
Lichtjesavond Alkmaar is een uniek 
evenement in de binnenstad van dat  
steeds meer bekendheid geniet in 
Alkmaar en omstreken. De feestelijke 
start op de Turfmarkt is een begrip. 
Meer dan 200 bootjes trekken inmiddels 
duizenden bezoekers langs alle grachten 
en de bezienswaardigheden zijn dit jaar 
van grote allure. Door de hele binnen-
stad, langs de grachten pakken we dit 
jaar groots uit met verlichte kunst- 
objecten, lichtoptredens en andere 
showelementen.

In samenwerking met het Hoogheem-
raadschap en de gemeente Alkmaar is  
dit event een unieke kans om uw onder-
neming letterlijk in de schijnwerpers te 
zetten voor bezoekers uit heel Noord- 
Holland.

Lions Alkmaar is de belangeloze organisa-
tor van Lichtjesavond Alkmaar en zoals  
elk jaar koppelen we een goed doel aan 

Vaar mee tijdens de Alkmaarse 

GENIET EN ONDERSTEUN HET GOEDE DOEL!

GOEDE DOEL 2019
STICHTING HELP-ELKANDER

dit geweldige event. Dit jaar is gekozen 
voor Stichting Help-Elkander. 

Vakantie: geen luxe maar noodzaak
Gezinnen die in armoede leven hebben 
het zwaar. Dagelijks rondkomen met een 
(te) klein budget zorgt voor veel stress en 
langdurige psychische druk. Die vicieuze 
cirkel van opbouwende spanning kan 
doorbroken worden door die mensen 
even een week een onbezorgde vakantie 
te bieden.

Zolang je niet zelf met die armoede 
geconfronteerd wordt, kun je je moeilijk 
voorstellen wat dat echt betekent, maar 
zoals onze voorzitter daarover in zijn 
voorwoord vertelt grijpt dat diep in het 
leven van mensen en kan ook leiden tot 
een sociaal isolement en/of psychologi-
sche problemen.

De stichting Help-Elkander wil voor die 
mensen een oplossing bieden door ze één 

keer per jaar er even helemaal verzorgd 
tussenuit te laten gaan om de batterij 
weer op te laden.

Veel vergelijkbare instanties beperken zich 
tot het aanbieden van een deeloplossing, 
zoals het aanbieden van een vakantiever-
blijf zonder er bij stil te staan dat men er 
(zonder middelen) ook nog naar toe moet 

Met de opbrengst van dit jaar kunnen kinderen genieten van een verdiende vakantie.

zien te komen en men zelf voor eten moet 
zorgen. Laat staan dat er aan gedacht 
wordt dat kinderen graag van de aange-
boden attracties gebruik willen maken of 
aan ander (betaald) vermaak willen deel  - 
nemen. Zij zorgen er voor dat ook dat kan.

Hoe Stichting Help-Elkander te werk gaat? 
U leest het op www.help-elkander.nl

ZATERDAG 31 AUGUSTUS 2019
VAAR JE DIT JAAR MET ONS MEE? 

Wil je ook meevaren en genieten van 
al dat moois dat Alkmaar ‘s avonds te 
bieden heeft? Je kunt met een eigen 
boot meevaren of opstappen op een 
van onze rondvaartboten. Wil je 
helemaal in de watten gelegd worden? 
Boek dan een VIP arrangement en 
geniet vooraf van een heerlijk diner 
bij de Turfmarkt en stap daarna bij 
ons op de boot.

Door mee te varen steun je direct  
het goede doel van dit jaar:  
Stichting Help-Elkander en maak  
je het mogelijk dat kinderen die in 
armoede leven ook een keer van een 
onbezorgde vakantie kunnen genieten.   

VAARBEWIJS VIP VAARBEWIJS VIP ARRANGEMENT

Heb je een open boot die onder de 
laagste brug van Alkmaar door kan 

varen? Bestel dan een vaarbewijs per 
boot en sluit je aan bij het mooiste 
grachtenevenement van Alkmaar.

