
  

HHNK: ‘Jouw gezeik is 
onze praktijk’
REGIO Hoe kunnen we jongeren 
bereiken en enthousiasmeren voor 
het werk van het hoogheemraad-
schap? Hoe zorgen we ervoor dat 
we met een serieuze knipoog ons 
werk bij deze doelgroep onder de 
aandacht brengen? ‘Zeikrijk’ is het 
antwoord; een plaskruis met een 
boodschap.
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier lanceert Zeikrijk 
zaterdag 22 juni tijdens de open 
dag bij rioolwaterzuivering 
Geestmerambacht in Warmenhui-
zen.
“Iedereen moet plassen en één 
van onze kerntaken is het zuiveren 
van afvalwater, daar ligt de 
verbinding”, aldus HHNK.
“Zeikrijk is ontstaan vanuit de 
behoefte om jongeren te bereiken. 
Jongeren zijn de toekomst, ook 
voor ons! Met het plaskruis van 
Zeikrijk communiceren wij als 
hoogheemraadschap via beeld-
schermpjes op een ludieke manier 
naar jongeren dat wij zorgen voor 
schoon water en dat dit geen 
vanzelfsprekendheid is.
We zoeken de doelgroep op bij 
festivals en sportevenementen, 
ook zetten we een demoversie van 
Zeikrijk in bij (stage)beurzen en 
open dagen. We starten de 
pilotfase tijdens de open dag bij 
onze rioolwaterzuivering Geest-
merambacht op zaterdag 22 juni. 
De komende maanden gaan we 
testen bij verschillende events. Bij 
gebleken succes kijken we naar de 
mogelijkheid tot het ontwikkelen 
van een tweede plaskruis voor 
heren en een dixie voor vrouwen.”
Benieuwd naar wat Zeikrijk 
inhoudt? Neem tijdens de open 
dag zaterdag 22 juni plaats op het 
Zeikrijk en een aansprekende 
videoboodschap zal van start 
gaan. Ook vrouwen zijn welkom, 
benadrukt het hoogheemraad-
schap, ‘want het zeiken gebeurt 
die dag niet echt’.
Meer informatie via www.zeikrijk.
nl of ontdek de plaskruis de 
komende maanden tijdens een 
evenement in de buurt.
 

Tiny Forest naar 
Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD Het Tiny 
Forest dat eerder dit jaar te 
bewonderen was op Amsterdam 
Centraal Station is verhuisd naar 
Heerhugowaard.
 
Daar won Miriam het minibos 
omdat ze de beste motivatie had: 
Ze is een van de eerste bewoners 
in de nieuwbouwwijk Broekhorn.
Miriam Levijn ‘Er is hier nog niets, 
wij zijn de eersten. Het ziet er nog 
erg kaal uit, daar word je niet heel 
vrolijk van.’ Maar daar komt nu 
dus verandering in! Ze won 
namelijk de NS Buitenpoortactie 
en dat betekent dat het minibos 
met inheemse bomen, dat tijdens 
de landelijke Tuinweek op het 
station heeft gestaan, nu in haar 
tuin een nieuw thuis krijgt.
Zelfs haar straatnaambordje is er 
nog niet, maar dankzij de goede 
routebeschrijving konden de 
hoveniers het bos afgelopen 
vrijdag aanplanten. 
‘Het hele natuurlijk evenwicht is 
verstoord door de nieuwbouw, er 
gaat zoveel verloren,’ zegt Miriam.
‘Daarom vind ik het mooi als je 
zelf weer iets kan bijdragen om 
dat evenwicht te herstellen.
In de grote plannen voor deze wijk 
staat wel iets over groen, maar in 
de praktijk komt daar vaak weinig 
van terecht. De gemeente kiest 
toch vaak voor een grasveldje of 
een standaard plantsoen.”
 

Mysterie van Langedijk

Crea Café bij WPW
HEERHUGOWAARD Wonen Plus 
Welzijn verzorgt diverse activiteiten 
waaronder creatief bezig zijn in het 
Crea Café. Het Crea Café is elke 
dinsdag van 10:00 tot 12:00. De kos-
ten zijn 2 euro inclusief koffie en 
thee. En elke tweede dinsdag van de 
maand komt de wijkverpleging 

langs en kunnen bezoekers al hun 
vragen stellen met betrekking tot 
gezondheid en het welzijn. Belang-
stellenden zijn welkom op het Tref-
punt Rozenlaan 2 te Heerhugo-
waard. WPW is bereikbaar via tel 
072-5717170 van maandag tot en met 
vrijdag van 9 uur tot 12 uur.

