. Zij scoorden drie keer. Vo rig jaar was
de NicolaasBeetsschool winnaar. De beker
blijft een jaar op school.
Op 14 mei wordt in den Helder de regiofinale gespeeld.
- Enige dagen later werden de Koningspelen 2014 gehouden op de honkbalvelden
van Alcmaria Victrix. Voo raf kregen de
leerlingen een stevig ontbijt in de klas.
Kleuters vierden hun Koningspelen in en
rond de school.
EHR
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Activiteiten in De Alkenhorst
Inloop acti viteiten:
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
zondagmiddag café

Acti vi teiten:
- Naast de inloop activiteiten overdag zijn er ook in de avond activiteiten zoals de schildersclub en Engelse les op dinsdag, na de zomer op woensdag de creatieve inloop, op
vrijdag Line Dancing en op sommige zaterdagen Kinder Disco (9-13 jaar). Doorlopend
exposeren vooral kunstschilders en fotograven in onze zalen en gangen.
- Ped icure: er hangen flyers in het pand, mensen kunnen bellen op afspraak en dan ko mt
ze naar het wijkcentru m.
Vooruitzicht: buitenro mmelmarkt op het terrein, yoga, zu mba, paranormale beurs, stijl
dansen, klaverjassen, darten voor de jeugd, kinder schildersclub. Veel kan geboden worden, maar we moeten de mensen er bij hebben die het willen organiseren

Week van de Bewoners
Ondernemingen in De Alkenhorst, 5 tot 12 april 2014
SeniorWeb Alkmaar

Seniorenkoor De Hoef

Super Bingo
Klaverjassen

Kinderspelmiddag

Turkse Feestmiddag
28

Mei 2014

Uitslag Wijkkwis
De Hoef 2014
Ter gelegenheid van de week van de Bewoners Ondernemingen werd op zondag 6
april een diashow ‘Ken uw wijk’ vertoond
in De A lkenhorst. Na afloop werd een wijkkwis uitgedeeld met vijftig vragen. De vragen waren dermate moeilijk dat slechts vijf
wijkbewoners de antwoordformulieren in
leverden.
Wereldwinkel cadeaubonnen van 25, 15, 10
en 5 euro werden aan huis bezorgd voor de
volgende vijf wijkbewoners met een fantastische kennis van onze wijk:
Eerste prijs: mevrouw Petra van Essen
Tweede prijs: de heer Theo Koning
Derde prijs: mevrouw C. Koning
Vierde prijs: de heer Piet Aay
Vijfde p rijs: mev rouw Plo mp
Allen van harte gefeliciteerd.
Martien de Bruijn

MOLENWIEKJE
Ook het Anne Frankhuis heeft een fo lder
in de Wereldtaal
ESPERANTO
Meer info : <www.EsperantoNederland.nl>

www.gradavanwelzen.n l

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

Willem Hedastraat 159
1816 KC Alkmaar
tel: 072 – 5621738
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Winkelcentrum De Hoef
van Ostadelaan 266
1816 JG Alkmaar
072-512 18 24
www.bruna.nl
Uw adres voor:
Cadeaubonnen:
Tijdschriftenbon, boekenbon,
Bongo Cadeauboxen en diverse
cadeaubonnen van P ost.nl

Meer dan 100 verschillende
inktcartidge s 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
Be d rijfs m atig e v er ze ker in g en
P ar ti cu lier e v er ze ker in g en
P en si o en en
Hy p o th e ken
F in a n ciee l ad v ies

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

Verdraagzaamheid
en Oecumene

- 15 juni in het gebouw van het Apostolisch
genootschap gezamenlijke afslu itende viering 10.30 uur met kinderprojectkoor.
Wij ontmoeten u graag bij een of meer programmaonderdelen.

In de roze week die bedoel d is om acceptatie en integratie van transgenders, homo- en biseksuele inwoners van Alkmaar
te vergroten, wordt zondag 25 mei in de
Vrijhei dskerk een roze viering gehouden.

