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camera waarop de kijker kan
bieden. Het is papaver die zijn
blaadjes heeft verloren. Maar
aan de binnenkant van deze
bloem zit ook veel schoonheid,
is het verhaal met de dubbele
bodem dat Koevoet wil vertel-
len.

De opbrengst van het werk
gaat naar het Wereld Natuur
Fonds. ,,Ik fotografeer veel in de
natuur, hou van de natuur dus
dan is het mooi als ik zo iets
terug kan doen voor de na-
tuur’’, is haar uitleg. Mooi toch?
Als je wilt zien hoe zij haar
kunst met hulp van de compu-

ter maakt, dan komende maan-
dagmorgen even naar RTL4
kijken.

Mamma Mia (1)
Pizzeria Mamma Mia in Span-
broek is niet meer, lang leve
Ristorante Adam! Eigenaar
Adam Adam (,,Mijn vader was
gek op die naam’’) heeft de
naam van zijn restaurant aan de
Herenweg veranderd, omdat de
vorige eigenaar tien kilometer
verderop in Noord-Scharwoude

onder dezelfde naam een af-
haalrestaurant was begonnen.
Hij waagde het zelfs om nage-
noeg dezelfde menukaart te
hanteren als Adam én om in
Spanbroek te folderen. Kortom:
verwarring alom bij de klanten
van Adam. Maar nu niet meer.
,,Andere naam, ander logo en
straks ook een andere menu-
kaart’’, stelt Adam tevreden.
Het hartje in het logo is bewust
gekozen. ,,Want ik kook elk
gerecht met liefde.’’

Mamma Mia (2)
De verwarring rond de twee
Mamma Mia’s deed eind vorig
jaar het nodige stof opwaaien in
pizzaland. De kwestie kreeg
ook in deze krant de nodige
aandacht. Adam was boos op
zijn ’naamgenoot’ en dreigde
zelfs met een rechtszaak. Zo ver
komt het gelukkig niet. Adam
wil andere mensen geen pijn
doen en besteedt zijn tijd liever
aan zijn restaurant, zegt hij nu.
De in Irak geboren Koerd ziet
het dan ook niet als gezichtsver-
lies dat híj en niet de andere
Mamma Mia van naam is gewij-
zigd. ,,Al mijn klanten kennen
mij als Adam. Er zijn al zo veel
Mamma Mia’s, maar er is maar
één Ristorante Adam!’’

En nu maar hopen dat dit
ook zo blijft…

Kerstkaart
De kerstkaartenactie van Henk
en Bert bij Radio Enkhuizen
leverde vele tientallen mooie en
leuke kaarten op. De mooiste
was toch wel een zelfgemaakte
3D radiokaart. Maar gekozen
werd uiteindelijk voor vijf kaar-
ten die gemaakt werden door
Margered Out, Tinie de Vries,
Gree Wijzenbach, Marijke Blok
en Dora en Henk Steenman.
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Wat Aars
Tja, in onze West-Friese ogen is
het een heel gewone naam, ’Wat
Aars’ voor een midgetgolfbaan.
Maar Sylvia Witteman, colum-
niste en fervent twitteraar,
moest er gisteren smakelijk om
lachen. Haar 52.619 volgers
misschien ook wel.

Wat Aars (2)
Ze probeerde de ’milieuvriende-
lijke zoekmachine blackle.nl’
uit. Wat dat mag wezen kan ons
even niet schelen, maar Witte-
man testte de site door het
invullen van de meest banale
woorden die ze kon bedenken…
En kwam uit op de site van
Jeroen Haakman uit Onderdijk. 

Twee sterren
In culinair Hoorn gonst het van
de geruchten sinds Lucas Rive is
gestopt bij De Bokkedoorns.
Zou hij in Hoorn neerstrijken?
De topkok werd gesignaleerd
terwijl hij De Keizerskroon
verliet. Dit zou nog eens een
opmerkelijke overstap zijn.
Twee sterren achter de kachel
aan het Breed.