Heb je geen eigen boot maar wil je 
meevaren in een van de VIP rondvaart-

boten? Bestel dan per persoon een  
VIP vaarbewijs en sluit je aan bij het 

mooiste grachtenevenement van 
Alkmaar. Op de boot wordt een klein 

hapje met drankje geserveerd.

Start de avond met een heerlijk 
diner op de Turfmarkt en beleef 

de gehele route van Lichtjesavond 
2019 op onze gezellige  

VIP rondvaartboten, inclusief 
hapje & drankje.

ZATERDAG31 AUGUSTUS 
2019

TICKETS & ROUTE: WWW.LICHTJESAVONDALKMAAR.NL

Lichtjesavond Alkmaar is een  
belangeloos initiatief van Lions Alkmaar

OPMAAK: WOKKEINVORM.NL



WEBSITES | WEBSHOPS | SEO TEKSTEN | GOOGLE ADS

 

DNS Planvorming ondersteunt initiatiefnemers  
bij het mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen. 

Bestemmingsplannen – Ruimtelijke onderbouwingen – Quickscans – 
Coördinatie onderzoeken – Ruimte voor Ruimte 

www.dnsplanvorming.nl

w rondvaartalkmaar.nl •  e info@rondvaartalkmaar.nl 

t 06 53 71 46 08 •  Vertrek vanaf De Mient in Alkmaar

Ook inzicht en structuur krijgen in uw organisatie?
me professionals biedt u een schat aan organisatorische hulp, flexi-
bele diensten en een aanpak op maat, waarin de klant centraal staat.
Onze klanten schakelen onze specialisten in voor zeer diverse en 
uiteenlopende projecten.

meprofessionals.nl

• ADVIES 

• VORMGEVING

• WEBSITES 

• MARKETING

Communicatieplan op maat en  
binnen gesteld budget nodig? 

Tevens advies of een second opinion  
over jouw website of marketingplan.

Vraag het aan via: 
info@wokkeinvorm.nl

Victor Advocaten werpt licht op uw zaak.

victoradvocaten.nl • 072-5280036

Rita Chaparro
(broodjes specialist)

06-39533794
info@chapi.nl
www.chapi.nl
Jan Ligthartstraat 1
1817 MR Alkmaar

heb je facebook ? klik op het duimpje bij Chapi



ALKMAAR – Ze zijn jong, barsten van de energie en bij alle leden staat de gedachte 
‘We serve’ centraal. De Lions Club Alkmaar is opgericht in 1960 en bestaat anno 
2019 uit Ellen Hermens, Ian van Adelberg, Ilse Ketzer, Iris Zeijlemaker - in ’t Veld, 
Jocelyne Tophoff, Jorick van Gemert, Loek Dingerdis, Martijn Wokke,  
Nathalie Menke, Petra Buwalda en Sijbrand Noome. 

‘WIJ ZIJN LIONS CLUB ALKMAAR’

Lokale Lions Clubs richten zich meer op het 
creëren van mogelijkheden voor kansarme 
kinderen, het organiseren en begeleiden 
van vakanties voor zieken en gehandicap-
ten en financiële ondersteuning van goede 
doelen. Steeds meer plaatselijke organisa-
ties doen een beroep op de Lionsclub in 
hun omgeving voor immateriële en 
materiële hulp. Naast persoonlijke inzet 
organiseren Lions de meest uiteenlopende 
activiteiten om fondsen te werven.

Onze leden zetten zich meerdere malen 
per jaar in om mensen en hulpbehoevende 
organisaties in onze omgeving te onder-
steunen. Dit doen we door ons netwerk 
beschikbaar te stellen en letterlijk de 
handen uit de mouwen te steken!

Wat doet Lions Club Alkmaar zoal?
We kiezen zorgvuldig voor een heel diverse 
mix van mooie initiatieven
•  Inzamelactie DE punten voor pakken koffie, 

daarmee konden we een geweldige donatie 
doen aan onze lokale voedselbanken.

