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‘Wat is dat’, vroeg ik me toen 

af.” De interesse van Dirk-Jan 

was geprikkeld en hij liep de 

tocht drie keer met een aantal 

vrienden. “Als je 100 kilometer 

achterelkaar gewandeld hebt, 

denk je: het is klaar zo. Daar-

na gaat het echter toch weer 

kriebelen. Het is een uitdaging 

om je grenzen op te zoeken, 

bijna een soort verslaving. Je 

legt allerlei nieuwe contacten. 

Mensen die je bij andere toch-

ten ook weer tegenkomt.” 

‘Dat moesten we zelf maar 

eens organiseren’, dacht Jan 

de Reus, die initiatiefnemer 

werd, toen. Hij wandelde ook 

in België mee. Er kwam een 

stichting, ‘100 van Leeghwa-

ter’, die officieel bij de wandel-

bond werd aangesloten. Leo 

kwam erbij via een oproep van 

Dirk-Jan om meer mensen bij 

de organisatie te krijgen. Leo: 

“Ze zochten iemand die affi-

niteit met wandelen en orga-

niseren heeft. Ik ben gepen-

sioneerd en heb ervaring met 

het organiseren van schaats-

tochten.”

Burgemeester Joyce van Beek 

(gemeente Beemster) geeft 

vrijdag 3 augustus het start-

schot op het plein bij de kerk in 

Zuidschermer. Dat is het start- 

en eindpunt. Inschrijven voor 

de 100 of 105 kilometer kan tot 

zondag 29 juli via de website 

100vanleeghwater.nl, waar ook 

meer informatie te vinden is 

en de doorkomsttijden weerge-

geven zijn. “Dat is voor vrien-

den en familie om deelnemers 

te kunnen begroeten. Natuur-

lijk zijn er verschillen tussen 

de langzaamste en de snelste 

wandelaar. Hoe verder in de 

tocht, hoe groter de tijdsver-

schillen”, legt Leo uit.

BERKHOUT - J. van der 

Sluis B.V. te Anna Paulow-

na, Dirkshorn, Zwaagdijk en 

De Goorn organiseert dinsdag 

17 juli in samenwerking met 

Reesink Technische Handel 

B.V. een voederwinningsde-

monstratie op het perceel te-

genover MTS Staal aan Veld-

huizerweg 1a in Berkhout. Er 

is een demonstratie om 13.30 

en 19.30 uur.

Er wordt gedemonstreerd 

met een breed programma 

KUHN machines, zoals een 

drietal KUHN triplemaaiers 

(FC 9530D, GMD10030 en 

PZ960) en andere schijven- 

en trommel maaicombinaties, 

alle maten schudders waaron-

der de GF17012  met kopak-

kerstand. Alle maten en mo-

dellen harken zoals de KUHN 

Merge Maxx 950 bandhark en 

de GA13131 vier rotorige cirkel-

hark en diverse persen en wik-

kelaars waaronder de nieuwe 

KUHN FBP3135 vaste ronde-

balenpers met foliewikkeling 

en de SW 4014 wikkelaar met 

autoloadfunctie.

Daarnaast zijn ook de KUHN 

grondbewerkingsmachines, 

klepelmaaiers, kunstmest-

strooiers, stroinstrooiers en 

een verticale twee vijzel zelf-

rijdende voermengwagen op 

het terrein aanwezig.

Blijvers kiezen KUHN

(Foto: aangeleverd)

SCHERMERHORN - Wonen-

Plus en de SWOS verzorgen 

donderdagmiddag 2 augustus 

om 17.00 uur een gezellige 

Snackmiddag in de Horn aan 

Hornplein 8 in Schermer-

horn. Voor een bedrag van 

5,50 per persoon krijgen be-

zoekers een drankje naar keu-

ze, een broodje kroket en/of 

hamburger, frietjes en een ijs-

je toe. Op dezelfde middag 

vindt in de grote zaal van de 

Horn ook een spellenmiddag 

plaats vanaf 14.00 uur waar 

iedereen van harte welkom 

is. In verband met de bood-

schappen graag aanmelden 

tot en met vrijdag 27 juli voor 

de snackmiddag door te bel-

len na 18.00 uur met Janny 

Alles, tel.: 072-5021712.

Snackmiddag

ALKMAAR - Het kan nie-

mand ontgaan zijn: de Gro-

te Kerk Alkmaar bestaat 500 

jaar en dat wordt groots ge-

vierd. Na de spetterende ope-

ning half februari barstte het 

jubileumjaar los. Meer dan 25 

Alkmaarse organisaties wer-

ken mee en diverse projecten 

zijn werkelijkheid geworden. 