Hoteleigenaar Jurrian Berk-
hout zou hier vast meer van
weten. Dus even een belletje

met hem. Wat horen we heb je de
sterrenkok in huis gehaald? ,,Ja,
goed hè. Lucas Rive komt bij
ons koken. Dan hoef je Hoorn
niet uit voor een tweesterrendi-
ner. Een buitenkansje.’’

En toen kwam de aap uit de
mouw. Lucas zwaait alleen die
25e januari de scepter in de
keuken van De Keizerskroon.
Waarna hij zich verder zal bera-
den op zijn leven na De Bokke-
doorns.

’Koffietijd’
De Hoornse Katja Koevoet
maakt fraaie kunstwerken van
haar foto’s. De natuur speelt
vaak een hoofdrol in haar werk.
En dat past prima in het plaatje
van het programma ’Koffietijd’
van RTL4, dat komende maan-
dag van 10 tot 11 uur op tv is.
Maar je mag niet zomaar op de
buis bij RTL. Je moet namelijk
wel een van je favoriete kunst-
werken meteen afgeven, zodat
dit geveild kan worden voor een
goed doel.

Veiling
Zo vaak kom je als kunstenaar
die gewoon het dagelijks brood
met het eigen werk moet ver-
dienen niet op de landelijke tv.
Dus schuift zij haar fotokunst-
werk Outside Beauty voor de

Kunstwerk Outside Beauty.

Adam Adam kijkt tevreden naar zijn nieuwe logo.

A G E N D A

Berichten voor de agenda kunt u mailen
naar redactie.wef@nhd.nl of sturen naar
Postbus 5, 1620 AA Hoorn. 

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
MEDEMBLIK – BON-theater. 20.15 uur.
Maarten van Roozendaal ’De gemene de-
ler’.
GROOTEBROEK – Dorpshuis De Stek. 20.30
uur. Justus Apart ’Vlegeljaren’.

muziek
ENKHUIZEN – Pub The Dubliner. 21 uur.
Menno en Johan.
ANDIJK – Cultura. 22 uur. Jazz & Pop met
’Blues & more thans blues’.

expositie
NIBBIXWOUD –Museum Art-Land, Over-
spoor 35. 12-16 uur. Topkoppen en portret-
ten een visie hierop van veertien kunste-
naars.

markt, beurs, veiling
ENKHUIZEN – Wijkcentrum Bonte Veer.
9.30-12 uur. Rommelmarkt.
OBDAM – Het Wapen van Obdam. 11-17
uur. Spirituele beurs.

prikbord
HOORN – Wijkcentrum Grote Waal. 20 uur.
Nieuwjaarsbal; stijl- en vooral vrijdansen
met DJ Raymond.
ENKHUIZEN – Jeugdbelangen, Anjerstraat
1a. 13-16 uur. Open huis i.v.m. 65 jarig be-
staan.
BOVENKARSPEL – Streekbos Paviljoen. 9.30
uur. Inventarisatiewandeling door Streek-
bos.
ONDERDIJK – Restaurant de Vooroever.
11.30 uur. Vertrek Koggeschuiten Winter-
kosttocht.

zondag

theater
HOORN – Het Pakhuis. 15 uur. Siberische
Bruiloft ’Hans & Grietje’ kinderen v.a. 5
jaar.

muziek
HOORN – Het Park. 10.30, 11.30 en 13.30
uur. Babyconcerten door Mathilde Castro.
HOORN – Café JP Coen. 15.30 uur. Spot On
Jimi Hendrix.
HOORN – Café het Kantoor van de Buur-
man. 18.30 uur. I.V.O.
HOORN – Het Huis Verloren. 20 uur. Sun-
dayJazz; klarinettist Joris Roelofs.
HOORN – Stadskroeg. 20 uur. The Old
Friend jazzband.
ENKHUIZEN – GitaarSalon. 15 uur. Phoenix
3.
ANDIJK – Zaal Cultura. 13.30 uur. Nieuw-
jaars- en jubileum concert Egerlander Ka-
pel.
EENIGENBRUG – Kerkje. 15 uur. Foursome.
LUTJEBROEK – Café De Paus. 16.30 uur. BZN
66.
OBDAM – St. Victorkerk. 14.30 uur. Nieuw-
jaarsconcert van gemengd koor BRIO en
het Opmeers Vocaal Ensemble.
OOSTERLEEK – Herbergh ’t IJsselmeer.
14.30 uur. Back to the ’60; The Bretels.
ZWAAG – Café de Witte Valk. 14.30 uur.
Korenfestival.

