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Vandaag
ALKMAAR - Respijthuis, Van
de Veldelaan 972. Open dag,
10-12 uur.
Winkelcentrum De Mare.
Markt, 12.30 uur.
Bibliotheek De Mare, Laan van
Straatsburg 2. Inloopspreekuur
Nederlandse Vereniging voor
Rugpatiënten ’De Wervelko-
lom’, 14 uur.
Bibliotheek Centrum (Gasthuis-
straat 2) en De Mare. Voorlees-
halfuurtje, 14 uur.
Bibliotheek Overdie, Ruusbroe-
chof 97. Voorleeshalfuurtje, 15
uur.
Poppentheater Petit, Korte
Schermerdijk 3. ’Zie de maan
schijnt door de bomen’, 15 uur.
Marionettentheater De Fier
Kroon, Kennemerstraatweg 128.
’De bak van Sinterklaas’, 15 uur.
Theater De Vest, Canadaplein 2.
Circus Hans Klok: ’The Houdini
Experience’, 20.15 uur.
OUDORP - Nijenburgh. Markt,
9 uur.
Bibliotheek, Oudorperplein 13.
Voorleeshalfuurtje, 14 uur.

alkmaar

Urker zangers
In de Baptistenkerk treedt het
zeventigkoppige Urker man-
nenkoor Hallelujah zaterdag
op. Om 18.45 uur opent de zaal
aan de Strooijonkerstraat 13 en
om 19.30 uur vangt het concert
aan.
Kaarten kosten € 12,50 en zijn
te koop bij de Evangelische
boekwinkel (Laat 111, Alkmaar)
en bij de Christelijke boekwin-
kel in winkelcentrum Broeker-
veiling in Broek op Langedijk.

Kapelkerk
De Kapelkerk, op de hoek van
de Laat en de Kapelsteeg, is nu
ook buiten het kaasmarktsei-
zoen om te bezoeken. Vanaf
aanstaande zaterdag kunnen
bezoekers tussen 13.30 en 15.30
uur even binnenwippen om te
genieten van de stilte of het
orgelspel, een kaarsje aan te
steken of hun verhaal kwijt te
kunnen. Gelovig of niet, dat
maakt niet uit, iedereen is wel-
kom.
De hele maand december is de
kerk op zaterdag geopend.
Bevalt dit, dan openen de deu-
ren misschien ook wel in janu-
ari en februari.

Benefietconcert
Valentina Tóth, winnares van
het Prinses Christina Concours,
geeft zaterdag een benefietcon-
cert bij Artiance voor Stichting
Musicians without Borders. Zij
is ambassadrice van de stichting
die via de universele kracht van
muziek etnische, religieuze of
politieke conflicten overbrugt.
Otto de Jong is hier workshop-
leider en vertelt hier over tij-
dens het concert.
Naast Tóth treden ook de beste
leerlingen en oud leerlingen op.
Aanvang is 15.15 uur aan het
Canadaplein 2. Entree is € 5,
Artiance-leerlingen mogen
gratis naar binnen.

Live muziek
The Bosquito’s spelen zaterdag
vanaf 16.30 uur in café De Pila-
ren aan het Verdronkenoord 131.
Het repertoire bestaat uit num-
mers vanaf de twintiger jaren
tot nu van bijvoorbeeld Louis
Prima, The Mills Brothers en
Irving Berlin. Het viertal staat
bekend om hun grappige, gek-
ke, grootse, hilarische, swingen-
de en ’buskin’ optredens.
De toegang is gratis.

heerhugowaard

Winterfair
In ’t Kruis is zaterdag en zon-
dag de tweede editie van de
Winterfair te vinden. Langs een
sfeervolle route in de wijk zijn
exposities, kerstcadeaus en
-decoraties te vinden. Daarnaast
zijn er workshops te vinden, is
advies voor styling in te winnen
en kan allerlei lekkers worden
geproefd.
Dit jaar zijn er 34 deelnemers,
deze zijn te herkennen aan een
stralende kerstster bij de in-
gang. Tussen 11 en 17 uur zijn
deze vrij te bezoeken.
De route is per fiets of voet
bereikbaar. Bij Manege Mole-
naar, één van de deelnemers,
kan gratis worden geparkeerd.
Meer info over de Kuizer Win-
ter Fair is te vinden op
www.kruizerfair.nl.

