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telefoonnummers
ALARMNUMMERS: 112, bij spoedgevallen.
Brandweer & ambulance ook: 072-
5644444. 
Politie geen spoed: 0900-8844. 
Dierenambulance: 0229-245353.

Voor MEDISCHE ZORG buiten de normale
openingsuren: 
HUISARTSEN: Huisartsen Post West-Fries-
land 0229-297800. 
Voor Zeevang: 0299-313233.
APOTHEEK: Maelson Apotheek, Maelson-
straat 3, Hoorn 0229-208001. 
TANDARTS: 0226-360229. 
THUISZORG: 0229-206706.

zaterdag

theater
HOORN – Het Pakhuis. 20.30 uur. TjillSkillz
danstotaaltheater ’ARTIisTS’ 13’.
AARTSWOUD – Café De Stompe Toren. 20
uur. Toneelvereniging De Eensgezindheid
speelt ’Wie van de Drie’.
BLOKKER – Café het Gouden Hoofd. 20 uur.
Toneelvereniging Michaël speelt ’Wie is
hier de dokter’.
BOVENKARSPEL – Het Postkantoor. 20 uur.
Maria Goos speelt ’De Hulp’.
BOVENKARSPEL – Het Vereenigingsge-
bouw. 20 uur. Toneelvereniging Broekerha-
ven speelt ’Discriminatie in het daklozen-
tehuis’.
GROOTEBROEK – Dorpshuis De Stek. 20
uur. Euripides speelt ’Craquelé’.
SPANBROEK – Spanbroekerweg 116. 20 uur.
Z&V Opmeer speelt ’Jesus Christ Super-
star’.
WADWAY – Café de Vriendschap. 20 uur.
Re-Publiek speelt ’Gewoon te gek’.
WADWAY – Theaterkerk. 20.30 uur. Dorine
Wiersma speelt ’Zei ik dat?’.
WERVERSHOOF – Cc De Schoof. 20 uur. Eu-
ropa speelt ’Een kus voor mijn zus’.

muziek
HOORN – Oosterkerk. 20.15 uur. Concert
Noordhollands Jeugdorkest.
HOORN – Cc De Huesmolen. Folkcafé: ’Van
de zilte zee’.
HOORN – Minifesto. 22 uur. Backcorner
Boogie Band.
ENKHUIZEN – Ontmoetingskerk. 11 uur. En-
semblefestival Muziekschool Oostelijk
West-Friesland.
ENKHUIZEN – Gitaarsalon. 20 uur. Duo
MasKo in de Bravareeks.
ENKHUIZEN – Pub The Dubliner. 21 uur.
Menno Bruin en Merik Spitteler.
ANDIJK – Café ’t Ankertje. 21.30 uur. Liver-
pool.
SPIERDIJK – De Pianokamer. 20 uur. Phoe-
nix 3.
TWISK – Het Dorpshuis. 20 uur. Voorjaars-
concert Koninklijk Fanfare Korps West-Fri-
sia.
ZWAAG – Sporthal Zwaag. 20 uur. St. Pa-
tricks Day concert St. Caecilia Zwaag en
Unicorn.

expositie
HOOGWOUD – NH Kerk. 12-17 uur. Exposi-
tie Kring Beeldende Kunst Opmeer.
VENHUIZEN – Cc De Triangel. 13-17 uur.
Schildersgroep PerspeKtief.

bijeenkomst
HOOGWOUD – Sportcentrum de Weyver.
14.30 uur. Themabijeenkomst voor sport-
en toerfietsers en mountainbikers.
SPANBROEK – Bonifatiuskerk. 20 uur. Pool-
se kerkviering.

markt, beurs, veiling
HOORN – Cc De Huesmolen 13-16 uur.
Rommelmarkt.
MEDEMBLIK – Bonifaciuskerk. 10 -15 uur.
Snuffelmarkt
MEDEMBLIK – Bonifaciuskerk. 20 uur. Kerk-
veiling, opbrengst t.g.v. de restauratie van
de kerk.
BOVENKARSPEL – Het Vereenigingsge-
bouw. 9.30-12 uur. Tweedehands kinder-
kleding en speelgoed.
BOVENKARSPEL – ’t Stadsplein. 10-13 uur.
Rommelmarkt.
VENHUIZEN – Café De Roode Leeuw. 19.30
uur. Parochieveiling.
WOGNUM – Café Stam. 20 uur. Veiling
Spartanen.
ZWAAG – Karsten Travelstore. Kampeerbe-
levenis.