bijeenkomst
HOORN – Foreestenhuis. 15 uur. Lezing
kunsthistorica Lisette le Blanc over Pieter
Breugel.

expositie
NIBBIXWOUD –Museum Art-Land, Over-
spoor 35. 12-16 uur. Topkoppen en portret-
ten een visie hierop van veertien kunste-
naars.

markt, beurs, veiling
HOORN – Sportcentrum Vredehof. 9.30-16
uur. Rommelmarkt.
OBDAM – Het Wapen van Obdam. 11-17
uur. Spirituele beurs.

prikbord
HOORN – De Blauwe Schuit. 12-17 uur.
Open dag met diverse workshops.
ENKHUIZEN – Wijkcentrum Bonte Veer. 14-
16.30 uur. Dansen voor senioren.
BOVENKARSPEL – Streekbos Paviljoen. 14
uur. Winterwandeling voor jong en oud.

maandag

bijeenkomst
HOORN – Wijkcentrum Kersenboogerd. 20
uur. Lezing KNNV ’Moardeksters’.
HOORN – Bibliotheek, Wisselstraat. 20 uur.
Lezing Oud Hoorn over 17e en 18e eeuwse
landkaarten.
MEDEMBLIK – Wooncomplex Valbrug.
19.30 uur. Alzheimercafé; ’Wat als iemand
zorg weigert’?

kaarten
ENKHUIZEN – Wijkcentrum Bonte Veer. 13-
17 uur. Bridge-inloop voor senioren.
WERVERSHOOF – De Oude Dame. 13.15
uur. Bridgen.
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H O O R N - Een maand cel. Dat
kreeg Karol K. (30) van politie-
rechter I. Nusselder wegens dief-
stal. Vier grote tassen met auto-
onderdelen, zware metalen en
een zwarte rugtas met gereed-
schap, klaargezet vlakbij een ga-
ragebedrijf in Blokker, plus een
wegrijdende auto trokken 22
april vorig jaar de aandacht van
een politieman.

Een half uur later vonden de

politiemensen de tassen met
spullen in een afvalcontainer.
Een man werd in de buurt aange-
troffen, zijn handen vol smeer en
in het bezit van de zwarte rugtas
met inbrekerstuig. Hij ontkende
bij het bedrijf te hebben ingebro-
ken, al zei hij dat wel van plan te
zijn geweest. Het vonnis was bij
verstek: de man is op de dag dat
hij werd betrapt in vreemdelin-
genbewaring genomen.

De Hoornse S.S. (33) liep nog in

proeftijden van een werk- en een
celstraf toen zij 24 september vo-
rig jaar een paar laarzen stal bij
een winkel in Hoorn. Aanklaag-
ster E. van Doorn vroeg 40 uur
werkstraf en verlenging van bei-
de proeftijden.

Rechter Nusselder besloot tot
20 uur werken voor het stelen
van de laarzen, het uitvoeren van
20 uur voorwaardelijk en verlen-
ging van de proeftijd van drie
maanden cel.

Cel na diefstal bij autobedrijf 
Van een medewerkster

Het is een gevoelig verlies
voor de Enkhuizer traditione-
le jazz-scene. Dick Turksma,
banjoïst, pianist, gitarist en
organist, overleed donderdag
na een kort ziekbed. Naast
muzikant was Turksma redac-
tielid van het jazzblad ’Hot
News’ van Sgt. Pepper’s Jazz-
club. Hij werd 73 jaar.

