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Kunstmarkt in
Kunstkerk op zondag
8 september
Op zondag 8 september organiseert
de Kunstkerk Heerhugowaard
van 11.00 tot 16.30 uur een
kunstmarkt.
Op het terrein achter en rondom de
Kunstkerk aan de Stationsweg 53 staan
dertig kramen waar verschillende kunstenaars, waaronder keramisten, schilders, makers van sieraden en objecten

en ontwerpers hun werk presenteren
en verkopen.
Er worden draai- en raku (Japanse
glazuurtechniek) demonstraties gegeven. Ook is er gelegenheid om mee te
werken aan een gezamenlĳk schilderĳ.
Dit schilderĳ wordt om 16.00 uur per
opbod verkocht.
Voor kinderen is er een workshop
Sieraden maken. Dat kost 2,50 euro

24 uur van Langedĳk
Op De Broekerwerf in Broek op
Langedĳk vindt op vrĳdag 6
en zaterdag 7 september de 24
uur van Langedĳk plaats: een
evenement waarbĳ deelnemers
24 uur lang ﬁetsen om geld
in te zamelen voor twee
doelen: de eigen vereniging
van de deelnemers (50% van
de opbrengst) en aan kanker
gerelateerde organisaties (50%
van de opbrengst).
per kind en is inclusief materiaal en
limonade.

Alzheimer Café op 11 september in
wĳkcentrum De Horst
Op woensdag 11 september
organiseert Alzheimer Noord-Kennemerland een avondbĳeenkomst
voor iedereen die met dementie of
vergeetachtigheid te maken heeft:
partners, familieleden, zorgprofessionals, vrĳwilligers en overige
belangstellenden die geïnteresseerd

zĳn in het onderwerp.
Paul Jeroen Verkade is gastspreker. Hĳ werkt bĳ Geriant en heeft
samen met het Netwerk Dementie
Noord-Holland het boekje ‘Spreken
over vergeten’ ontwikkeld.
De bĳeenkomst is gratis en duurt
van 19.30 tot 21.00 uur; inloop vanaf

19.00 uur. Wĳkcentrum De Horst is
gevestigd op het Van Eedenplein 5.
Meer informatie bĳ:
Jeannette Streeﬂand, jeannettestreeﬂand@quicknet.nl
of 06-23223887.

Het evenement is georganiseerd
door de Stichting Team Langedĳk,
die zich inzet voor mensen met
kanker, in samenwerking met De
Geus Sports & Events.

Fietsen voor geld
Voor het evenement zĳn verenigingen en maatschappelĳke organisaties uit Langedĳk en Heerhugowaard uitgenodigd. De formule
is: deelnemers moeten namens
een vereniging/maatschappelĳke
organisatie gedurende 24 uur voor
minimaal 2 euro per minuut een

ﬁets draaiende houden. Dat zal, zo
is de verwachting, in estafettevorm
gebeuren.
Op die manier wordt 2880 euro
per ﬁets opgehaald. Daarvan is
de helft dus bestemd voor de club
namens wie men ﬁetst en de helft
voor Stichting Team Langedĳk
dat het geld vervolgens schenkt
aan een aan kanker gerelateerde
organisatie.
Daarnaast is er voor verenigingen en stichtingen uitgebreid de
mogelĳkheid zich te proﬁleren. Zĳ
kunnen bĳvoorbeeld een workshop
of een clinic geven. De Broekerwerf
biedt daarvoor voldoende ruimte
en mogelĳkheden. Maar ze kunnen
ook muziek maken, hapjes en
drankjes of andere zaken verkopen
en daarmee de clubkas spekken.
De 24 uur van Langedĳk begint op
vrĳdag 6 september om 20.00 uur
en eindigt op zaterdag 7 september
om 20.00 uur.

Open Monumentendag in Heerhugowaard op 14 september
Heerhugowaard besteedt
op zaterdag 14 september
aandacht aan het Open
Monumentenweekend dat op 14
en 15 september in Nederland
wordt gehouden.

