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Honderd kilometer door Leeghwater
BEEMSTER Na de eerste succesvolle
editie wordt de 100 van Leeghwater,
een wandeltocht waar wandelaars
maar liefst honderd kilometer afleggen, dit jaar voor de tweede keer gehouden. Vrijdag 3 augustus starten
de lopers om 20.00 uur in Zuidschermer bij het startschot van Beemster
burgemeester Joyce van Beek,
waarna ze een route afleggen langs
onder andere de dijken en wegen
van de Schermer en de Beemster.
Ook loopt de wandelaar door het
hartje van Alkmaar. Een route vol
natuur, architectuur en vooral gezelligheid.

vrijwilligers werven volgens hem
bij sommige organisaties lastig gaat,
is dat bij dit evenement niet te merken. ‘Vooral na vorig jaar zijn er veel
mensen naar ons toegekomen die
hun steentje willen bijdragen. Van
jong tot oud. Dit spreekt mij erg aan,
want dan kan ik weer van de jongere generatie leren’, zegt hij lachend.

VOORBEREIDING Want honderd kilometer lopen is niet zomaar iets.

pp 'Je moet je grenzen verleggen, maar het is voor iedereen haalbaar'

Volgens Leo moet je goed voorbereid zijn op de wandeltocht. ‘Het
scheelt dat je de dag tegemoet loopt.
Als je eerst een hele dag loopt en
dan ook nog ‘s nachts moet lopen,

Midwinterfeest op zoek
naar historische schepen
GRAFT-DE RIJP Stichting Midwinterfeest Graft-De Rijp verzorgt elke
twee jaar in december een cultureel
winterevenement met een historische karakter. Voor het feest op 14
t/m 16 december is de organisatie op
zoek naar schepen.
Het Midwinterfeest een is goed bezocht evenement met wel 40.000
bezoekers. Het decor van het feest
is het pittoreske en monumentale
centrum van De Rijp, dat voor de
gelegenheid is verlicht en versierd.
Het hart van De Rijp heeft door

alle aankleding en sfeer het aanzien van een dorp uit vroeger tijden. Niet in de laatste plaats door de
nostalgische kleding waarin steeds
meer bewoners en bezoekers van
het Midwinterfeest zich hullen. De
Zeevaart heeft een belangrijke rol
gespeeld in De Rijp. Met name de
walvisvaart en haringvisserij waren
belangrijke bronnen van inkomsten. Daarom wil men het dorp opsieren met historische schepen.
Zie voor meer informatie www.midwinterfeest-graftderijp.nl

te gaan. ‘Onze honderd vrijwilligers
staan ‘s nachts aan de kant om de
wandelaars aan te moedigen en te
helpen waar nodig. Zij verdienen
ook echt een dikke pluim.’ Hoewel

dan ben je helemaal gaar. Nu blijf
je enigszins fris.’ De hele nacht door
hebben de wandelaars de mogelijkheid om even uit te rusten, wat te
eten of te drinken en naar het toilet

Toekomstige gebruikers Bolder
akkoord met afspraken
p1

renovatie hebben flink wat tijd gekost. Niet alleen om te bepalen wie
uiteindelijk de vaste gebruikers
konden worden maar ook de ruimtelijke indeling en financiële aspecten speelden natuurlijk een
belangrijke rol. Voor alle partijen geldt dat er nu heldere afspraken zijn gemaakt omtrent huur en
(onder)verhuur en de onderlinge
samenwerking. Ik ben blij dat het
gelukt is om partijen met de meeste
onderlinge verbinding straks onder

Hiermee ontstaat een brede welzijnsvoorziening voor heel Waterland met een volwaardig en samenhangend dienstenaanbod. De
verwachting is dat de aannemer
eind augustus, begin september met
de renovatiewerkzaamheden kan
beginnen.
Wethouder Ton van Nieuwkerk is
tevreden met de bereikte overeenstemming. “De plannen rondom de

Veel publiek op
open dag FC
Volendam
VOLENDAM Traditiegetrouw houdt
FC Volendam aan het begin van het
seizoen een open dag. Vrijdag was
het zover en stonden de deuren van
het Kras Stadion wagenwijd open
voor het publiek.