open dag van de zorg
MEDEMBLIK – Woonzorgcentrum Valburg.
10-16 uur. 
ABBEKERK – Verzorgingshuis Watermolen.
10-16 uur.
ANDIJK –Verzorgingshuis Sorghvliet. 10-16
uur.
BOVENKARSPEL – Verzorgingshuis Het Ge-
zinspaviljoen. 10-16 uur.
WOGNUM – Verzorgingshuis Sweelinkhof.
10-16 uur. 

prikbord
HOORN – Restaurant Ridderikhof. 11.30
uur. Schrijfcafé Perspectief.
ABBEKERK – De Watermolen. Wipmolen-
straat 10. 10-16 uur. Open dag met exposi-
tie en verkoop van schilderijen van Leonar-
dus Weber.
NIBBIXWOUD – Gildehal. 15 uur. Fancy fair
JoMeGiNi.
OOSTWOUD – Sneeuwklokjesterrein het
Egboetje. 9 uur. NL-Doet Natuurwerkdag.

zondag

theater
HOORN – Wijkcentrum Kersenboogerd. 14
uur. 15 jaar De Kriek, om 13.15 uur start het
voorprogramma.
AARTSWOUD – Café De Stompe Toren – 14
uur. Toneelvereniging De Eensgezindheid
speelt ’Wie van de Drie’.
HEM – De Verteltuin. 14 uur. Verhalen met
een glimlach (voor volwassenen).

muziek
HOORN – Het Park. 11.30 uur. Philip Freriks,
Valerié Guillorit en Marcel Worms.
HOORN – Café JP Coen. 16 uur. Café Chan-
tant, Feico de Leeuw.
HOORN – Manifesto. 14.45 en 16.15 uur.
Popmarathon Boedijn.
HOORN – Muziekcafé het kantoor van de
Buurman. 18.30 uur. Goud van Oud-ver-
zoekjes.
HOORN – Betsy Perk. 19.30 uur. Samen zin-
gen uit Joh. de Heer en Opwekking.
ENKHUIZEN – Zuiderzeemuseum. 12 uur.
Pekel speelt Nederlandse folk.
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De kwestie staat komende dins-
dag op de agenda van de commis-
sie grondgebied. Het nieuwe col-
lege, waarin wethouder Gerrit
Wijnne (Christenunie/SGP) het
project vlot moet trekken, volgt
de lijn van het oude college. B en
W willen niet opnieuw met De
Nijs onderhandelen. Die had al
in oktober moeten starten en
moet nu echt beginnen. Anders

riskeert De Nijs een rechtszaak.
De Nijs mag van de gemeente-

raad gefaseerd starten, dus eerst
de woningen op de parkeerplaats
in de Vijzelstraat en pas later de
invulling met zorgpartijen in
het oude sociaal medisch cen-
trum. Ook onder die voorwaarde
doet De Nijs nog altijd niets. De
ontwikkelaar wil tot 1 juli de tijd
krijgen om met de gemeente te

onderhandelen over het bouw-
plan, de fasering en de financie-
ring. De gemeente, die op 16 ja-
nuari en 28 februari met De Nijs
heeft gesproken, weigert dit.

,,Enkhuizen moet op een nette
manier van De Nijs afkomen’’,
concludeert Jur Visser (CDA).
,,Beide partijen moet tot een
schikking komen. Eenzijdig bre-
ken kost de gemeente misschien

wel twee miljoen als vergoeding
voor De Nijs.’’ Een gang naar de
rechter ziet Visser niet snel ge-
beuren. ,,Dan had de gemeente
dat al lang gedaan, maar blijk-
baar voelt het college nattigheid.
Met een schikking kan er zonder
De Nijs een nieuw plan worden
gemaakt.’’ Een plan zonder zorg-
verleners. Die trekken immers
allemaal naar de Molenweg.

Voor een schikking valt vol-
gens Rob de Jong (Nieuw Enk-
huizen) veel te zeggen. ,,Want bij
een rechtszaak winnen alleen de
advocaten.’’ Nieuw Enkhuizen
houdt nu nog vast aan de eis dat
De Nijs gewoon met de klus
moet starten. ,,De Nijs moet geld
overmaken aan de gemeente
voor aankoop van het complex,
want dan gaat hij ook wat doen.’’

,,Als SP hebben wij altijd ge-
zegd dat dit plan niet haalbaar
was. Treurig dat wij langzamer-
hand gelijk krijgen’’, zegt frac-
tievoorzitter Wim Stolk. ,,Als dit
niet doorgaat loopt de gemeente
3,4 miljoen mis. Ons standpunt
wat nu moet gebeuren, is nog
niet definitief. Wat mij betreft is
het over en uit met De Nijs. De
gemeente moet naar de rechter.’’