Het thema van de Open Monumentendagen is dit jaar ‘Plekken van
plezier’.

Veenhuizerkerk
Natuurlĳk is het Praalgraf van
Reinout van Brederode te bewonderen. Ook is er een diapresentatie van
de opgravingen rond het graf in 2016.
Marrie Overtoom draagt ’s middags
in de kerk gedichten voor over plekken van plezier.
En rond de kerk zĳn oude brommertjes en motoren te zien.

Tussen 11.00 en 16.00 uur zĳn de
Veenhuizerkerk, de kerk in De Noord,
de Kunstkerk en het Oude Gemaal
open. Ook vaart er een boot tussen
het Oude Gemaal en ﬁetsbrug De
Krul.

Heilige Hart Parochie
De neo-romaanse kerk Heilige Hart
Parochie aan de Middenweg in De
Noord stamt uit 1910 een heeft Byzantĳnse invloeden. In het interieur
valt het gebruik van gele steen en
van blauw en geel geglazuurd tegelen metselwerk op. Glazenier Joep
Nicolas heeft de gebrandschilderde
koorramen gemaakt.

Kunstkerk
De van oorsprong Gereformeerde
Kerk aan de Stationsweg 53 stam uit

1916-1917. In 1938 is de kerk uitgebreid met een nieuwe voorgevel in de
stĳl van de Amsterdamse school met
een karakteristiek torentje, bekleed
met lood.
Sinds 2016 is de artotheek gehuisvest
in de kerk. Op Open Monumentendag
is een tentoonstelling van Roy Valentĳn te zien. Met zĳn kunst wil hĳ
mensen laten zien dat iets wat niets
is, iets kan worden en dat je ogen dat
bepalen. En dat is nog niet alles…
Roy Valentĳn is aanwezig tussen
13.00 en 16.00 uur.

Het Oude Gemaal
In en rond het voormalige Poldermuseum is voor jong en oud van
alles te beleven. Er zĳn onder andere
Oudhollandse spellen. En er is een
interactieve presentatie van het oude
Heerhugowaard.
En er is dus een bootverbinding tussen het Oude Gemaal en de ﬁetsbrug
De Krul.
Vanaf De Krul vaart ook een boot (de
Broekervaart) naar Langedĳk.
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De visie van CDA

Samenstelling gemeenteraad

In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Verantwoordelijkheid
Wat wordt er nou van de gemeente
verwacht? Hoe stel je jezelf als
gemeente op? Wat is de verhouding
tussen samenleving, markt en
overheid?
Vragen die mij elke dag
bezighouden en een thema dat nu
echt speelt, als het mij vraagt.
Een ding weet ik in dit vraagstuk
zeker en dat is mijn overtuiging in
de gespreide verantwoordelijkheid.
Er zijn maar weinig vraagstukken
die opgelost kunnen worden
zonder een samenwerking
tussen de samenleving, markt
en overheid. Maar soms heb ik
het idee dat we elkaar eerder
tegenwerken. De energietransitie

is bijvoorbeeld niet het probleem
van de overheid maar een van ons
allemaal, het gaat om de toekomst
van ons allemaal. De moeilijke
tijden voor het verenigingsleven
is niet een uitdaging van
alleen de samenleving. Maar
ook de uitdagingen van de
24-uurseconomie zijn niet alleen
voor de markt. Uiteindelijk is voor
bijna alle vraagstukken van vandaag
de dag een samenwerking nodig
tussen de samenleving, de markt
en de overheid. Laten we dit vooral
niet vergeten, laten wij elkaar hierop
wijzen maar laten we vooral de hand
naar elkaar uitsteken. Alleen gaan
we sneller, maar samen komen we
velen malen verder.

Jasper Jong
Raadslid
jasper.john@icloud.com
www.cda.nl/noord-holland/
heerhugowaard
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