•  Klusdag voor stichting Present. Deze 
stichting slaat een brug tussen mensen 
die iets hebben te bieden en mensen die 
daarmee geholpen kunnen worden.

•  Complete high tea voor de kwetsbare 
bewoners van zorgcentrum de Vleugels  
in Alkmaar.

•  Lichtjesavond Alkmaar, sinds 6 jaar het 
grootste evenement is dat georganiseerd 
wordt door onze club en waarmee al een 
flink aantal goede doelen zijn gesteund, 
zoals stichting Klas op Wielen, Respijthuis  
en dit jaar stichting Help-Elkander. 
Lichtjesavond is gestart om de regio 
Alkmaar een leuk nieuw waterevenement 
te bieden, maar daarnaast om de gesteun-
de goede doelen het podium te geven dat 
ze verdienen. Alle opbrengsten van het 
evenement komen ten goede aan deze 
doelen. Dat alles maakt het voor ons naast 
een leuke manier om als clubleden samen 
te werken ook een dankbaar evenement 
om te mogen organiseren.

De Lichtjesavond commissie: Martijn Wokke, Petra Buwalda, Ellen Hermens, Nathalie Menke 
en Jorick van Gemert (v.l.n.r.)

 Waarom ben je zelf lid geworden en 
wat brengt het lidmaatschap jou 
persoonlijk?
Ian vertelt dat bij de Lions Club Alkmaar 
kameraadschap de basis is voor geza-
menlijke en belangeloze inzet bij 
dienstverlening aan de samenleving.  
“De Lions biedt de mogelijkheden om  
op een ongedwongen manier contacten 
op te doen met zeer uiteenlopende 
mensen en zaken. Dit ervaar ik als een 
welkome aanvulling op mijn dagelijkse 
leven, je leert er immers altijd van. Juist 
de mogelijkheid om mijn kwaliteiten op 
alternatieve manieren in te kunnen 
inzetten geeft vaak een geweldige 
voldoening

Nog niet eens zo lang terug waren de grachten in Alkmaar een soort open riool. 
Gelukkig zien we in Nederland steeds meer de waarde van schoon water in en gaan  
we er een stuk zuiniger mee om. Ook dankzij de aanleg van rioleringen en onze 
moderne rioolwaterzuiveringsinstallaties is het water in tijden niet zo schoon geweest. 

En zeg nou zelf. Varen, zoals tijdens 
deze 6e Lichtjesavond, is toch 
stukken leuker in schoon water? 
Helaas belandt er nog altijd veel 
zwerfvuil in sloten en grachten. Veel 
daarvan halen wij als waterschap uit 
het water via roosters bij de gemalen. 
Maar vooral kleiner afval belandt 
uiteindelijk in zee waar het zich 
ophoopt als ‘plastic soep’. Die vormt 
een gevaar voor mens en dier. 

Tips voor schoon water
Zorg er dus voor dat je afval niet in  
het water belandt als je door de grachten 
vaart, of als je als toeschouwer van  
de botenparade geniet. Verzamel het  
en doe het in de afvalbak.
Heb je een plezierjacht waar je langer  
op verblijft, zorg dan voor een vuilwater-
tank aan boord en lever het opgeslagen 
afvalwater in bij één van de 300 Neder-
landse uitpompstations. 
 

Maar wie zijn deze leden precies en waar 
staat de Lions Club Alkmaar voor? We 
vragen het Ian Adelberg en Jorick van 
Gemert,  voorzitter van de Lions Club 
Alkmaar en commissielid Lichtjesavond, 
beide sinds 2015 lid van Lions Club 
Alkmaar.
U vraagt zich vast af, oppert Jorick, Maar 
Lions is toch zo’n club van oudere, sigaar 
rokende mannen die het maatschappe-
lijk allemaal gemaakt hebben? Dat hoor 
ik wel vaker, maar leuk feitje, onze club 
heeft in 2012 radicaal het roer omge-
gooid door een nieuwe club op te richten 
dat bestaat uit jonge en enthousiaste 
mensen die de gedachte ´We serve´ van 
de Lions onderschrijven en daarmee een 
groot maatschappelijk belang dienen. 

