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Durf samen te dromen
verrassend met eenvoud
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Ontwikkelingen op de camping

Coöperatie naastenliefde,
Bedrijvenspeurtocht,
TussenThuis, Wildcard, 
KidsTriatlon, Campus, 
Proefrit Dijk&Waard Producten

All inclusive
Iedereen doet mee!



Kom over de brug
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Een Soul Balance 
Sessions anekdote
Sinds half juli zijn we bezig met Soul Balance Sessions, 
waar styling, koken, muziek, kunst en ander leuks bij elkaar 
komt. Zaterdag 8 augustus stonden er twee boa’s op de 
stoep om even te polsen waar we mee bezig waren.
Toen we vertelden dat we werken onder de vlag van 
Camping Dijk & Waard kregen we een hele positieve reactie. 
En daar waren wij blij mee!

Soul Balance Sessions tot 1 septemper elke zaterdag en 
zondag van 12 tot 17u. Vreekesweid 1 BoL.
Insta: @soul.balance.sessions

De Langebalkbrug 
In 1915 was de Langebalkbrug, zijn naam waardig, een 
smalle houten boog over het kanaal Omval-Kolhorn. Zijn 
vervanger is een plompe horkige betonnen constructie 
met een bunkerachtige uitstraling die er uit ziet alsof er 
probleemloos een kolonne tanks overheen zou kunnen. 
Achter zijn sterke uiterlijk gaat blijkbaar een breekbaar 
innerlijk schuil en daarom heeft de brug onlangs 2 stalen 
spalken gekregen. Aan de zuidzijde wordt de Langebalk 
geflankeerd door een fietspad dat het geheel de uitstraling 
van een collage geeft.
Bij de bouw van de brug speelden esthetische 
overwegingen duidelijk geen rol. Maar ook de hork is 
geliefd omdat hij zwijgend en betrouwbaar de degelijke 
verbinding vormt tussen onze gemeenten.

Roei je fit, het 
hele jaar door
Roeivereniging OSSA houdt op zondag 23 augustus haar 
open dag. Ben je die roeitrainer in je fitnesscentrum al een 
tijdje beu en wil je een keer echt vooruit? Sport je graag 
buiten? Nieuwsgierig naar de roeisport? Komt dan langs op 
de open dag en maak kennis met de roeisport. En uiteraard 
is er ook de gelegenheid zelf in de boot te stappen. 
OSSA is een gezellige kleine vereniging met 125 leden. Het 
jongste lid is 11 en het oudste lid bijna 81 jaar. Roeien is een 
veelzijdige sport die tot op hoge leeftijd kunt volhouden. Je 
sport in een mooie omgeving en gebruikt ondertussen al je 
spieren.
RV OSSA roeit op het kanaal Alkmaar – Kolhorn. De meeste 
bewoners uit de wijk Broekhorn weten de roeivereniging 
al vlot te vinden omdat zij de roeisteiger van OSSA hebben 
ontdekt als prachtige zwemlocatie.

Open dag: 23 augustus van 13.00 tot 16.00 uur.
Locatie: Westdijk 12 in Heerhugowaard.
En mocht je niet in de gelegenheid zijn de open dag te 
bezoeken vraag dan een gratis proefles via
instructie@rvossa.nl. Website: www.rvossa.nl.



Recept  Cheese Meat
Weer zo’n topper voor op de BBQ die uitblinkt in eenvoud en smaak. Haal een mooie 
karbonade bij de lokale slager. Bestrooien met zout en peper en dit vervolgens met de 
duimen goed in de karbonade masseren. Een juiste massagetechniek ontspant het vlees 
en maakt dat de seasoning één wordt met het product.
Vlees op de BBQ aan één kant mooi bruin dichtschroeien. Vlees omdraaien en plakje 
kaas op de karbonade leggen (wij hebben hier een jong belegen Gouda met uitgedroogde 
randjes gebruikt die nog in de koelkast lag). De karbonade is gaar wanneer de kaas 
gesmolten is.
Opdienen op een mooi bord of patatbakje en serveren met wat sla en een toefje saus.
Pilsje erbij en je hebt een heerlijke gerecht. Eet smakelijk.

