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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-Friesland 0229-297800. 
Voor Zeevang: Spoedpost Waterland 0299-
313233.
APOTHEEK: Maelson Apotheek, Maelson-
straat 3, Hoorn 0229-208001. 
TANDARTS: 0226-360229. 
THUISZORG: 0229-206706.

woensdag

muziek
ENKHUIZEN – The Dubliner. 19 uur. Mr.
Bright Quiz Night.

bijeenkomsten
HOORN – Wijkcentrum Grote Waal. 20 uur.
Spirituele vereniging Circel; Bloemensean-
ce.
LUTJEBROEK – Verenigingsgebouw De
Wurf. 20 uur. Spirituele vereniging Iris;
Boodschappen a.d.h.v. foto’s van overlede-
nen.
BOVENKARSPEL – Streekbos Paviljoen. 20
uur. Lezing Hans van Os over de zoetwater-
fauna in Noord-Holland.

kaarten
BERKHOUT – Café De Ridder. 13 uur. Bridge-
drive.

prikbord
ENKHUIZEN – De Bonte Veer. 9.30-11 uur.
Inloopochtend voor ouders en kinderen.
MEDEMBLIK – Herman Tiben, Walesteeg.
17 uur. Sociaal restaurant.
BLOKKER – MAK Blokweer. 14-15.30 uur.
Doe-middag, nestkasten timmeren.

donderdag

theater
HOORN – Het Park. 20.30 uur. Arno van der
Heyden, cabaretvoorstelling Zó.

muziek
ENKHUIZEN – The Dubliner. 19 uur. Mr.
Bright Quiz Night.

vergaderingen
WOGNUM – Gemeentehuis. 19.30 uur.
Raadsvergadering gemeente Medemblik.

bijeenkomst
HOORN – Wijkcentrum Risdam. 14 uur. Le-
zing over de voedselbank bij Seniorencir-
cuit.
HOORN – Cultureel centrum de Huesmo-
len. 20 uur. Groei & Bloei presentatie tuin-
reis naar zuidoost Engeland.
AVENHORN – Café De Grost, Grosthuizen.
20 uur. Ledenavond Historische Vereniging
Hemony met uniek beeldmateriaal uit De
Goorn en Avenhorn.
OBDAM – Dorpshuis de Brink. 20 uur. Dia-
lezing over de architect Berlage.
SPANBROEK – De Schakel. 19.45 uur. NBVP,
Vrouwen van Nu, bijeenkomst verzorgd
door het ééndagsbestuur.
WOGMEER – Maria op Zolder. 20 uur. Ont-
spannen met klankschalen, drums e.d. 

prikbord
ENKHUIZEN – De Bonte Veer. 13.30-16 uur.
Spelletjes voor senioren.
OUDENDIJK – Kerk. 19.30 uur. Film ’Death
poet Society’ met mogelijkheid tot napra-
ten.

bioscopen
Programma (t/m 18 januari)
HOORN Cinema Oostereiland (0229-232296)
– The iron lady, wo 19.30 uur. King of Devil’s
island, wo 15 uur. Tyronnosaur, wo 20.30 uur.
Knoester en Berkelientje, wo 14 uur. The king’s
speech, wo 14.30 en 20 uur. 

HEERHUGOWAARD (072-5720800) – Alvin&
the Chipmunks 3, wo 14.15 en 16.45 uur. Dar-
kest hour, wo 20.30 uur. Dolfje weerwolfje,
wo 14.15 en 16.30 uur. De gelaarsde kat, wo
14 en 16.15 uur. Happy feet (3D, Ned.), wo
13.45 uur. The help, wo 20.15 uur. Mega Min-
dy en de snoepbaron, wo 14.30 en 16.30 uur.
Mission impossible - Ghost protocol, wo 21.15
uur. New kids nitro, wo 19 uur. New year’s eve,
wo 21.15 uur. Nova Zembla, wo 16.15 en
18.45 uur. Sherlock Holmes 2, wo 21.15 uur.

PURMEREND (0299-436188) – Alvin& the
Chipmunks 3, wo 14 en 16.30 uur. Dolfje weer-
wolfje, wo 14.15 uur. De gelaarsde kat, wo 14
en 16.30 uur. Happy feet (3D, Ned.), wo
14.15 uur. Mega Mindy en de snoepbaron, wo
16.45 uur. Mission impossible - Ghost protocol,
wo 21.30 uur. New kids nitro, wo 20.15 uur.
New year’s eve, wo 18.45 uur. Nova Zembla,
wo 9, 16.45 en 20.15 uur. Sherlock Holmes 2,
wo 20 uur.

LELYSTAD Utopolis (0320-226562) – Alvin&
the Chipmunks 3, wo 13.30 en 16.15 uur. Dolf-
je weerwolfje, wo 13.30 en 16.15 uur. De ge-
laarsde kat, wo 13.30 en 16.15 uur. Happy
feet 2, wo 13.30 uur. Mega Mindy en de snoep-
baron, wo 13.30 uur. New kids nitro, wo 20
uur. New year’s eve, wo 20 uur. Sherlock Hol-
mes 2, wo 16.15 en 20 uur. Mission impossible
- Ghost protocol, wo 16.15 en 20 uur. The help,
wo 20 uur. 