Waar kennen we jullie club van?
De Lions is een internationale organisatie 
met het motto ‘We serve’. Met dit 
uitgangspunt proberen Lions Clubs 
oplossingen te vinden voor problemen in 
de samenleving. 
Internationaal zet Lions zich onder meer 
in voor bijvoorbeeld het terugdringen 
van diabetes en ondersteuning van 
scholen en ziekenhuizen.  

GRACHTENSCHOONMAAK 
Doe je mee op 1 september?
Zero afval in het water tijdens 
Lichtjesavond is niet helemaal te 
realiseren. Daarom gaan we de dag 
erna, zondag 1 september vanaf 
10.30 uur, samen met de Alkmaarse 
Nanda van den Ham al suppend  
de grachten schoonmaken. 
Ook meedoen aan deze Sup it Up 
actie? Er zijn nog 10 (gratis) plaatsen 
beschikbaar. Meld je bij Nanda aan 
via de mail (nanda@elkombi.nl) of 
telefonisch via 06 248 056 55. Je krijgt 
een bevestiging als je kunt meedoen. 
Neem wat te eten en drinken mee én 
een schepnetje en teiltje om het afval 
in te doen. Verzamelen vanaf 10.15 uur 
bij de Kade (voor het Ringers 
gebouw, naast Stadsstrand de Kade). 

Andere makkelijk uitvoerbare tips  
voor schoon water: spoel geen vochtige 
toiletdoekjes door de wc want die  
verstoppen het riool en vermijd  
cosmetica die micro-plastics bevatten. 
Meer informatie en tips vind je op  
onze campagnewebsite:  
veiligschoonvoldoende.nl.

HET WATERSCHAP WENST IEDEREEN  
VEEL PLEZIER BIJ DE LICHTJESAVOND! 
VAN OPEN RIOOL NAAR ALKMAAR OP Z’N BEST
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Gun jezelf het genot van  
een oeroude wijntraditie!
Hou je van verrassingen en wil je jouw wijnsmaak  

verder ontwikkelen?

Of zoek je een origineel cadeau voor een wijnliefhebber?

Dan is het misschien nu tijd om wijn te proeven die is ge-

maakt van unieke, inheemse druivenrassen uit Anatolië en 

Mesopotamië.

Bestel je kennismakingspakket via www.turksewijnonline.nl



Een aandeel in elkaar

www.rabobank.nl/alkmaar

Rabobank Lichtjesavond Alkmaar is een bruisend evenement waar mensen elkaar ontmoeten en

genieten van de prachtige historische binnenstad. Het allermooiste is dat de opbrengsten van

Lichtjesavond naar een goed doel gaan. Zo profiteren de mensen ervan die het echt nodig hebben!

Trotse hoofdsponsor van Rabobank Lichtjesavond

Rabobank
Lichtjesavond 2017.

Samen genieten
tijdens Lichtjesavond

Alkmaar 2019

Dit is
Nanda

Lichtjesavond
Alkmaar 

Al suppend haalt Nanda veel 
rommel uit de Alkmaarse grachten. 
De dag na Lichtjesavond geeft 
ze, samen met nog 20 suppers, 
de grachten zelfs een extra 
schoonmaakbeurt. 

Want helaas belandt er nog te 
veel afval in het water. Bij onze 
gemalen en rioolwaterings- 
installaties halen we er veel uit. 
Toch komt vooral kleiner afval 
uiteindelijk vaak in zee waar het 
zich ophoopt als plastic soep.

Ga dus zuinig om met water. 
Ook tijdens Lichtjesavond! 
Vervuil het zo min mogelijk  
en ruim afval op.  