Joke van den B os
Vrijheidskerk

Filmmiddagen in de
Pius X

H

et thema is Verdraagzaamheid en het
verhaal van Ruth staat centraal.
Verschillende kerkgenootschappen doen
hieraan mee en dit jaar dus aan de Hobbemalaan 2a. De aanvang is 14.00 uur en er is
gelegenheid voor gesprek.
Op 8 juni (1 e pi nksterdag) gaat in Alkmaar de Feestweek van de Oecumene van
start. Onder aus piciën van de Alkmaarse
Raad van kerken starten we met vieringen in de eigen kerken en gebouwen, gevolg d door een bi jeenkomst om 12.15 uur
in Cultuurpark De Hout, waar de soepbus van het Leger des Heils zal staan met
voor iedereen soep en een broodje.
- 9 juni (2e pin ksterdag) rondgang langs
diaconale plekken tussen 13.00 en 17.00
uur. Leger des Heils, Exodus, de Zwaan en
vanaf 14.00 uur Aanloophuis de Steiger.
- 10 juni 18.00 uur broodje Oecu mene in de
Jozefkerk met lezing
- 11 juni ’s middags Apostolisch genootschap (Picassolaan) kinderproject koor. Om
19.30 uur Taizé-vesper (zingen en stiltes)
Mensen die naar Santiago zijn gelopen,
vertellen over hun belevenissen. In de Vrijheidskerk.
- 12 juni Doopsgezinde gemeente 19.00
Film: Into the great silence.
- 13 juni Remonstrantse kerk 20.00 uur Samen zingen Liederen van de Geest.
- 14 juni St iltewandeling vanuit de Abdij
van Eg mond 14.00 uur

28 mei Titel film : Lourdes
Christine, een rolstoelpatiënte maakt een
pelgrimstocht naar Lourdes. Op een dag
lijkt ze op miracu leuze wijze genezen. Terwijl Christine zich hardnekkig vastklampt
aan deze nieuwe kans op geluk, wekt haar
genezing zo wel bewondering als jaloezie
op.
25 juni Laatste fil mmi ddag van dit seizoen.
Titel film: La Vie en Rose
Een enerverende en indrukwekkende reis
door het leven van Ed ith Piaf. "Non, je ne
regrette rien". Op onvergetelijke wijze zong
ze dat ze nergens spijt van had. Nu ziet u
eindelijk waaro m... Ed ith Piaf, ' de kleine
mus'. Een film o m nooit te vergeten!
Deze middag willen wij gezellig afsluiten
met een kleine versnapering.
Wij hopen U te ont moeten!
Ontvangst vanaf 13.45 uur met koffie/thee
Entrée
€ 3,00
Aanvang film
14.00 uur
Duur film
1½ uur
Plaats
wijkkerk Pius X
Ingang
Blanckerhofweg 15
Datum
woensdagen 28 mei en 25 juni
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Persbericht

Activiteiten
Zorgcentrum
De Vleugels

Alkmaar West
Vitaal deel II

We hadden voor de vak antie nog één
Happy Hour, op vri jdag 16 mei van
16.00 uur tot 17.30 uur. Alle consumpties
en snacks zijn €1,- en er is altijd li ve muziek.

W

ijkbewoners zijn ook van harte welko m b ij verschillende optredens.
Kosten 3,50 euro per persoon inclusief
consumptie.
- Op zaterdag 17 mei kwam Toneelgroep
Alkmaar de ko med ie 'Aardbeien met slagroom' voor ons opvoeren in de recreatiezaal.
- Op dinsdag 10 juni ko mt zanggroep Harmonia optreden. Dit is een groepje van drie
mensen die prachtige bekende liedjes naar
voren brengen. Zij ko men u it de Oekraine
en komen twee keer per jaar naar Nederland en verzorgen dan diverse optredens in
het land. De Vleugels heeft een warm plekje bij deze mensen in hun hart en ook nu
ko men ze weer graag en wij ontvangen ze
weer graag! Aanvang 14.30 uur in de recreatiezaal.
Op woensdag 9 juli treedt Joke Oud bij ons
op. Zij heeft een prachtige stem en zingt
moderne melodieën tot klassieke aria’s.
Beslist de moeite waard! Aanvang 14.30
uur in de recreat iezaal.
- Op vrijdagmiddag 20 juni heeft modehuis
Matex een uitverkoop van de zo mercollectie in de recreatiezaal van De Vleugels,
aanvang 14.15 uur.
Ook h ier bent u als wijkbewoner van harte
welko m aan de Terborchhof!