Diversiteit in straten 
plantsoenen en parken
Via initiatief 0405 uit Fred zijn zorgen over het verdwijnen van oude (fruit)boomrassen. 
Te vaak vormen praktische criteria als boommaat, kroonvorm, droogteresistentie en 
bladverlies het richtsnoer waarlangs bomen voor straten, plantsoenen en parken worden 
geselecteerd. Het resultaat is een eentonig bomenbestand, liefst zonder vruchten, met een 
beperkte omvang en weinig bladverlies.
Een boom die een vrucht, een noot of veel blad verliest is al snel een ongewenste boom 
en dat is jammer. Vruchtbomen zijn vaak aantrekkelijke bomen met in het voorjaar een 
mooie bloesem. Ze zijn bijzonder in trek bij vogels en insecten en indien je er tijdig bij bent 
leveren ze je heerlijk fruit. Een boom is goed voor de luchtkwaliteit, helpt tegen hittestres, 
verbetert het ecologisch evenwicht, zorgt voor een gezondere bodem en is een fantastisch 
mooi ding.
Een diverse aanplanting draagt bij aan de biodiversiteit, vergroot de weerstand van de 
gehele bomenopstand en maakt deze minder kwetsbaar voor plagen en ziekten. Je kunt 

als individu zelf iets doen 
aan de diversiteit van het 
bomenbestand door zelf 
ergens een bijzondere 
boom te plaatsen. Zo plant 
Fred stiekem bijzondere 
bomen in Amsterdam. 
Hier en daar kan hij je trots 
wijzen op de exemplaren 
die de snoeilust van de 
groendienst overleefd 
hebben.
Op zoek naar 
bijzondere bomen: de 
Genenbank te Dronten 
stelt oorspronkelijke 
Nederlandse bomen en 
struiken veilig voor de 
toekomst | bij ‘t Olde 
Ras (museumtuin van 
de Stichting Behoud en 
Bevordering Fruitcultuur 
te Doesburg) verkopen 
ze bijzondere oude 
fruitboomrassen.

Wildcard prototype
31 augustus
Omzeil het filter van de sollicitatieprocedures en presenteer 
jezelf als mens, als karakter met dromen, wensen en 
ambities. Meld je aan, werkgever en werknemer via:
goedidee@campingdijkenwaard.nl



Borstzak met een 
boodschap campingstijl
De meeste borstzakken zitten als overbodige accessoire op een overhemd. Je kunt 
deze dus prima dichtborduren en van een afbeelding voorzien. De borstzak met een 
boodschap is de nieuwe mode-hit op onze camping en borduren is bovendien een leuke 
camping-activiteit. Ons model Harrie heeft op zijn wit linnen overhemd een afbeelding 
van de Groene Zon, het symbool van Camping Dijk & Waard, geborduurd.
De zon is voorzien van afbeeldingen die staan voor de karaktertrekken die het leven 
op een camping een stuk interessanter maken; een parachute (voor lef), een oog (voor 
visie) en gespleten her-sus (voor een open mind). Schroom niet je eigen creatie naar de 
camping te sturen via goedidee@campingdijkenwaard.nl.
We zijn benieuwd naar je creativiteit.

Een vuurtoren
in Stad van de Zon
Ben je regelmatig de weg 
kwijt? Als het aan Klaas 
Wever ligt krijgt Heerhugo-
waard binnenkort een ori-
entatiepunt van formaat in 
de vorm van een vuurtoren.
Klaas Wever, woont aan 
de Middenweg in de Stad 
van de Zon. “Ons erf grenst 
aan de Middenweg aan het 
meer van de Stad van de 
Zon. Rondom ons erf ligt 
een dijk. Toen in 2018 de 
oude populieren gekapt 
werden heeft de gemeente 
een aantal boomstammen 

beschikbaar gesteld voor 
kunstuitingen. Ik heb het 
project ‘Lighthouse’ be-
dacht. Een vuurtoren met 
een draaiende lichtkoepel 
en een webcam om zonsop- 
en zonsondergangen vast te 
leggen.
Het is niet voor de hand 
liggend om een 5 ton zware 
boomstam rechtop te zetten, 
te verankeren en te voorzien 
van een lichtkoepel en ik 
ben dan ook nog op zoek 
naar mensen of bedrijven 
die me willen helpen dit 

project handen en voeten te 
geven.” Wat Klaas Wever be-
treft wordt de vuurtoren een 
kunstobject waar bijzondere 
zonsopgangen, nieuwe ini-
tiatieven, verhalen en films 
‘het licht’ zien.