P R I K B O R D

Het interieur van de Kapelkerk. 
FOTO WERKGROEP KAPELKERK
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telfort.nl
0800 1707
Telfort winkels

Interactieve TV
op 2 tv’s
+ Internet
+ Bellen

Nu met gratis monteur!

Vaste lage prijs

38,50
p/mnd

(ADVERTENTIE)

DIRECTIE:
Mr. Tim Klein, algemeen directeur.

HOOFDREDACTIE:
Mike Ackermans,Jan Geert Majoor, 
Peter Hovestad (adj.) en Hugo Schneider (adj.).

HOOFDKANTOOR:
Edisonweg 10, Postbus 2, 1800 AA Alkmaar
Telefoon: 072-5196196. Fax: 072-5124152.

REGIOREDACTIE:
Chef: Fred Hoogendoorn.
Kantoor: Voordam 11, 1811 MA Alkmaar.
Telefoon: 072-5184045. Fax: 072-5184070.
Buiten kantooruren: 06-20211097
E-mail regioredactie: redactie.ac@nhd.nl
E-mail regiosport: sport.ac@nhd.nl

NHD OP INTERNET: www.nhd.nl
E-mail: internetredactie@nhd.nl

GEEN KRANT ONTVANGEN?
nhd.nl/service

Voor nabezorging: 088 - 8241111.
Ma t/m vr: Nabezorging uiterlijk 14.00 uur,
indien u vóór 11.00 uur belt of via de website
uw klacht meldt. Anders nabezorging volgende
dag. Za: Nabezorging vóór 15.00 uur, indien
klachtmelding vóór 12.00 uur, anders nabezor-
ging maandag.

LEZERSSERVICE: 088-8241111
nhd.nl/service

ADVERTENTIES
Voordam 11, 1811 MA Alkmaar.
Personeeladvertenties: 072-5196305. Overige
detailhandel: 072-5184004. Familieberichten:
072-5196699, e-mail: familieberichten@hdcme-
dia.nl. Reclamebureaus kunnen contact opne-
men met: 072- 5196433. De advertentiecontrac-
ten en -opdrachten worden afgesloten en
uitgevoerd volgens de advertentievoorwaarden
van HDC Media, te vinden op www.hdcmedia.nl.

ABONNEMENTEN
Voor alle informatie over o.a. abonnementen en
tarieven, postverzending, automatisch betalen
of vakantie/verhuizing, zie www.nhd.nl, of bel
de afdeling Lezersservice, 088 - 8241111.
Onze leveringsvoorwaarden abonnementen
vindt u ook op de site. www.nhd.nl/service
Opzeggen abonnementen: schriftelijk: t.a.v.
afdeling Lezersservice, 
Postbus 2, 1800 AA Alkmaar, of via 
nhd.nl/service 
Telefonisch, 088-824 1111. Met inachtneming van
een opzegtermijn van tenminste één maand
voor het einde van de lopende (kalender-)
betalingstermijn.

HDC Media is belast met de verwerking van
gegevens van abonnees,voor administratieve
doeleinden alsmede voor het inlichten van de
abonnee over relevante diensten en producten
van HDC Media. Daarnaast worden de gegevens
beschikbaar gesteld aan door HDC Media
zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven om
gerichte informatie over voordeelaanbiedingen
te kunnen geven. Indien u geen prijs stelt op
deze informatie, kan dit schriftelijk (HDC Media,
afd. Lezersservice, Postbus 2, 1800 Alkmaar) of
per e-mail (lezersservice@hdcmedia.nl) kenbaar
worden gemaakt.

Alle auteursrechten en databankrechten ten
aanzien van (de inhoud van) deze uitgave
worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Deze rechten berusten bij HDC Media BV 
© HDC Media BV, 2012
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Alkmaarsche Courant

Een wondje aan het onderbeen
heeft ingrijpende gevolgen
gehad voor het leven van Pieter
Ordeman. Een simpel wondje.
Maar van het een kwam het
ander: een bacteriële infectie,
ziekenhuisopname, amputatie
van een onderbeen, een ander
leven. ,,Een horrorverhaal’’,
zegt Pieter samenvattend.

Daar bleef het niet bij. Lood-
gieter kon Pieter niet blijven.
Tot overmaat van ramp strand-
de z’n relatie.

En toch zul je Pieter niet
gauw horen klagen.