CDA: ’Enkhuizen moet op nette manier van De Nijs af’
door cees beemster

E N K H U I Z E N - In plaats van pro-
jectontwikkelaar De Nijs via de
rechter te dwingen met het
bouwproject in de Vijzelstraat
van Enkhuizen te beginnen, kan
de gemeente beter een schikking
treffen om van De Nijs af te ko-
men. Dat zegt CDA-fractievoor-
zitter Jur Visser. ,,De gemeente
moet dan ook bloeden.’’

Het is de tweede keer dat Hoorn
een eigen boekenbal heeft.
Vorig jaar staken literatuurlief-
hebbers Hans Feld, Marian
Vleerlaag en Miranda Rood voor
het eerst de koppen bij elkaar.

Het eerste literatuurfeest was
zo’n succes dat het Huis Verlo-
ren te klein was, vandaar de
overstap naar de Oosterkerk.
Daar barst het bal los na het
optreden van Kees van Kooten. 

Het Boekenweekthema ’Gou-
den tijden, zwarte bladzijden’ is
ook het thema van het Boek-
&Bal. Feld: ,,Iedereen heeft een
donkere kant, die hou je voor
iedereen verborgen. Actrice
Mariëtte Zabel biedt troost,
want ook zwarte bladzijdes
hebben gouden randjes.’’

Vorig jaar werden er tijdens

boekenbal bezoekers aan elkaar
gematcht. Dit keer is er kans
om eens ouderwets het hart te
luchten. Vleerlaag: ,,Lidewij
Hartog loopt rond en neemt de
biecht af..’’

In de kerk is een lichte en een
donkere kamer, waar intieme
optredens zijn. Zoals hartver-
scheurende liederen van Fado
des Tres, poëzie van stadsdich-
ter Hedwig Baartman en Ger-
hardt,, proza van Hannah van
Wieringen, een film van Frits de
Beer en puntdichten van Jaap
Stiemer.

De artiesten hebben allemaal
een band met Hoorn. Ze wonen
er of hebben er gewoond. ,,Best
veel mensen zijn hier bezig met
schrijven’’, zegt Feld. ,,Wij bie-
den ze nu een podium.’’

Feld, Vleerlaag en Rood wil-
len van het Boek&Bal een jaar-
lijkse traditie maken. Al is het
maar om hun gezamenlijke
passie te promoten. Feld gaat
nooit van huis zonder een boek
op zak, Vleerlaag moet zich in
de bibliotheek bedwingen om
niet weer ’De ondraaglijke
lichtheid van het bestaan’ van

Milan Kundera mee te nemen.
,,Goede teksten laten me diepe-
re emoties voelen. Daarom
geven we dit feestje voor de
literatuur.’’
Het optreden van Kees van Kooten is
uitverkocht. Het Noordhollands Dagblad
mag de laatste vier kaarten weggeven.
Winnaars krijgen ook een kaart voor het
aansluitende Boek& Bal. Stuur een mail
waarom u hier bij wilt zijn naar mc@bi-
bliotheekhoorn.nl.
Kaarten voor het Boek&Bal kosten tien
euro en zijn te bestellen op www.biblio-
theekhoorn.nl of te koop bij Stumpel en
de Hoornse Boekhandel.

Literatuurliefhebbers Hans Feld, Marian Vleerlaag en Miranda Rood. FOTO HDC MEDIA

Zwarte bladzijdes op het Boek&Bal
door connie vertegaal

H O O R N - Je kunt er naartoe
voor de literatuur. Of omdat
je er gewoon bij moet zijn. In
een zwart met gouden glit-
terjurk natuurlijk. Zwart en
goud is de dresscode van het
Hoornse Boek&Bal, woens-
dag in de Oosterkerk.

Keller en Schoenmaker zeggen
namens 95 procent van de ouders
te spreken. Ze hebben zich ge-
stoord aan de uitingen van direc-
teur GeertJan Nelson van school-
bestuur Talent in deze krant, die
zei dat Lieman goede verbeter-
trajecten heeft ingezet bij De
Bussel. ,,Dan is het toch belache-
lijk om hem weg te sturen’’, zegt
Schoenmaker.

Bij Lieman stond volgens Kel-
ler en Schoenmaker de deur al-
tijd open. Hij kende de kinderen
bij naam, ging fantastisch met ze
om, stond als dat nodig was voor
de klas en deed mee aan buiten-
schoolse activiteiten zoals de
avondvierdaagse. ,,Wij hebben
absoluut niet de indruk dat hij
ondertussen zijn voornaamste
taak liet versloffen’’, zegt Keller.
,,Namelijk het onderwijsproces
op De Bussel verbeteren.’’