In het eerste half jaar werden 

er meer dan 130.000 bezoe-

ken aan de Grote Kerk of een 

project in het kader van het 

jubileum gebracht. 

Vrijdag 16 februari werden 

alle inwoners van Alkmaar 

uitgenodigd voor de feeste-

lijke opening van het bijzon-

dere jaar. Tijdens een specta-

culaire show vertelde de kerk 

wat het de afgelopen vijf eeu-

wen heeft meegemaakt. Dui-

zenden Alkmaarders geno-

ten van deze indrukwekkende 

avond, die werd gepresen-

teerd door zangeres Giovan-

ca. Een letterlijk hoogtepunt 

tijdens het jubileumjaar is 

Klim naar de Hemel. Het 

afgelopen half jaar genoten 

duizenden mensen al van het 

overweldigende uitzicht. En 

er gebeurde van alles: er werd 

muziek gemaakt, yogales ge-

geven, een huwelijk voltrok-

ken en een aanzoek gedaan. 

Klim naar de Hemel is nog te 

bezoeken tot 1 augustus. Zie 

wat de kerk al 500 jaar ziet! 

Ook kwam er een meester-

werk thuis. Het imposan-

te Laurentius-altaarstuk van 

Maarten van Heemskerck is 

nu tijdelijk te zien op zijn oor-

spronkelijke plek in de kerk, 

voordat het begin oktober 

weer terugkeert naar Zweden. 

Gratis toegankelijk voor Mu-

seumkaarthouders. 

Mysterie van Alkmaar
Ook de rest van het jaar barst 

van de verrassende jubileu-

mactiviteiten. Zo worden er 

bijzondere tentoonstellin-

gen georganiseerd door on-

der andere het Grafisch Ate-

lier Alkmaar, AIA (De Kerken 

van Morgen), Rick Akkerman 

(De Wereld op je Bord) en de 

Kunstuitleen Alkmaar (Bede-

Vaart). Griezelen kan tijdens 

de film ‘Nosferatu’ (aangebo-

den door Filmhuis Alkmaar), 

waarbij live orgelmuziek te 

horen zal zijn. TAQA Theater 

De Vest maakt een spannen-

de, muzikale familievoorstel-

ling Het Mysterie van Alk-

maar: wie kraakt de code en 

redt daarmee de stad? Super-

star Theaterproducties sluit 

het feestjaar af met Scrooge, 

de kerstmusical.

Kijk voor het volledige

 programma op 

www.grotekerkalkmaar.nl.

Al 130.000 bezoekers ‘500 jaar 
Grote Kerk’
Feestjaar flink op gang: nog veel op het programma

Klim naar de Hemel: een letterlijk hoogtepunt van het jubileumjaar.

 (foto Gerjon Rooker)

Reserveringen
Neem voor meer informatie en reserveringen 
contact op met uw media-adviseur via: 

T 0226-333311
E advies@rodi.nl
W www.rodimedia.nl

* Korting alleen geldig op eenmalig plaatsingstarief uit de tarievenkaart.
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Rodi Media

Broeker Werf 8

1721 PC Broek op Langedijk

Postbus 150

1723 ZK Noord-Scharwoude

0226-333311

media@rodi.nl

www.rodimedia.nl
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Regionaal:
U selecteert minimaal 6 edities*

15% KORTING

Lokaal: selecteer 3 tot 5 edities
om de vacature te plaatsen*

10% KORTING

Ongewijzigd herplaatsen?
50% korting op tweede 

plaatsing binnen 4 weken!

Alvast een kijkje nemen? Kijk op www.hartmangaragedeuren.nl

Showroom dinsdag t/m zaterdag geopend van 11.00 - 17.00 uur

AANBIEDING!
Hörmann elektrisch bediende

luxe garagedeur.

Prijs € 1250,- incl. btw

specialist

AANBIEDING!
Hörmann elektrisch bediende

luxe garagedeur.

  

 

Prijs € 1 50,- incl. btw

.  Deur Leverbaar in 3 standaard fabriekskleuren

.  42 mm dikke geïsoleerde garagedeur

.  Leverbaar in 5 actie maten.

.  2375 x 2000, 2375 x 2125, 
 2500 x 2000, 2500 x 2125 en 2500 X 2250
.  Inclusief aandrijving voorzien van 
 1 handzender.
.  Inclusief demontage en afvoer 
 van de bestaande deur
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