Oproep:
Wie kan klaas helpen met 
het realiseren van zijn idee? 
(vergunning | constructie 
| uitvoering | techniek | 
enzovoort) Kun je helpen 
of stuur een mailtje naar 
klaaswever@hotmail.com.



Short-shirt
campingstijl
Op vakantie heb je altijd te veel kleding bij je en vaak gaat de 
halve inhoud van je koffer ongedragen weer mee naar huis. 
Daarom vanuit de camping een top-tip om je hoeveelheid 
kleding te beperken zonder aan stijl in te boeten. Laat 
gewoon je shorts thuis wanneer je ook een extra t-shirt in 
de koffer hebt zitten.
Ons model Gerrit draagt hier een ensemble bestaande 
uit twee met de hand geschilderde Plug t-shirts. Het 
geheel wordt gecompleteerd met een zwart lederen riem 
en bijpassende Aziatische slippers. Een short-shirt is 
aangenaam koel aan het onderstel. Als je goed kijkt zie je op 
het dak van het Groene Huis op de achtergrond de antenne 
van illegale radiozender Camping FM.

IJver gepaard aan ambitie is levensgevaarlijk;
Luiheid gepaard aan ambitie geeft een prettige balans, 

die vaak leidt tot gelukkige resultaten omdat ter 
compensatie van luiheid vernuft ingezet moet worden.

Willem Jan Neuteling (architect)

Rivierkreeftenwedstrijd 
eindigt 21 augustus, 
prijsuitreiking
29 augustus
Zoveel mogelijk rivierkreeften vangen en inleveren bij 
Stichting Veldzorg, de beheerder van het Oosterdelgebied. 
Een oproep waarvoor veel jeugdige vissers zich hebben 
ingezet de afgelopen weken. Omdat de scholen weer zijn 
begonnen, eindigt de viswedstrijd op vrijdag 21 augustus. 
Op zaterdag 29 augustus vindt de prijsuitreiking plaats.

In opdracht van gemeente Langedijk organiseerde 
Stichting Veldzorg de wedstrijd die bijna 6.000 
rivierkreeften heeft opgeleverd. Gemeente Langedijk 
is blij met de opbrengst. Wethouder Ad Jongenelen: 
“De wedstrijd bleek een enorm succes en een mooie 
alternatieve bezigheid voor de jeugd. Zij hielpen ons tegelijk 
bij het terugdringen (zij het in beperkte mate) van de 
rivierkreeften. Dat is belangrijk omdat de dieren de oevers 
van de eilanden in het Oosterdelgebied vernielen.
We danken alle vissers voor hun inzet.“
Ook de interesse voor het ophalen van de rivierkreeften 
bleek groot. “Vanuit Den Helder tot Rotterdam werd 
Stichting Veldzorg benaderd”.
Stichting Veldzorg is door de wedstrijd beter op de hoogte 
van de locaties waar de rivierkreeften verblijven. De 
Overhaal in Mayersloot was bijvoorbeeld nog niet in zicht 
als mogelijke locatie.
Stichting Veldzorg blijft samen met de gemeente kijken 
naar de aanpak om de overlast van de rivierkreeften terug 
te dringen.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking voor de vissers vindt zaterdag 29 
augustus plaats van 14.00 tot 15.00 uur op de locatie van 
Camping Dijk & Waard bij Het Groene Huis Theater aan 
Stationsweg 114 in Heerhugowaard. Voorafgaand aan de 
Kids Triatlon Brug tot Brug reikt wethouder Jongenelen 
hier de visprijzen uit. De gelukkige deelnemer die de 
meeste rivierkreeften uit het water haalde, ontvangt een 
hoofdprijs naar keuze. Dit is een spelcomputer of een 
elektrische buitenboordmotor. Verder worden er vispassen 
als weekprijzen uitgereikt en restaurantbonnen als 
maandprijzen. Ook is er een prijs voor de jongste deelnemer 
en de deelnemer die het vaakst zijn/haar vangst is komen 
inleveren.