Bij Liemans komst anderhalf
jaar terug, kreeg De Bussel van
de onderwijsinspectie de beoor-
deling ’zwakke school’. ,,Er
wordt op school kneiterhard ge-

werkt om hier vanaf te komen’’,
zegt Schoenmaker. ,,Ook door
René Lieman. Dat wordt ook niet
door de directeur van Talent ont-
kend. Dus wij blijven met een
grote vraag zitten: waarom
moest hij weg?’’

Volgens de directie van Talent
is Liemans vertrokken vanwege
een onoverbrugbaar inhoudelijk
verschil van inzicht. Ouders we-
ten niet waar dit verschil van me-
ning op stoelt. Keller: ,,Toen Lie-
man weg moest, was iedereen in
shock. Er was een informatiebij-
eenkomst voor de ouders. De au-
la zat bomvol. Het duurde uren
en we zijn er geen snars wijzer
van geworden.’’ Schoenmaker:
,,Op vragen met ’waarom’ werd
geen antwoord gegeven.’’ Keller:
,,Dan word je als ouders toch niet
serieus genomen.’’

Inmiddels is een interimdirec-
teur aangesteld. ,,Het is niet dat
we in hem geen vertrouwen heb-
ben, maar we snappen gewoon
nog steeds niet waarom dit no-
dig was.’’

Na vertrek directeur

Onvrede
Blokkerse
school
door connie vertegaal

B L O K K E R - Ouders van basisschool De Bussel in Blokker be-
grijpen er nog steeds niets van. Waarom moest de geliefde
schooldirecteur René Lieman vorige maand plotseling
weg. ,,Wij voelen ons machteloos’’, zeggen ouders Onno
Keller en Maaike Schoenmaker.

Première (1)
Ruim honderd leerlingen van de
Praktijkschool Westfriesland in
Grootebroek beleefden afgelo-
pen dinsdagavond een heuse
filmpremière. Gehuld in galakle-
ren liepen zij over de rode loper
die voor de gelegenheid bij hun
school was uitgerold.

De tieners hebben drie maan-
den aan de film ’C-US’ gewerkt,
waarin zij zelf de verschillende
kanten van hun school laten zien.
Subsidie van de provincie Noord-
Holland maakte de productie
mogelijk. De regionale tv-zender
Mix 724 wil de film ook gaan ver-
tonen, maar wanneer is nog niet
bepaald.

Première (2)
Voor de leerlingen was de pre-
mière een hoogtepunt. Na afloop
werd luid geklapt bij het zien van
alle namen op de aftiteling. Maar
dat gebeurde pas nadat ze ook
hard hadden gelachen om alle
bloopers die in beeld kwamen.
En zoals het hoort bij een premiè-
re, werd er tot slot getoost met
champagne.

Kraai (1)
Ondertussen worden buitenspe-
lende kleine kinderen op de Bal-
juw in de Hoornse wijk Risdam
nog steeds lastig gevallen door
een kraai. De Dierenambulance is
twee keer ter plekke geweest om
de kraai te vangen, maar dat mis-
lukte. ,,We hebben niets gezien’’,
zegt Renate Goudsmit van de
Dierenambulance. ,,Het is voor-
jaar, ik denk dat de kraai een
mannetje of vrouwtje zoekt om
een nest mee te bouwen. Dan
houdt de overlast voor de kinde-
ren vanzelf op.’’

Kraai (2)
Baljuw-bewoner Michiel van
Rijkswijk kan niet beamen dat de
kraai nesteldrang heeft. ,,Het is
net als wanneer je bij de dokter
zit, dan voel je niks meer. Maar
hij zit er nog steeds. Zeker weten.
En hij valt ook nog steeds kinde-
ren lastig.’’ Zoals zijn bloedeigen
peuter Finn.

Lentebierfestival
Gisteren schreven wij over het
Lentebierfestival in Enkhuizen
op zondag 28 april, maar de inkt
was nog niet droog of de organi-
satie meldde dat het festival toch
een weekje eerder plaatsvindt: op
zondag 21 april dus.

Dat betekent dus zeven nacht-
jes minder slapen. Daar proosten
we op!

Paus
Pastor Peter Peelen uit Enkhui-
zen wordt overstelpt met felicita-
ties met de benoeming van zijn
ordegenoot tot paus. ,,Geweldig
dat er een Jezuïet is benoemd’’,
vindt de zielenherder van Enk-
huizen, Stede Broec, Venhuizen
en Hoogkarspel. ,,Elk lichtpunt-
je kan helpen. Het is tegenwoor-
dig niet even leuk.’’