In de jaren zeventig maakte
Turksma als banjospeler en
zanger onder meer deel uit
van de Animal Crackers. Het
eerste album ’De band zonder
stekkers’ kreeg met het num-
mer ’Ruitenheer’ een in 1975
een Top 40 notering. Speciaal
voor dit album had Turksma
een nummer gecomponeerd:
’Three Little Herrings’, geïn-
spireerd op het stadswapen
van Enkhuizen. Nadat drie
albums vielen de Animal Crac-
kers uiteen en werd de Joseph
Lam Jazzband geformeerd,

deze band is nog steeds actief
als huisorkest van de gelijkna-
mige jazzclub..

De muziek was voor Turks-

ma zijn absolute passie. Zijn
brood hoefde hij er niet mee te
verdienen, dat deed hij bij bij
weekblad Elsevier. ,,Je kon
hem altijd vragen in te vallen’’,
zegt jazzvriend Sam Verbeek.
,,Met hem in de band had je
een ritmesectie waar je echt op
kon bouwen. Hij was heel
stijlvast, ritmisch sterk, een
fantastische banjoïst, maar hij
beheerste nog veel meer in-
strumenten: piano, gitaar,
orgel.’’

De lijst met bands waarin
Turksma speelde, is zeer lang.
Tot recent speelde Turksma
piano bij Jazzpiration, en in
de bigband NoPressSure.

Ook schrijvend was hij
actief in de jazz. Hij werkte
aan de programmaboekjes van
de Enkhuizer festivals en
vanaf 1994 aan het clubblad
’Hot News’ van de Enkhuizer
jazzclub.

I N  M E M O R I A M

Dick Turksma, 1939-2013.

Oude jazz als absolute passie
Enkhuizer met een Top 40-notering

Voor elke kerstboom ontvingen
de kinderen 20 eurocent en een
lootje van de gemeente. Drie ver-
zamelaars doneren het verdien-

de geld aan een goed doel. De al
genoemde familie Van der Deure
schenkt het geld aan Alpe d’Hu-
Zes, de familie Kooiman gunt het
geld aan de Ontmoetingskerk en
Gerard Broekhuizen geeft zijn
opbrengst aan Ecomare.

Wethouder Klaas Kok heeft
beloofd dat de gemeente de gel-
den voor de goede doelen ver-
dubbelt. Kok heeft onder de ver-
zamelaars ook zes VVV-bonnen
verloot van vijf tot vijftig euro.

Ruim 1700 kerstbomen
in Enkhuizen opgehaald 
van onze verslaggever

E N K H U I Z E N - Enkhuizers heb-
ben samen 1787 kerstbomen ver-
zameld. Van de bomen wordt
compost gemaakt. De familie
Van der Deure, te weten Lars, Joe-
ri, Mathijs en Sil, haalden met
200 stuks de meeste bomen op.

H O O R N - Gemeente Hoorn stelt
opnieuw subsidie beschikbaar
voor energiebesparende maatre-
gelen in het huis. Er is hiervoor
een totaalbedrag van zeventig-
duizend euro.

Geïnteresseerden kunnen van-
af komende dinsdag een aan-
vraag indienen. Dit dient te ge-
beuren voor de werkzaamheden
beginnen. Hoorn stelt maximaal
duizend euro ter beschikking en
moet vijftien procent van de ge-
maakte kosten beslaan.

De subsidie kan gebruikt wor-
den voor het aanbrengen van
dak-, vloer-, spouwmuur- en pa-
neelisolatie en plaatsen van
HR++-glas, warmtepompboilers
en zonnepanelen.

Levensverhaal
H O O R N - Bij genoeg deelnemers
begint maandagmiddag 28 janu-
ari in wijkcentrum De Zaagtand
de cursus Schrijf je levensver-
haal. Informatie en aanmelden:
Gerard Vlaar, 0229-542323.

