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Heiloo Bergen
Akersloot

Aan de lantaarnpalen komen op-
hangringen voor speciale zakken te
hangen. De zakken worden elke
twee weken opgehaald, tegelijk met
de groene afvalbak.
Dat meldde verantwoordelijk wet-
houder Rob Opdam gistermiddag.
Het is een vervolg op een goed verlo-

pen proef afgelopen jaar in een deel
van de wijk Ypestein.
inwoners van de gemeente krijgen
binnenkort twaalf inzamelzakken
in de brievenbus, alsmede een kar-
tonnen folder met een kaartje van de
ophaaldagen en uitleg op de achter-
kant. Daarop staat welk afval wel en
niet in de zakken kan. Dit afval kan
wel allemaal bij elkaar in de zak.
Het is de bedoeling dat de inwoners
hun zakken aan de speciale ringen

hangen, die aan lantaarnpalen bij de
ophaalplaatsen voor de rolemmers
komen te hangen. Is er geen lan-
taarnpaal in de buurt, dan plaatst de
gemeente paaltjes waaraan de rin-
gen bevestigd worden. 
Met ingang van dit jaar rijden de
vuilniswagens al volgens een nieu-
we route om het ophalen van de ver-
pakkingszakken mogelijk te ma-
ken. 
,,De ophaaldagen zijn hetzelfde ge-

bleven, maar het kan gebeuren dat
de wagen op een ander tijdstip dan
vroeger langs komt'', aldus Opdam.
De zakken zijn gratis verkrijgbaar
bij de drie supermarkten van Albert
Heijn en van de Vomar in het dorp,
en bij de afvalbrengplaats aan het
Rosendaal. 
De ophaalkalender is ook te raadple-
gen via de website www.recyclema-
nager.nl of via de gratis afvalapp Re-
cyclemanager.

Heiloo gaat plastic afval huis aan huis ophalen
Heiloo ✱ De gemeente Heiloo gaat
vanaf 1 februari alle plastic afval en
metalen en kartonnen drankenver-
pakkingen huis aan huis ophalen.

,,Het is te vol’’, geeft Wissenburg als
eenvoudige verklaring voor de ver-
bouwing. ,,Als je nu naar het toilet
wilt, moet je dwars door de zaal. De
entree is te krap, want er komen
steeds meer ouderen met een rolla-
tor en die moeten ze toch ergens
kwijt.’’
Er gebeurt veel in het Kruispunt: di-
verse sporten en bewegingsuurtjes,
dansen, bingo, keezen, kaarten, yo-
ga, cursussen. ,,Het weekprogram-
ma is eigenlijk al vol’’, zegt Wissen-
burg. ,,Na de verbouwing kunnen
we meer ouderen tegelijkertijd on-
derbrengen.’’ 
Het Kruispunt wordt over de hele
lengte drie meter groter. De entree
wordt ruimer, zodat er meer plaats
komt voor onder meer rollators. De
zaal wordt groter en langwerpig.
,,We kunnen hem dan in verschil-
lende delen verdelen’’, zegt Jet de
Boer, coördinator van Het Kruis-

punt. ,,Dan hoeven we niet telkens
weer met de tafels en stoelen te sle-
pen.’’ Links achterin komt een keu-
kentje. ,,Daar gaan we onder andere
twee keer in de week maaltijden ko-
ken voor ’Samen eten’’’, legt De Boer

uit. ,,Maar het gaat niet hoofdzake-
lijk om het eten hoor. Het is vooral
een sociaal gebeuren.’’
Rechts van de ingang komen de be-
stuurskamer en het computerhok.
Ze zijn door aparte deuren te berei-

ken, waardoor de bestuursleden
niet meer door de zaal hoeven en
dus de activiteiten niet meer storen.
Links van de ingang komen de toi-
letten. ,,Die zijn ook hard aan ver-
nieuwing toe’’, zegt De Boer. 

De gemeente Castricum is akkoord
gegaan met de verbouwing. ,,Het
kost 140.000 euro’’, legt Wissenburg
uit. ,,We hebben afgelopen week een
gift van 30.000 euro gekregen van
het Oranjefonds, waar we heel erg
blij mee zijn. We zitten nu net boven
een ton en we zijn nog met diverse
stichtingen, fondsen en bedrijven
bezig.’’ De SWOA heeft ook zelf veel
gedaan om geld bij elkaar te krijgen:
een loterij, een rommelmarkt, ver-
koop van jam en maaltijden. ,,Het
gaat met eurootjes, maar de pot
groeit en we gaan hem met zijn allen
in april legen’’, zegt De Boer. 
De SWOA mikt op minstens 115.000
euro. ,,Dat moet wel, wil het door de
gemeenteraad worden goedge-
keurd’’, aldus Wissenburg. ,,Het ge-
bouw is van de gemeente. Het wordt
groter, dus we moeten meer huur
gaan betalen terwijl de gemeente
daar geen kosten aan heeft.’’ Die ex-
tra huur, over een aantal jaren opge-
teld, vertegenwoordigt dan de waar-
de van 25.000 euro die door de ge-
meenteraad moet worden geaccor-
deerd.
De stichting wil liefst in mei gaan
beginnen met de verbouwing, die
dan begin september klaar moet
zijn. ,,Het wordt casco opgeleverd,
dus er moet nog wel wat aan de af-
werking worden gedaan’’, vertelt
Wissenburg. ,,Dus handige mensen
zijn van harte welkom.’’ 
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Akersloot ✱ Het Kruispunt in
Akersloot gaat verbouwd worden,
zoveel is wel zeker. De Stichting
Welzijn Ouderen Akersloot (SWOA)
heeft het benodigde bedrag bijna bij
elkaar. ,,Ik weet zeker dat het gaat
lukken’’, zegt voorzitter Cock Wis-
senburg-Niesten. 