Zijn religieuze orde, de Soci-
eteit van Jezus, telt in Nederland
90 zielen, wereldwijd 19.000.

Franciscus l
Peelen is ook bezorgd. ,,Dat ver-
haal van Videla; ik hoop dat Fran-
ciscus l verstandig is geweest. Als
het niet zo is, dan brengt dit de
kerk weer schade toe.’’

De pater wijdt dit weekend in
de kerk beslist enige woorden

aan de nieuwe paus. Hij lacht:
,,Omdat ík het niet ben gewor-
den, is het maar gelukkig dat een
andere Jezuïet het is geworden.’’

Kunstveiling
Er zijn nogal wat veilingen voor
kerken, gemeenschapshuizen en
andere goede doelen. Prachtig
natuurlijk. Sinds gisteren kun je
in Alkmaar bieden op 34 kunst-
werken kunst voor War Child. De
Hoornse kunstenaar Katja Koe-
voet heeft ook wat ingediend. 

Wil je het allemaal zien? Kijk
dan even op:

www.kunstveilingalkmaar.nl
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Leerlingen van Praktijkschool op de rode loper voor hun filmpremière.

EN KH U IZEN - De temperaturen lagen afgelopen week
rond het vriespunt, maar daar trekken de werkne-
mers van de firma Huisman uit Venhuizen zich niks
van aan. Zij gaan vrolijk door met de vervanging van
de riolering in de Oosterhavenstraat, Karseboom-
straat en het Hennegat in Enkhuizen. ,,Met dit weer

moet je juist lekker doorwerken’’, lacht uitvoerder Ton
Hoffer. ,,We zitten bovendien op twee meter diepte,
daar is de grond nog lekker warm.’’ De werkzaamhe-
den zijn op 4 maart gestart en duren nog tot begin
juni. Volgens Hoffer gaat het voorspoedig. ,,Er ligt al
tweehonderd meter riolering in.’’ FOTO HDC MEDIA

Oosterhavenstraat Op de schop voor riolering

,,Momenteel wordt hard ge-
werkt aan de nieuwe fundering.
Hierop moeten de nieuwe delen
van de post komen te staan’’, ver-
telt Loretta van Wijk. Zij volgde
op 26 januari Frank Weijens op
als voorzitter. De reddingsbriga-

de is nog wel op zoek naar een
projectleider om de bouw in goe-
de banen te leiden. Ook sponsors
zijn nog steeds hard nodig.

Van Wijk: ,,De fundering valt
helaas wat duurder uit dan we
hadden geraamd. Ook kregen we
nog te maken met een nieuwe te-
genslag. Het enige dat we nog
hadden van de oude post, twee
fietsenrekken en een trap, is on-
langs gestolen. Noodgedwongen
beginnen we dus echt met een
schone lei.’’

De verwachting is dan ook dat
er in mei nog onvoldoende mid-

delen zijn voor alle zes units.
,,Door de onderste drie neer te
zetten, kunnen we komend sei-
zoen in ieder geval onze werk-
zaamheden verrichten.’’

Verschillende fondsen zijn
aangeschreven voor steun en het
Rabobankfonds heeft al positief
gereageerd. ,,Daarnaast zijn we
door Rijkswaterstaat blij verrast
met een aantal reanimatiepop-
pen, een brancard en brandweer-
lockers.’’ Ook kreeg de reddings-
brigade van het bedrijf Vitasys
een laptop aangeboden.
Meer informatie: www.vre.nu.

Nieuwe reddingspost in mei
door paul gutter

E N K H U I Z E N - De Vrijwillige
Reddingsbrigade in Enkhuizen
hoopt in mei de eerste drie units
voor een nieuwe reddingspost op
het Enkhuizerzand te plaatsen.
De oude post ging op 16 juni vo-
rig jaar volledig in vlammen op.

Z WAA G - Een auto die in een ga-
ragebox aan de Lange Akker in
Zwaag stond is gisterochtend
uitgebrand. Er ontstond spon-
taan brand toen de eigenaar de
motor startte. Hij wilde de auto
weghalen omdat er een nieuwe
deur in de garage gezet zou wor-

den. De bestuurder reed de auto
nog snel naar buiten, maar kon
niet voorkomen dat het vuur
oversloeg naar de garage. Zowel
de auto, de garage als de aanwe-
zige inboedel liepen grote
brandschade op. De brandweer
kon voorkomen dat een naastge-
legen garage ook in brand vloog.

Spontaan brand in auto
van onze verslaggever

FIETS KWIJT OP
STATION HOORN?
Zoek op
www.verlorenofgevonden.nl

(ADVERTENTIE)
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