Meer informatie en tips staan op
veiligschoonvoldoende.nl



turfmarkt 11-23  |  1813SC Alkmaar 
turfmarkt-alkmaar.nl 

 072-5314000

 
vanaf 9.00 uur open  |  7 dgn p/wk 

Haar enorme passie voor water is voor Marjan Leijen – sinds mei dagelijks bestuurder 
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – net zo vanzelfsprekend als  
de lucht die we inademen. Haar portefeuille behelst Waterketen en Schoon water,  
na 10 jaar algemeen bestuurder te zijn geweest voor het waterschap.

‘SAMEN WERKEN AAN SCHOON WATER’

“Schoon water is van levensbelang voor 
werkelijk alles en iedereen. Niet alleen  
de prachtige natuur, maar van landbouw  
tot industrie en de biodiversiteit, alles  
is afhankelijk van schoon water en gelukkig 
hebben we dat in Nederland goed geregeld.”

Wij Nederlanders vinden ons schone 
water en mooie waterlandschap heel 
gewoon, maar is dat het ook?
“Schoon water is niet overal ter wereld 
vanzelfsprekend, maar hier in Nederland 
gelukkig wel. Daar gaat een heel proces aan 
vooraf met de beste technieken en midde-
len. Er komt veel bij kijken en daar willen  

Iedereen kan helpen
“Zwerfafval, van frituurvet tot verfresten 
door de gootsteen, er zijn veel voorbeelden 
te noemen van hoe we vervuiling kunnen 
voorkomen. Denk bijvoorbeeld eens aan het 
wassen van de auto. Gebeurt dit niet in de 
wasstraat, dan komt dit vuile water via de 
straat meteen in ons water terecht. We 
hebben ook veel te maken met microplastic 
uit bijvoorbeeld verzorgingsproducten en 
medicijnresten. Dat willen we natuurlijk niet 
in ons water. Hoe mooi zou het zijn als we 
met zijn allen de verantwoordelijkheid 
nemen voor schoon water?”

Samenwerking en partners 
“Samen met PWN, maar ook met de 
provincie, recreatieschappen, de landbouw-
sector, natuurorganisaties en bedrijven 
werken we samen om onze doelstellingen 

te bereiken. Nuttig en ontzettend interes-
sant, omdat alle partijen het belang hiervan 
inzien. In Noord-Holland maken we het 
afvalwater schoon van 28.000 bedrijven en 
maar liefst 1,4 miljoen mensen.”

Lichtjesavond Alkmaar
“Ook ondersteunen we initiatieven op en 
rond het water, zoals Lichtjesavond Alkmaar. 
Dit is van groot belang om bewustwording 
te creëren. De mooie grachten van Alkmaar 
staan centraal en daar genieten we allemaal 
van. Een goed voorbeeld van hoe belangrijk 
schoon water is. Als waterschap doen we 
ook veel aan educatie op scholen en werken 
samen met inwoners en organisaties die 
zich inzetten voor schoon water.”

Meer informatie over de campagne Schoon 
Water op www.veiligschoonvoldoende.nl.

we meer bewustzijn voor creëren.
Wat er niet in komt, hoeft er niet uit
“Al het water dat na gebruik door de 
gootsteen en het toilet wordt gespoeld, 
wordt uiteindelijk opgevangen door 
moderne rioolwaterzuiveringsinstallaties  
en komt schoon in het oppervlaktewater. 
Het is goed te bedenken dat alles wat er niet 
ingaat, er ook niet uitgehaald hoeft te 
worden. Het zou enorm schelen als we er 
met zijn allen voor zorgen dat allerlei 
stoffen niet eens in ons water terecht 
komen. Ook al zijn de technische kennis en 
mogelijkheden groot, al dat zuiveren kost 
ook heel veel geld.”

Naast Lichtjesavond Alkmaar ondersteunde het waterschap deze zomer ook  
de Swim to Fight Cancer in Hoorn. Marjan Leijen zwom ook mee!

“ Schoon water  
is niet overal ter  
wereld vanzelf 
sprekend, maar hier 
in Nederland  
gelukkig wel.”

Marjan Leijen