,,In revalidatiecentrum Helio-
mare heb ik gezien dat het
allemaal nog veel erger kan
zijn. Dat er mensen zijn die al
blij zijn dat ze ooit op een dag
in een elektrische rolstoel kun-
nen zitten. Natuurlijk denk ik
ook wel eens: dat gehannes met
die prothese. Maar je hebt meer
baat bij een positieve instelling.
Niet treuren over wat je niet
meer kan. Kijk wat je nog wel
kan.’’

Mountainbiken gaat niet
meer. Fietsen? Hooguit twee-
honderd meter houdt hij het
vol. Maar Pieter heeft de hand-
bike ontdekt. En wel de speciale
handbike in sportfietsuitvoe-
ring, waarmee hij deze middag
even naar winkelcentrum Mid-
denwaard toert. ,,Dit is vooral
hobby’’, zegt Pieter over zijn

hypermoderne vervoermiddel.
,,Een vriend van mij, die ik heb
leren kennen bij Heliomare,
heeft er ook zo een. We gaan ’s
zomers wel eens een eindje
toeren in de omgeving. Met
deze handbike haal je de 60
km/u wel, als je dat zou willen.’’

Prettige bijkomstigheid is dat
Pieter tegenwoordig fietsenma-
ker is. ,,Ik ben altijd al geïnte-
resseerd geweest in rijwieltech-
niek. Toen ik geen loodgieter
meer kon zijn had ik de mazzel
dat ik me kon omscholen tot
fietsenmaker.’’

Het heeft Pieter lang tegen
gezeten, maar hij zegt ’de weg
omhoog’ weer te hebben gevon-
den. Dankzij z’n doorzettings-
vermogen.

Hij heeft een nieuwe vrien-
din, er is een kind op komst, hij
is gelukkig in zijn nieuwe baan.
,,In Heliomare kreeg ik te horen
dat het zeker 26 weken zou
duren voordat ik me weer een
beetje normaal zou kunnen
voortbewegen. Dat duurde mij
te lang. Ik zag het als een uitda-
ging om er eerder uit te komen.
Na twaalf weken was ik klaar
met de revalidatie.’’
R O B  B A K K E R

Ontmoetingen in de regio. Iedere dinsdag tot en met vrijdag.

Naam: Pieter Ordeman
Leeftijd: 30
Plaats: Heerhugowaard
Beroep: Fietsenmaker

O N D E R W E G

Wat nog wel kan

Alle defibrillatoren komen aan
de buitengevels van panden te
hangen. De gemeente koopt zelf
23 reanimatieapparaten in. De
rest is er al, maar hangt nu nog
binnen, bij bedrijven. Die heb-
ben ze ooit zelf gekocht voor ei-
gen gebruik. Maar ze zijn bereid
de apparaten naar buiten te ver-

huizen, zodat ze ook buiten
werktijden bereikbaar blijven
voor het leger van vijfhonderd
vrijwilligers dat op dit moment
in opbouw is. Recente studies
hebben uitgewezen dat reanima-
tie én defibrillatie (het geven van
een schok met de AED) binnen
de eerste zes minuten bij een

hartstilstand een overlevings-
kans van 50 tot 70 procent geeft. 

Code
Vrijwilligers krijgen een sms’je
met een adres en een code. Met
die code kan de dichtstbijzijnde
AED-kast worden geopend. De
gemeente (ofwel de Veiligheids-
regio) is op zoek naar nog meer
vrijwilligers. Alkmaar gaat een
inhaalslag uitvoeren. In mei van
dit jaar lanceerde wethouder
Martin Hagen een ambitieus
plan om in ieder geval op zeven-
tig plaatsen in de stad een defi-

brillatorkastje te hangen. ,,Het
was geen prioriteit van het vori-
ge college. Wij willen er wel vaart
achter zetten. Maar we verwach-
ten daarbij wel de medewerking
van bedrijven, kantoren, wijk-
centra en dokterspraktijken. Zo
kunnen we ook zogenoemde
blinde vlekken bedienen. Als
men de AED beschikbaar stelt
voor een plaats buiten het pand,
zorgen wij voor de benodigde
voorzieningen. Het scheelt de
helft van de kosten en het levert
grote winst op voor de samenle-
ving.’’