Fietsen langs monumenten
HEERHUGOWAARD Het Platform 
Erfgoed Heerhugowaard houdt op 
zaterdag 29 juni de Fietsroute “Jonge 
Monumenten?” Van 14.00 tot 17.00 
uur kan met een gids door een aan-
tal wijken gefietst worden om de 
kenmerken van de architectuur en 
stedenbouw van na 1965 in Heer-

hugowaard te bekijken. Het verza-
mel- en startpunt is op de parkeer-
plaats Parelhof naast Startpunt 
Hugohopper. Deelname kost € 5,-. 
Aanmelden kan op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl via de 
agenda of bij de klantenservice in de 
bibliotheek.
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Het verhaal mag 
verteld worden
Ineke Vroling

BROEK OP LANGEDIJK Onlangs werd 
een mysterieus verhaal ontdekt dat 
begint in het Bakkershuys te Broek 
op Langedijk. In 1927 probeert een 
bakker een nieuw soort gebak te be-
denken. Dit, ter gelegenheid van het 
veertigjarig jubileum van de Broe-
ker Veiling. Als hij op een nacht iets 
vreemds ziet, noteert hij het voorval 
in zijn receptenboek. Onverklaar-
bare incidenten volgen elkaar daar-
na snel op. De bakker schrijft alles 
op en zijn receptenboek wordt 
steeds meer een dagboek. Lang-
zaam ontrolt zich een spannend 
verhaal dat auteur Afra Beemster-
boer inmiddels in handen heeft en 
dat nu eindelijk verteld mag wor-
den.

VAAR MEE Afra: “Het verhaal zet 
mensen aan het denken. De clou 
vertel ik niet, dat mogen zij zelf uit-
vinden. Ik vertel het graag aan ie-
dereen die houdt van een mysterie.” 
Wat ze er verder over kwijt kan: “Het 
is een puzzel die anders in elkaar 
zit dan je denkt. In een koolvlet die 
vertrekt vanuit de BroekerVeiling 
onthul ik ‘al varende vort’ steeds 
meer van het verhaal.” Aanvullend 
vertelt de schipper de deelnemers 
mooie anekdotes over Langedijk en 
het Oosterdelgebied. De deelnemers 
worden tijdens de tocht voorzien 
van een hapje en drankje en gaan 
naar huis met een tastbare herinne-
ring, passend bij het verhaal.
SAMENWERKING Omdat ze zelf geen 
organisator is, sloeg Afra de handen 
ineen met Ruby Groen van Lange-
dijker Uitje: “Ik werkte al eerder met 
Ruby samen. Nu komen we met dit 
mysterie, iets waar mensen onge-

twijfeld van zullen genieten.” Wie 
het wil ontrafelen kan zich aanmel-
den via Langedijker Uitje. Dit kan 
ook voor een schrijfvaartocht met 
Afra: “Een workshop waar deelne-
mers een paar leuke schrijfoefenin-
gen voorgeschoteld krijgen. Aan de 
hand van notities en zelfgemaakte 
foto’s onderweg schrijven ze teksten 
waarvan ze zelf verbaasd zullen 
staan.”
SCHRIJFSTER De Langedijkse heeft 
haar sporen inmiddels ruimschoots 
verdiend als auteur en is nog lang 
niet van plan de pen weg te leggen. 
Haar twaalfde boek is alweer in de 
maak: “Het is niet iets dat je er zo-

maar even bij doet. Het feit dat ik me 
hier nu volledig op kan richten, geeft 
zoveel voldoening.” Ze lijkt onver-
moeibaar wanneer het om schrijven 
gaat. Heeft ze weleens een ‘writers-
block’? “Natuurlijk zit ik soms wel-
eens vast en na een dag schrijven 
moet ik alles laten bezinken. Ik heb 
een bepaalde hoeveelheid energie 
om te schrijven. Dan heb ik wat rust 
nodig. Je kunt het zien als inkt die 
even moet opdrogen voor ik weer 
verder kan.”
OP HET PROGRAMMA Afra zit niet 
stil, volgende maand begint ze met 
schrijfwandelingen in het Zomerdel 
en hoopt zij te slagen voor de oplei-

ding tot schrijfdocent. Daarna zal ze 
meer schrijfcursussen geven. Be-
langstellenden kunnen voor meer 
informatie terecht op haar website. 
Verder zijn de voorbereidingen voor 
de vijfde editie van Verhalen Halen 
in volle gang. Een festival met aan-
dacht voor de vele schrijvers die 
Langedijk rijk is. Marieke Neesen 
van Lief Langedijk heeft Afra op-
nieuw gevraagd te ondersteunen 
bij de organisatie. Dit keer vindt het 
auteursfestival plaats op 5 oktober 
in De Geist in Sint Pancras.
 
i www.langedijkeruitje.com 06-54764627 
www.afrabeemsterboer.nl

 p Afra Beemsterboer en Ruby Groen (Langedijker Uitje): "Wie durft het aan het mysterie van Langedijk op te lossen?" 

 

Genieten op de 
kermis
HEERHUGOWAARD Zo nu en dan 
viel er nog een buitje maar gelukkig 
kwam de zon steeds meer tevoor-
schijn. En dat is toch prettiger 
‘kermis vieren’! Kinderen genoten 
volop van alle attracties op het 
Raadshuisplein-Middenweg en ook 
in de horeca was er van alles te 
beleven. De kermis duurt tot en met 
woensdag 19 juni.
Foto: Theo Annes
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