kijk op:
kalender.campingdijkenwaard.nl



Nico Kool is op zoek 
naar Grada Bouman
Grada Bouman (geb. 25-7-1929, overl. 6-4-2019) heeft van 
ongeveer 1954 tot 1962 in Zuid-Scharwoude gewoond 
en gewerkt. Ze was beeldend kunstenaar en werkte als 
onderwijzer op de Openbare Lagere School in Broek op 
Langedijk. Als kunstenaar legde ze het dagelijks leven in 
Langedijk vast in houtskool en verf.
Beeldend kunstenaar Nico Kool uit Heerhugowaard 
woonde in die tijd als kind in Broek op Langedijk. Via zijn 
vader Maurits Kool, die geïnteresseerd was in het werk van 
Bouman, kwam hij in aanraking met haar werk. “Haar stijl 
is voor mij een inspiratiebron geweest voor mijn eigen 
werk”, zegt hij. Na het overlijden van Grada Bouman zocht 
hij contact met haar familie en kwam zo in het bezit van 
het Langedijker werk van Bouman: zo’n zestig tekeningen, 
schetsen en schilderijen. ‘Haar werk geeft een uniek 
beeld van de jaren vijftig-zestig in deze omgeving.’ ‘Ik wil 
nu graag in contact komen met mensen uit die tijd, die 
mij meer kunnen vertellen over de plekken die zij heeft 
uitgebeeld. Mogelijk hebben zij ook meer informatie over 
Grada Bouman zelf. Misschien kan dat zelfs leiden tot een 
expositie en een catalogus van haar werk.
Contact opnemen met Nico kan via nkool@icloud.com.

Virgilius
‘Het bier om te delen’

Virgilius Bier is een initiatief van jongerengroep ‘Sanctus 
Virgilius’ die opereert vanuit de Heilig Hart van Jezus kerk 

in De Noord.
Bier kan een heel kerkelijk karakter hebben en is een middel 

dat mensen al eeuwenlang verbindt. Sanctus Virgilius 
gelooft dat hun bier mensen dichter naar elkaar brengt en 

daarom staat Virgilius Bier ook wel bekend als ‘Hét bier om 
te delen’! Drink de royale fles dus nooit in je eentje maar 

deel hem met iemand die je dierbaar is. Je zult vanzelf 
merken wat Virgilius bedoelt.

Met de opbrengsten van Virgilius Bier organiseert 
de jongerengroep avonden van diepgang, doen zij 

betekenisvolle maatschappelijke activiteiten en excursies 
en werken zij mee aan vrijwilligersprojecten, lokaal en in 

het buitenland.
Op 22 augustus is Virgilius onderdeel van de bier- en 

wijnfietstocht op Camping Dijk & Waard. Doe gezellig mee 
en kom langs voor een lekker verfrissend glaasje Virgilius 

Blond!

Er is geen bal op de tv
Senioren Bowlen bij De Waerd Bowling
Lekker de ballen laten rollen in een ontspannen sfeer onder het genot van een drankje, dat is Senioren Bowlen bij De Waerd Bowling. Je speelt individueel 
of in teamverband. En als je denkt dat je niet kunt bowlen dan leer je dat terwijl je bezig bent. Bent je nog geen senior, maar voel je je wel zo of vindt het 
gewoon gezellig om mee te doen dan ben je natuurlijk ook van harte welkom.
De Waerd Bowling & Events | Coolplein 2 1703XC Heerhugowaard | elke dinsdag ochtend vanaf 11:45 | 2 games inclusief kopje thee, koffie of cappuccino | 
kosten €6,80 p.p.



Dagkamperen
En hoewel Camping Dijk & Waard niet over tenten, caravans 

en campers gaat kun je er wel kamperen, bijvoorbeeld op 
Droompark Molengroet. Voor de kortkampeerders bestaat er 

dag-kamperen. ’s Ochtend zet je je kampeermiddel ergens 
op een mooie plek en ’s avonds slaap je gewoon weer thuis.

Op Camping Dijk & Waard is dagkamperen onder andere 
toegestaan bij het Geestmerambacht en het Park van Luna. 