Weer subsidie
Hoorn voor
isolatie huis

Het gebouw staat na de verhui-
zing van BDO naar Wognum al
drie jaar leeg. Het lukte de make-
laars Paul Moerkamp (Van Over-
beek) en Edwin Sinnige (Boek-
weit Olie) niet een nieuwe huur-
der uit de dienstverlening te vin-
den. Ze zochten met
huisvestingadviseur BCN
Drachten en eigenaar WOG
Fonds naar een groeiende bran-
che en kwamen uit bij de zorg.

Jacques Dekker van tandarts-
praktijk Octant, die het pand
naast BDO heeft, legde het con-
tact met de bedrijven die vanaf

eind maart 800 van de 2800 vier-
kante meter gaan huren. Zij ho-
pen dat hun komst een domino-
effect heeft, doordat meerdere
zorgverleners faciliteiten – bij-
voorbeeld een receptie – kunnen
delen.

Landelijke beeld
Hoorn werkt mee en verandert
de bestemming van pand om de
leegstand tegen te gaan. In
Hoorn staat 15 tot 20 procent van
de kantoren leeg, dat is iets bo-
ven het landelijke beeld. ,,Wij
doen ons best om gebouwen een

nieuw gebruik te geven’’, aldus
wethouder Aart Ruppert. ,,Dat
gebeurt door procedures te ver-
eenvoudigen. Als er concrete vra-
gen van eigenaars zijn dan pro-
beren wij daarop in te spelen.’’

Henk Hansen is als vertegen-
woordiger van de projectgroep
Herbestem! verheugd over de
houding van Hoorn. ,,Het is
goed om te zien dat het besef
groeit dat er voor kantoorgebou-
wen een andere functie nodig is.
Uit onderzoek is gebleken dat
van de ongebruikte kantoren,
met een oppervlakte van tien
miljoen vierkante meter, 40 tot
50 procent nooit meer de oor-
spronkelijke bestemming krijgt.
Dit geldt vooral voor panden van
voor 1990. Die hebben veel te-
kortkomingen op het gebied van
duurzaamheid en indeling van
de ruimte.’’

Herbestem! is bezig in op-

dracht van de eigenaar een func-
tie te vinden voor Risdaele, het
gebouw tegenover het gemeen-
tehuis van Hoorn.

Het kantoorpand, dat eerder
dienst deed als alternatieve
school tijdens de asbestoprui-
mactie op het Martinuscollege in
Grootebroek, beslaat 4800 vier-
kante meter. Hansen verklaarde
eerder in Risdaele mogelijkhe-
den te zien voor huisvesting van
arbeidsmigranten.

De projectgroep ziet ook kan-
sen voor het voormalige Scherin-
ga Museum in Spanbroek, dat
door het faillissement van het
Scheringa imperium nooit is in-
gevuld. Hansen zegt dat deze
nieuwe bestemming past in het
uitgangspunt van de gemeente
Opmeer. Verder verwacht hij dat
deze partij een acceptabel bod
kan uitbrengen op het bijna vol-
tooide museum.

Hoorn bevordert ’tweede leven’ voor leegstaande gebouwen 

Kantoor gaat naar zorg
door marcel vermeulen

H O O R N - Hoorn gaat het hergebruik van leegstaande kan-
toor- en winkelpanden stimuleren door de procedures
voor de wijziging van de bestemming te verkorten. Het
voormalige pand van accountantskantoor BDO aan de
Nieuwe Steen is het eerste voorbeeld hiervan: er komen
zorgaanbieders in.

H O O R N - Op het Oostereiland
zijn de contouren zichtbaar van
het Centrum voor Varend Erf-
goed. Dit wordt het eerste pand
dat schepen passeren als ze
Hoorn binnenvaren.

Nu ziet het er allemaal nog een
beetje steriel uit. Dat is straks
heel anders. ,,De muren worden

van donker hout en er komen ro-
de dakpannen op het dak’’, zegt
Anita Muller van het Centrum
voor Varend Erfgoed.