Met een enthousiaste werkgroep is het
project Alkmaar West Vitaal i n juni 2013
écht van start gegaan. De patiënten met
een leeftijd van 75 plus zijn vanuit de
betrokken huisartsenpraktijk benaderd
met een vragenlijst die screent op potentiële kwets baarhei d.

D

it gaat gefaseerd en iedere 75 plusser
zal daardoor aan bod komen. De patiënten die potentieel kwetsbaar scoorden kregen een huisbezoek door een verpleegkundige die is verbonden aan de huisartsenpraktijk (Bergerhoef). De verpleegkundige brengt de verschillende aandachtof probleemgebieden in kaart. Vervolgens
vond er afstemming plaats tussen de projectleden (werkzaam op het gebied van wonen, zorg en welzijn) wie de beste zorg of
begeleiding zou kunnen leveren. Wanneer
er meerdere problemen speelden werd dit
gezamenlijk opgepakt.
De eerste ervaringen zijn positief. Door
gezamenlijk in het project op te trekken
krijgen de werkgroepleden een beter beeld
van de mogelijkheden die de verschillende
aanbieders hebben, door goede afstemming
doen we niets dubbel en er is één centraal
uitgang- en aanspreekpunt (ouderen worden
niet meer door alle aanbieders apart bezocht). De focus op één wijk levert veel op.
We kunnen op deze wijze specifieke wensen en behoeften voor Alkmaar West goed
in kaart brengen. Zo hopen wij straks naast
de ontwikkeling van preventieve activiteiten
voor individuele ouderen meer voor de wijk
als geheel te kunnen doen.

Tineke Verwer
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Vrijwillige buurthulp
WonenPlus Alkmaar, uw vrijwillige
buurthul p, is gevestig d in het prachtige
huis van de wijk de Alkenhorst. Kom
eens binnen. Er zijn leuke acti vi teiten
zoals de bing o, het zondag mi ddagcafé,
theehuis, computerhul p, handwerken
etcetera.

D

e gastvrouwen en heren ontvangen u
graag met een lekker kopje koffie. Er
is tevens een prachtige expositie van fotogroep de Waag.
In hetzelfde gebouw kunt u bij WonenPlus
praktische hulp aanvragen voor bij u thuis
zoals klussen, tuin, boodschappen, uw administratie, vervoer of andere hand- en
spandiensten.
Bij u w hulpvraag zoeken wij een vrijwilliger. On ze vrijwilligers worden ingezet bij
mensen die dat door een beperking n iet
meer zelf kunnen. Ko m langs voor het activiteitenprogramma en het inschrijfformulier. Of bel/ mail met WonenPlus Alkmaar,
Schelfhoutlaan 4 (072) 512 27 11 of
<info@wonenplusalkmaar.n l>.
Er wo rdt veel hulp in de tuin aangevraagd
bij WonenPlus. Ko m ons helpen als tuinvrijwilliger. Goed lichamelijk bezig zijn en
je helpt de buurt opknappen!
Inge Zoet
WonenPlus Alkmaar

Vrijwilligers van WonenPlus worden in het
zonnetje gezet tijdens een feestelijke bijeenkomst op woensdag 14 mei om het tienjarig
bestaan van WonenPlus te vieren.