Fred Rotgans

IDEE Het idee voor de 100 van Leeghwater is volgens een van de organisatoren Leo Koning ontstaan naar
aanleiding van de Nijmeegse vierdaagse. ‘Jan de Reus, de initiatiefnemer van de 100 van Leeghwater,
heeft in België al meerdere tochten
van honderd kilometer gelopen’,
zegt Leo. ‘Toen kwam bij hem het
idee op om dit concept ook boven
de rivieren te introduceren. Dat was
er immers nog niet.’ Leo probeert
zo veel mogelijk te bewegen op een
dag, maar een echte wandelfanaat
noemt hij zichzelf niet. ‘Ik ondersteun Jan de Reus bij het organiseren van de tocht, maar zelf honderd
kilometer wandelen zie je mij niet
doen. Ik heb alle respect voor mensen die deze tocht uitlopen.’

Rob Luybé

Eline Klaver

105 KILOMETER Alsof de honderd kilometer nog niet genoeg is, kunnen
de deelnemers er ook voor kiezen
om vijf kilometer langer te lopen.
‘Net zoals dat is met schaatsen, krijgen wandelaars dan een speciale
stempel van de Koninklijke Wandelbond’, zegt Leo. ‘De zogenaamde Long Distance Walker stempel.’
Hoewel deze tocht onmogelijk lijkt,
is het volgens hem echt wel te doen.
‘Je moet je grenzen verleggen en de
uitdaging aangaan, maar voor iedereen is deze tocht haalbaar.’ Vorig jaar had de tocht 77 deelnemers,
dit jaar wil de organisatie boven de
honderd inschrijvingen komen. ‘Het
hoeft van ons niet grootschalig. Dat
zal ten koste gaan van de persoonlijke aandacht die wij de wandelaar
nu kunnen geven.’ Inschrijven voor
de 100 van Leegwater kan tot 29 juli.
De kosten zijn 40 euro. ‘Hierbij in zit
het eten en drinken en alle voorzieningen zoals bijvoorbeeld de EHBO,
masseur en toiletvoorzieningen.
Ook krijgen ze een veiligheidshesje van ons en een leuk aandenken.’ Kijk voor meer informatie op
www.100vanleeghwater.nl.

Naast een recordaantal attracties
met sport- en spelelementen, kon er
in een verduisterende tent lasergame worden gespeeld. Bezoekers
konden zichzelf op de elftalfoto van
FC Volendam laten zetten en er werd
uitgebreid stilgestaan bij de
spelerspresentatie van de selectie.
Daarna kon iedereen een handtekening bemachtigen. De open dag
werd afgesloten met een oefenwedstrijd tegen Almere City FC. De
wedstrijd werd helaas met 1-2
verloren.

te brengen in de nieuwe De Bolder.”
De verbouwing van De Bolder bestaat uit diverse werkzaamheden.
Zo worden de kappen op het dak
met elkaar verbonden en wordt er
een toegankelijke trap aangebracht.
Hierdoor ontstaat er extra ruimte
voor kantoor- en vergaderfuncties
en krijgt het gebouw een efficiëntere
en flexibele indeling. Het delen van
ruimtes wordt hierdoor ook meer
mogelijk. Op dit moment werkt de
aannemer aan een planning.

Marktplein wordt
speelparadijs
MIDDENBEEMSTER Ook dit jaar houdt
sectie Welzijn van Stichting Beemster Gemeenschap sectie Welzijn
een leuke middag voor de kinderen.
Op zaterdag 28 juli worden de
marktpleinen omgetoverd tot een
waar speelparadijs.

Zo zijn er vele uitdagende spelletjes;
kom jij het dienblad van de ober vullen? De stokken uit de lucht vangen?
De toren van Pisa naar beneden
werken of het spiraal volgen zonder
te bibberen?
Een stempelkaart is vanaf 13.00 uur
verkrijgbaar bij de bakfiets van de
Beemster Gemeenschap.
Ook kunnen kinderen meedoen aan
de skeltertrekkertrek en na afloop
van de spelen aan het touwtrekken
of een race houden op de brandweerstormbaan.
Bij de vijfde stempel en volle stempelkaart (tien) kunnen kinderen iets
lekkers halen bij de bakfiets.