Hoorn is de thuishaven van
zo’n 25 varende monumenten,
die door hun eigenaren worden
gekoesterd. Aan het Oosterei-
land is een aparte steiger, waar
een handjevol botters, tjalken,

slepers en schouwen ligt afge-
meerd. Op het eiland komt een
werkplaats voor het onderhoud
en een bezoekerscentrum. Hier
zijn straks exposities over de his-
torie van de zeilvaart rond
Hoorn. Publiek kan straks ook
mee met korte zeiltochtjes.

Het centrum is druk vrijwilli-
gers aan het werven. ,,Dat gaat

heel goed’’, zegt Muller. ,,We
hebben er al zo’n dertig. Schip-
pers, schippersmaten en vrijwil-
ligers voor het bezoekerscen-
trum.’’ Komende dinsdag is er
een eerste informatieavond voor
vrijwilligers. Die is op een toe-
passelijke plek, aan boord van
een varend monument in de
Hoornse haven.

Het Centrum voor Varend Erfgoed moet in maart of april klaar zijn. FOTO HDC MEDIA

Zuidpunt Hoorn krijgt nieuw baken 
van onze verslaggeefster

Raadslid Levent Helelespe stelt
dat de bewoners de kosten van
verwijdering op de gemeente,
het museum en Cinema Ooste-
reiland kunnen afwentelen.

Via het scherm maken Cinema
Oostereiland en het museum re-
clame voor exposities en film-
voorstellingen. De verlichte beel-
den vangen nogal dwingend de
aandacht van voorbijgangers.
Zowel eigenaren van apparte-
menten als bewoners van wonin-
gen aan Achterop ’t Zand klagen
over de reclame. ’Ik zie dat lelijke
ding dat daar echt niet hoort de

hele dag flikkeren’, schreef over-
buurman Max Uittien in een
brief aan deze krant.

Hoorn heeft een vergunning
afgegeven voor het scherm, zon-
der de Vereniging van Eigenaren
van het appartementencomplex
om toestemming te vragen. Al
voor de oplevering van de restau-
ratie zijn hier afspraken over ge-
maakt. De latere bewoners wis-
ten hier niets van. Hoornaar Jack
Noë ontdekte het pas toen de re-
clame aan de buitenmuur van
zijn appartement werd beves-
tigd. Er is een patstelling ont-
staan. Museum en Cinema Oos-
tereiland hebben 30.000 geïnves-
teerd.

Volgens Fractie Tonnaer zijn
de advocaten in de toekomst de
grote winnaars en de bewoners
de grote verliezers in het con-
flict. Om uit de patstelling te ko-
men adviseert de fractie de bewo-
ners zelf het heft in handen te
nemen.

Tonnaer: ’Verwijder
scherm Oostereiland’
van onze verslaggeefster

H O O R N - Als Hoorn het zelf niet
doet, moeten de eigenaren van
appartementen op het Oosterei-
land zelf het LED-scherm van Ci-
nema Oostereiland en het Muse-
um van de Twintigste Eeuw van
hun gevel halen. Fractie Tonnaer
vindt dat de bewoners volledig
in hun recht staan als ze dit doen.

H O O R N - Piet Bruijns, raadslid
in Hoorn, hoort vanmiddag of
hij de prijs voor Rode Kanjer 2012
heeft gewonnen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie
van de PvdA Noord-Holland in
Haarlem wordt de opvolger van
het Hoornse Statenlid Ed Wage-
maker bekendgemaakt. De prijs
is vorig jaar ingesteld. In aan-

merking komen Noord-Hol-
landse PvdA-leden die de waarde
van de sociaaldemocratie bevor-
deren en daarbij voor concrete
resultaten zorgen.

Naast Bruijns zijn onder meer
Jan Willem de Boer (Heerhugo-
waard), Andries Pruiksma (Den
Helder), Ria Steenaart (Zaan-
dam) en Marijn van Ballegooien
(Amsterdam) genomineerd.

Bruijns genomineerd
voor prijs ’Rode Kanjer’
van onze verslaggever
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