Wethouder Hagen laat weten
dat nog niet alle dertig bedrijfs-
AED’s ’binnengehaald’ zijn.
Daarom hebben we nu ook ie-
mand vrijgemaakt die actief be-
drijven benadert om te vragen of
ze willen meewerken. Daarom
willen we ook snel zorgen voor
kasten.’’ Er is nog een bijkomend
voordeel: ,,Als een bedrijf instapt
in het project, blijkt vaak dat ook
de bedrijfshulpverleners zich
graag als vrijwilliger opgeven.’’
Wie geïnteresseerd is om vrijwilliger te
worden, kan zich melden via de Veilig-
heidsregio: www.burgeraed.nl 

Alkmaar wil levens redden met 52 eigen- en bedrijfsdefibrillatoren 

AED’s straks door hele stad 
door gerard van engelen

A L K M AA R - De gemeente Alkmaar gaat begin volgend jaar 52
defibrillatorkastjes ophangen, verspreid door de stad. Der-
tig komen er in gebieden waar bedrijven zitten, de rest
komt in woonwijken.

A L K M AA R - ’It giet oan’: vanaf
komende vrijdag is het Canada-
plein een maand lang het IJs-
plein van Alkmaar. En het
mooie is: ongeacht de weersom-
standigheden gaat het door.

De ijshut en de gedeeltelijk
overdekte baan van 15 bij 30
meter – met verlichting en
geluidsinstallatie – zijn gisteren
opgebouwd, de Alkmaarse
brandweer leverde de 3000
kuub water die in de loop van

morgen moet zijn getransfor-
meerd tot een spiegelende ijs-
vloer. Vrijdag openen wethou-
der Victor Kloos, bijgestaan
door de 9-jarige ’ijsbaanambas-
sadeur’ Casper Jongkees, het
IJsplein. Waarna de eerste twin-
tig schaatsers gratis toegang
hebben.

Een week later wordt de
wintersfeer opgevoerd rond het
IJsplein, want dan komt een
stoet van kramen op het plein
voor de Grote Kerk te staan.

Het is de eerste keer dat een
tijdelijke ijsbaan wordt gecom-
bineerd met een kerstmarkt
zegt Ruud Vlaar van de organi-
serende Stichting Kerstmarkt
Alkmaar. Voorgaande ijsbanen
in Alkmaar werden op het
Waagplein opgebouwd. Een
overweldigend succes werd het
nooit. De grotere opzet, de
reeks activiteiten en de combi-
natie met de kerstmarkt zijn
naar de overtuiging van Vlaar
een succesformule. ,,Tussen de

8000 en 9000 bezoekers aan de
ijsbaan zijn haalbaar. Elders is
de belangstelling overweldi-
gend. Afgelopen week was ik
aanwezig bij een soortgelijk
project in Hoofddorp. Het was
enorm! Dat moet hier toch ook
kunnen.

Een maand lang zijn er ver-
schillende activiteiten gepland
op het IJsplein. Vanaf 14 decem-
ber elke vrijdagavond ’Disco on
Ice’ bijvoorbeeld. De Alkmaarse
IJsclub verzorgt shows en cli-

nics. Op woensdag 12 december
worden er clinics verzorgd door
een professioneel ijshockeyteam
en op vrijdag 4 januari houdt
oud-wereldkampioen 1000
meter Barbara de Loor een
schaatsclinic.
Tot en met zondag 6 januari, de laatste
dag van de kerstvakantie, blijft de baan
van 10 tot 22 uur dagelijks geopend.
Entree €.5.- inclusief schaatshuur. Wie
eigen schaatsen meeneemt, krijgt een
consumptie in de IJshut. In verband met
de veiligheid zijn noren niet toegestaan. 

De Alkmaarse brandweer gistermiddag in actie voor het IJsplein. FOTO ERNA FAUST

’It giet oan’: Canadaplein wordt IJsplein
door rob bakker

,,Een stap dichterbij? dat hebben
we vaker gehoord’’, reageert Al-
bert Louwe van de Vereniging
Oudorper Woonkwaliteit.

De scepsis van Louwe is begrij-
pelijk. Al twintig jaar zijn er
plannen om Polderhof op te
knappen en uit te breiden met
woningen. Louwe is er vanaf het
begin bij geweest en heeft in de

periode veel ervaring opge-
bouwd met teleurstellingen.
Steeds kwam er een kink in de
kabel. Vorig jaar leek het alle-
maal eindelijk voor elkaar te
zijn. De zoveelste versie van de
plannen voor de Polderhof wa-
ren de politiek zonder kleer-
scheuren gepasseerd. Zelfs het
faillissement van de beoogde
bouwer Heddes leek geen gevol-
gen te hebben.