In gemeentelijke parken mag je ook dag-recreëren op alle 
plekken waar je het gras mag betreden. Dagkamperen mag 

daar dus mits je rekening houdt met het normale gebruik 
van de betreffende buitenruimte. Je zet je tent dus niet 

midden op een sportveld of een speelterrein. Verder mag 
je, met toestemming van de eigenaar, dag-kamperen op 

terreinen van particulieren.
Plassen en poepen doe je uiteraard thuis of op een daarvoor 
bestemde plaats. En waarschijnlijk overbodig te vermelden, 

de dag eindigt bij zonsondergang en overnachten doe je 
dus thuis.

Klussen in de wijk,
dat kunnen wij!
Bij dagactiviteitencentrum de Draai werken we op diverse manieren in de wijk. Voor de 
invoering van coronamaatregelen hielpen we met veel plezier op basisschool de Helix. 
Koffie rondbrengen, planten water geven, oud papier wegbrengen en nog veel meer. We 
hopen dat we dit snel weer mogen doen.
Ook zijn we goed in het prikken van zwerfvuil, we helpen bij het onderhoud van het plein 
en brengen de boekjes van buurthuis de Ezel rond.
Dit zouden we allemaal willen uitbreiden, maar we missen een paar handen.
Welke vrijwilliger wil zich bij ons aan sluiten?
We willen meer naar buiten, meer de wijk in!
Dagactiviteitencentrum de Draai | Cluster de Reiger |
Kalmoes straat 3 1706 AH Heerhugowaard | T. 072 3030390

Nicky, Wesley, JayJay 
en Rick van Life-Stock
organiseren een 
Bedrijvenspeurtocht
Het klinkt als een boyband maar de initiatiefnemers achter 
Life-Stock zijn serieuze ondernemers en zijn van alle 
markten thuis. Een luchtvaarttechnoloog, een metselaar/
internetondernemer, een webdeveloper en een juridisch 
dienstverlener vormen samen de ruggengraat van Life-
Stock.
Life-Stock probeert dode voorraad een nieuw leven te 
geven. Elk bedrijf kent zo zijn winkeldochters, verkeerd 
geproduceerd, verkeerd besteld, verkeerde kleur, verkeerde 
maat of gewoonweg een restant dat te klein is om er veel 
energie in te steken. Life Stock wil hier helpen, de bedrijven 
ontzorgen en tegelijkertijd overtollige spullen weer een 
waardevolle bestemming geven.
Maar eerst organiseert Life-Stock in de laatste week van 
augustus een bedrijvenspeurtocht, een tocht door de 
bedrijven van Heerhugowaard en Langedijk. Het plan is als 
volgt: verschillende routes door een gevarieerd aanbod aan 
bedrijven geven een goede impressie van het werk dat op 
de bedrijven wordt uitgevoerd.
Verzamelen bij de receptie van Camping Dijk & Waard (ter 
hoogte van het Groene Huis aan de Stationsweg 114 te 
Heerhugowaard). Je krijgt daar je participatiebewijs en een 
routekaart. Vervolgens op de fiets langs de bedrijven op de 
route en tot slot (indien gewenst) weer verzamelen op de 
receptie.

Geïnteresseerd om met je bedrijf deel te nemen? Neem 
even contact op met Life-Stock of met goedidee@
campingdijkenwaard.nl voor overleg. Zowel NH-nieuws, 
de lokale kranten en anderen zullen verslag doen van de 
speurtocht. Jongeren zijn geholpen bij het kiezen van 
een toekomst. Je bedrijf komt in contact met potentiële 
werknemers en klanten. Dus doe mee aan dit sympathieke 
initiatief.
Bedrijvenspeurtocht, een leuk, spannend en leerzaam 
initiatief: vrijdag 28 augustus tussen 11 en 16 uur op de 
bedrijventerreinen van Langedijk en Heerhugowaard. 
Deelnemen? Schrijf je in door je naam en telefoonnummer 
te sturen naar Speurtocht.DijkenWaard@outlook.nl of ga 
naar de inschrijflink op het social media platvorm via
@Life-Stock.
Life-Stock en de deelnemende bedrijven kijken uit naar je 
bezoek.