Zo ook voor hoofdpersoon Rick
Alting von Gesau in debuutroman
’De blinde kamer’ van Bergenaar
Meine Fernhout. 
De rol van mystiek of God staat
vaak centraal bij de waarheids-
vraag. Met God als de overklaarba-
re verklaring van het onverklaarba-
re en het licht als symbool van
God. Des te meer is het ’vangen
van licht’, wat inmiddels quantum-
mechanica genoemd wordt, door
natuurwetenschappers in 2003
bron van frustratie geweest voor
filosofisch ingestelde geesten. 
Het vangen van licht ervaart Alting
von Gesau als schuurpapier op de
goddelijk of mystieke verklaringen
van het onverklaarbare. Die kwes-
tie overziet hij vanuit de Noor-
weegse gevangenis de Koepel. Hij
verblijft daar, omdat hij verdacht
wordt van de moord op de weten-
schapster die het licht had gevan-
gen. In plaats van op de verdwij-
ning van de natuurkundige is het
flashbackverhaal gericht op Alting
von Gesau’s filosofische mijmerin-
gen en visie op de strijd tussen
wetenschap en mystiek. 
Hoe kan de natuurwetenschap

alles ontrafelen? Hoogmoed, vindt
hij. Daar is een grens overschreden,
is zijn mening. De hoofdpersoon,
die werkzaam was bij het Haarlem-
se Teyler museum, is nostalgisch
naar een tijd die hij niet heeft
meegemaakt: toen de romantiek en
verlichting nog één waren. Roman-
tiek was een Duitse eind achttien-
de-eeuwse stroming gericht op het
gevoel. Het was een reactie op de
verlichting. Die rationele zeven-
tiende eeuwse stroming, was weer
een reactie op goddelijke verklarin-
gen.
Alting von Gesau’s missie is ook
die van schrijver Fernhout. ,,Zijn
wantrouwen heb ik ook. Al is het
niet zo dramatisch’’, bekent de
schrijver. ,,Het wantrouwen is niet
naar de wetenschap zelf, maar naar
het doortrekken van conclusies.’’
’De blinde kamer’ zit vol met auto-
biografische elementen. Fernhouts
oude natuurkunde-leraar Van
Idekinge zit in het verhaal. Door
de leraar ging het conflict tussen

waarheid en wetenschap voor het
eerst jeuken bij een nog puberende
Fernhout, die later als socioloog is
afgestudeerd.
Een grote rol in ’De blinde kamer’
is weggelegd voor Bergen aan Zee.
Beginnend met de dubbelnaam
van de hoofdpersoon, die uit het
kustdorp komt. ,,Bergen aan Zee is
rond 1905 begonnen met dure
villa’s. Daar hoort een chique dub-
belnaam bij. Dat was toen in het
echt het geval met die Oranje-

Nassau-achtige namen.’’
De zoektocht naar de waarheid is
voor beide mannen begonnen in
Bergen aan zee. Fernhout heeft er
zelf gewoond van 1970 tot 1973.
,,Maar alleen in de winter, want in
de zomer was het onbetaalbaar
door alle Duitse toeristen.’’
Bergen aan Zee is opgebouwd als
een soort omgekepierde kinder-
blokkendoos, volgens de auteur die
in de jaren tachtig bij het Frans
Hals museum heeft gewerkt. ,,Als-

of alles achteloos is neergeflik-
kerd.’’ De filosofische schrijver
komt nog graag bij zijn blokken-
doos, als een soort toevluchtsoord.
,,Bergen aan Zee is wind in de
haren en ruimte in het hoofd.’’
Hij laat Von Gesau opgroeien in
het mysterieuze huis in Bergen aan
Zee, dat de schrijver zelf jarenlang
fascineerde. Op de plaats van asiel-
zoekersopvang Hotel De Dennen
stond eerst een groot pand. Door
de voordeur die op een kier stond,
ving hij een glimp van de grote
boekenkasten in de woonkamer.
,,Het werd niet bewoond. Er was
slechts een huishoudster die er op
paste.’’ Het beeld stond jarenlang
gebrand op z’n netvlies, en spookte
tergend door het hoofd. ,,Het was
een archetypisch beeld, dat ik lang
geen plek kon geven. Het was me
eigenlijk boven het hoofd ge-
groeid.”
Met het natuurkundig vangen van
het licht, zag Fernhout, zelf het
licht. Toen hij over dat onderzoek
las, vielen de puzzelstukjes in
elkaar. De filosofische kwesties, het
spookhuis in Bergen aan Zee en
het vangen van licht kon hij kwijt
in een verhaal. Uiteindelijk neemt
Alting von Gesau net als Fernhout
genoegen met een soort ’halve
waarheid.’ ,,Het is richtinggevend,
er zijn altijd dingen die zich laten
verbergen.’’

Thriller is zoektocht naar de ’waarheid’
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Bergen ✱ Van Plato, naar kerkvader
Augustinus tot Søren Kierkegaard.
Wat de ’waarheid’ is, is de klassieke
vraag van de filosofie.

’Bergen aan Zee 
is omgekieperde
blokkendoos’