Toch ontstond er nieuwe ver-
traging. Bij Woningcorporatie
Kennemer Wonen ontstonden
twijfels over de afname van de 28
huurappartementen van het
project. De woningcorporatie
eiste betrokken te worden bij de
ontwikkelingen in Oudorp in de
komende tien tot vijftien jaar.
Kennemer Wonen heeft daar veel
woningen in bezit. Volgens di-
recteur Dick Tromp is het be-

langrijk om te weten hoe Oudorp
er over tien jaar uit moet komen
te zien, zodat de investering daar
op afgestemd kunnen worden.

Louwe is niet blij met de op-
stelling van Kennemer Wonen.
,,Het komt er op neer dat je de
verloedering van Polderhof ge-
bruikt om elders in Oudorp je
zin te krijgen. Ergens klopt dat
niet.’’

Kennemer Wonen en de ge-
meente Alkmaar hebben inmid-
dels besloten een gezamenlijke
gebiedsvisie voor Oudorp te
gaan maken. Daarin wordt inge-
gaan op de vraag hoe Oudorp
zich de komende tien à vijftien
jaar ontwikkelt.

,,Met een gebiedsvisie kunnen
we inspelen op de woningbe-
hoefte in de wijk’’, zegt wethou-
der ruimtelijke ordening Anjo
van de Ven (OPA).

Vereniging: ’Dat hebben we vaker gehoord’

Nieuwbouw Polderhof
’een stap dichterbij’
door rob bakker

A L K M AA R - Project Polderhof,
gaat het dan toch nog van ko-
men? De gemeente Alkmaar
en woningcorporatie Kenne-
mer Wonen denken van wel.
Na ruim twintig jaar van ge-
strande plannen denken bei-
de partijen nu toch dat de
nieuwbouw en renovatie van
het winkelcentrum in Oudorp
’een stap dichterbij’ is geko-
men.

A L K M AA R - ,,Een karaktervolle
oliebol’’, zegt banketbakker
Leeander Koning. Hij is trots op
de bol die hij mag bakken voor
het goede doel. Trots ook omdat
de bol uit de keuken komt van
restaurant Apicius uit Bakkum.

In de laatste weken van de-
cember worden deze oliebollen
gebakken en verkocht in de hele
regio Alkmaar. De leden van de
Junior Kamer gaan ze verkopen,

en ze liggen bij de winkels van
bakkerij Koning. De prijs is één
euro per stuk en de opbrengst is
voor het goede doel: Kinder-
KookCafé en de Culibus, voor
kinderen die extra aandacht
kunnen gebruiken.

Geïnteresseerde bedrijven
kunnen direct bestellen via de
website www.culinaire-olie-
bol.nl. Bestellingen – vanaf tien
oliebollen – kunnen tot en met
20 december 12 uur worden

doorgegeven. Vrijdag 21 decem-
ber of vrijdag 28 december
worden de oliebollen door
leden van de Junior Kamer
bezorgd. Ook particulieren
kunnen via de website bestel-
len, waarna de oliebollen zijn af
te halen in één van de zeven
filialen, twee franchisewinkels
of vijf ventwijken van Bakkerij
Koning. Zie naast www.culinai-
re-oliebol.nl ook www.face-
book.com/CulinaireOliebol

Apicius oliebol voor het goede doel
door ruud schmitz

A L K M AA R - Kunstenaars uit Alk-
maar en omgeving gaan werk
veilen ten bate van de 538-actie
van War Child, volgend jaar op
24 maart. Er worden 30 werken
geveild van Veronique Asselman,
Pauline Bakker, Jerôme Bech,
Gerrit van den Berg, Karin van
Bodegom, Hetty Branderhorst,
Marjolijn de Bruin, Jan Groen-
hart, Hermanus, Roland van den
Heuvel, Tineke Hoogendam,
Willem Hopman, George Jurri-
aans, Katja Koevoet, Rob Komen,
Arie Koning, Hans van Marwijk,
Kitty Meijering, Ron Moret, El-
len de Nooijer, Ruud Reij, Bonnie
Severien, Giorgi Shengelia, Rob
Scholte, Erik-Jan Vaandering en
Cora Vries.

Kunstenaars in
actie voor
oorlogskinderen
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