Inhoud zoekt 
Campingkrant

Veel bijdragen in deze krant 
werden aangeleverd door 
de bewoners van onze 
camping. Heb je ook iets te 
vertellen, ken je een goede 
camping-mop, heb je een 

foto van een bijzonder plek-
je op Camping Dijk&Waard, 
heb je een belangrijk inzicht 
te delen, teken je leuke car-
toons, heb je iets bijzonders 
meegemaakt, laat het ons 
weten en schrijf mee aan 
deze krant. Het is de krant 
van iedereen.
Meestal hebben we op 

maandagmiddag de redac-
tievergadering waarop ie-
dereen van harte welkom is 
(even bellen voor het juiste 
moment). Je kunt ook een 
stukje insturen via
goedidee@campingdijken-
waard.nl.

Aan deze krant werkten mee: Nicky, Stijn, Anton, Merel, 
JayJay, Willem, Hans, Nancy, Roel, Wesley, Rick, Cheryl 
en iedereen die met inspirerende ideeën op de receptie is 
geweest. Dank daarvoor!
Wil je ook iets doen voor de krant meld je dan via
goedidee@campingdijkenwaard.nl

Corona bestrijd 
je met verstand!
Het aantal besmettingen 
neemt toe en dat is zwaar 
Corona. Doe dus voorzichtig 
met jezelf en denk om anderen. 
De regels zijn eenvoudig, het 
is net camping, eenvoud is 
niet simpel, maar doe in ieder 
geval je best. Je best doen is de 
snelste manier naar een mooie 
toekomst voor ons allemaal. 
Dus nog één keer, houd je aan 
de 1.5m, was vaak je handen, 
vermijd drukke plekken en 
werk zo veel mogelijk thuis. 
Samengevat: ‘gebruik je 
verstand’.

All inclusive
Iedereen doet mee!

Deze uitgave werd mogelijk gemaakt door Print Factory en gemeenten Langedijk en Heerhugowaard.

Gesorteerd!!
Wij denken niet in hokjes, maar…….. vinden het soms wel fijn om dingen in een hokje 
te plaatsen. Voor twee cliënten zijn we op zoek naar een klusje, als het sorteren van 
schroeven, boutjes en dergelijke. Ook kleine schilderklussen kunnen wij aan.

Dus liggen je spullen flink door de war dan bieden wij een uitkomst.
Wie kunnen wij helpen?
Dagactiviteitencentrum de Draai | Cluster de Reiger |
Kalmoes straat 3 1706 AH Heerhugowaard | T. 072 3030390

Nieuw op de 
camping
De laatste keer dat ik op een camping stond, was bij 
festival Rock Werchter. Ik had een werptentje aangeschaft. 
Tenminste dat dacht ik. Toen ik het tentje op de grond 
wierp, bleek dat deze echt niet zelf omhoog zou komen. Het 
kostte me twee uur om er iets van te maken waarin ik vier 
dagen kon verblijven. Ik heb nauwelijks geslapen, maar 
gelukkig was het wel erg gezellig.
Tien jaar later ben ik terug op de camping. Camping Dijk 
& Waard dit keer. Ik heb dan geen staanplaats, maar als 
campingverslaggever (voor de Alkmaarsche Courant) is het 
leuk om op deze camping te vertoeven. Natuurlijk is het 
interessant langs te gaan bij de campingreceptie of om te 
schrijven over het campingbestuur, maar het liefst spreek 
ik de échte campinggasten (inwoners, ondernemers en 
verenigingen) van Dijk en Waard.
Ik zou het fijn vinden als jullie ook over de drempel durven 
te stappen om mijn campingkrant te benaderen voor leuke 
campingnieuwtjes en mooie verhalen. En nee, niet alles 
haalt de krant, maar zoals mijn moeder vroeger altijd zei: 
’Nee heb je, ja kun je krijgen’. Na vier dagen Rock Werchter 
heb ik mijn tentje trouwens weggegeven aan een vriendin. 
Kamperen mag dan niets voor mij zijn, maar met de 
campinggedachte is helemaal niets mis!
Roel van Leeuwen – freelance verslaggever voor de 
campingkrant

kijk op: kalender.campingdijkenwaard.nl