Het Respijthuis
in Alkmaar
Het Respijthuis is een lu xe villa in de wijk
De Hoef, waar mantelzo rgers hun taak kunnen overdragen aan zorgzame vrijwilligers
en twee coördinatoren. Het kan gaan o m
vermoeide mantelzo rgers maar ook o m
mantelzorgers die o m één of andere reden
de verzorging enige tijd niet meer op zich
kunnen nemen. Bijvoorbeeld vanwege een
vakantie, dagje weg, door overbelasting,
dreigende uitval op het werk of door een
ziekenhuisopname.
In het Respijthuis kunnen maximaal v ier
gasten met een chronisch ziekte of aandoening logeren. De medische zorg blijft in
handen van de eigen huisarts en thuiszorgorganisatie van de gast.
Het Respijthuis speelt in op de wensen van
de gasten en mantelzo rgers maar ook op de
veranderingen in de zorg. Voor verdere
informat ie en ervaringen bezoek on ze website <www.respijthuis-alkmaar.n l> of stel
u w v raag v ia <in fo @res p ijt hu is alkmaar.n l> Van de Veldelaan 972, of telefoon 072-512 66 65.
Ervaring Mantelzorger
Het Respijthuis is een waar paradijs voor
degene die daar mogen vertoeven. Gewoonweg een vakantieparadijs voor de
zorgvrager d ie het al zo moeilijk heeft. Aan
alles is gedacht: van het bloemetje op de
kamer tot aan de voetmassage aan toe! De
heerlijke maalt ijden d ie door vrijwilligers
bereid zijn, de tuin man d ie er een p rachtwerk van gemaakt heeft, de gesprekken, de
kopjes koffie met een koekje erb ij, de
slaapwacht die binnen een minuut bij je op
de kamer staat, de hulpjes bij van alles en
nog wat, en n iet te vergeten degenen die d it
toch allemaal maar coördineren.
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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>
Ui tgave De Geestmolen
De Geestmolen is sinds 1995 een uitgave van de verenig ing Buurtoverleg De Hoef
‘Geestmo len’ en verschijnt 4 maal per jaar, aan het einde van februari, mei, augustus en
november.
Oplage en vers prei ding
Het blad wordt in een oplage van 1100 exemp laren 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), Terborch laan, 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 (fo rmaat 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 o m de inhoud tussentijds te wijzigen, dit met het oog op
eventuele seizoenacties!
RAB O 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.
Alphega Apotheek: Van Ostadelaan 297,
tel. 514 30 60
Regionale S poed 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. Wi jkkerk 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, M esdaglaan
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: M allegatsplein 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
S cholen: De Driemaster, G. M etsulaan 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.
S peeltuin De Hoef: M esdaglaan 178,
tel: 515 13 37
S tadhuis: Langestraat 97. tel: 14072
S tadsbeheer: Centraal meldpunt (grof vuil) tel.
548 94 44, ma. t/m vr. 8.00-16.00.
S tadskantoor: M allegatsplein 10, tel. 14072,
ma. t/m vr. 9.00-16.30, don. 18.30-20.00 (met en
zonder afspraak). <post@alkmaar.nl>
S tarlet: 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 9.00-10.00, do. 9.00-10.00.
<zuid@alkmaar.nl>
Projectmanager Zuid: Gertjan Geugjes
GGeugjes@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

M artien de Bruijn, Honthorstlaan 262
John Does, Bloemaertlaan162
Koos Euser, Lievenshof 37
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Rens Kleverlaan, Bloemaertlaan 182
Susanna E. Kropf, Weenixhof 47

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:
M artien de Bruijn, Honthorstlaan 262, 1816
TK Alkmaar, tel: 511 35 40,
e-mail: <redactie@geestmolen.nl>

• De Feestmolen
Renate Heijstra, Bloemaertlaan 182
Dieuwke Wetsema, Lievenshof 2
Esther Kuiper, Willem Hedastraat 91
• Public Relations
M artien 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, M oreelsestraat, 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 li dmaatschapstrookje: Bloemaertl aan 182, penning meester@geestmolen.nl
36

Mei 2014

Mei 2014

37

38

Mei 2014