SCHAGEN Cinemagnus (0224-224060) – The
darkest hour (3D), wo 18.30 en 21.45 uur.
Trespass, wo 21.15 uur. Mission impossible,
ghost protocol, wo 19 en 22 uur. Mega Mindy
en de snoepbaron, wo 13.30 uur. Sherlock Hol-
mes 2, wo 21.30 uur. Alvin & the Chipmunks 3
(Ned.), wo 13.45 en 16.15 uur. New kids nitro,
wo 22.15 uur. New year’s eve, wo 19.30 uur.
Puss in boots (3D), wo 16.30 uur. De gelaarsde
kat, wo 14 en 15.30 uur. Dolfje weerwolfje,
wo 13.15 en 16 uur. Nova Zembla, wo 18.45
uur. Happy feet 2 (3D, Ned.), wo 15.45 uur.
Kuifje: het geheim van de eenhoorn (3D), wo 13
uur. 

De schorsing van de bouwver-
gunning stond gistermorgen
centraal in een urenlange rechts-
zitting op de Alkmaarse recht-
bank. Molenweg-bewoners en ei-
genaren van panden in de Mo-

lenweg en de Noorder Boeren-
vaart K. Bont, M. Deen en T. en A.
de Jong willen dat de vergun-
ning wordt geschorst. Zij vinden
dat het nieuwe zorgcentrum met
drie bouwlagen te groot wordt

en te dicht op hun erven komt.
Verder voorspellen zij overlast
door het parkeerterrein op het
binnenterrein.

De Raad van State gaat hun be-
zwaren inhoudelijk nog behan-
delen op 22 maart. En vanavond
lichten zij hun bezwaren ook
nog toe in de bezwaarschriften-
commissie van de gemeente.
Omdat bouwbedrijf Ruitenberg
en Oud al volop bezig is met de
bouw van het centrum – de fun-
dering is juist afgelopen maan-
dag gestort – hebben de be-

zwaarmakers er baat bij dat de
rechtbank zo snel mogelijk de
klus stillegt. Bestuursrechter S.
Angenent-Bakker zal hierover 2
februari uitspraak doen.

Volgens de bezwaarmakers is
het plan niet goed getoetst op
criteria van de gemeentelijke
welstandsnota. Gewezen werd
op de grote in- en uitspringingen
in de voor- en zijgevels en de
plaatsing van een kap met nok.
Ook zou verzuimd zijn het effect
op de Davidstraat mee te nemen
in het oordeel. Ook wordt ge-

vreesd dat er teveel winkels in
het complex komen die niets
met gezondheidszorg te maken
hebben. Enkhuizen zit, volgens
de bezwaarmakers, straks met
een leeg gezondheidscentrum in
de Vijzelstraat en een nieuw ge-
zondheidscentrum op een plek
waar dat niet hoort.

Volgens advocaat Dekker, die
namens de gemeente het woord
voerde, is het plan meerdere ma-
len door de welstandscommissie
bekeken. Dat het plan in de zoge-
noemde Groene Hoek ligt, is vol-

gens Dekker geen probleem.
,,Deze locatie ligt in het over-
gangsgebied tussen Boerenhoek
en centrum. Als het bestem-
mingsplan een bepaalde massa
toestaat dan heeft dit voorrang
op de welstandsnota.’’

Net als Dekker begreep advo-
caat Jasper de Boer niet waarom
de term ’winkel’ voor de invul-
ling van het complex een pro-
bleem was. Een apotheek past
hierin. En een speelgoedwinkel
komt hier sowieso niet. De Boer
wees bovendien op de gevolgen

als de rechtbank de bouwver-
gunning nu schorst. ,,Dit plan
heeft al anderhalf jaar vertraging
opgelopen. Als nu het Westfries-
gasthuis zich terugtrekt, is het
maar de vraag of die later alsnog
in Enkhuizen wil investeren. De
huisartsen en de apotheek heb-
ben ook lang gewacht.’’

Als meerdere huurders voor
het complex door een nieuwe
vertraging afhaken, gaat het
plan niet door. Volgens De Boer
gaat zijn cliënt –- bouwbedrijf
Ruitenberg en Oud – dan failliet.

Volgens advocaat gaat bouwbedrijf Ruitenberg en Oud failliet als plan Molenweg stopt

’Vertraging kan einde zorgcentrum zijn’
door cees beemster

A L K M AA R - Het schorsen van de bouwvergunning voor het
zorgcentrum in de Molenweg van Enkhuizen heeft vol-
gens advocaat Jasper de Boer grote gevolgen. ,,Elke vertra-
ging kan ertoe leiden dat belangrijke spelers in dit plan,
zoals het Westfriesgasthuis, zich terugtrekken. Dan komt
het zorgcentrum in Enkhuizen er helemaal niet.’’

Bankdirecteur Eric Lücke wil een
speciaal kunstfonds in het leven
roepen om werken van kunste-
naars uit West-Friesland aan te
kopen en zo een eigen collectie te
vormen.

,,Wij hebben al een fonds van
acht ton waaruit wij tal van
maatschappelijke onderwerpen
in West-Friesland steunen’’, zegt
Lücke. ,,De winst die wij als bank
maken is in feite van de West-
Friese samenleving. Daarom wil-
len wij ook wat terugdoen voor
de regio. Vanuit het fonds onder-
steunen wij bijvoorbeeld inloop-
huis Pisa en schouwburg Het
Park. En daaruit kopen we nu
ook kunst. Het mooiste zou zijn
als we een apart budget daarvoor
kunnen vrijmaken, maar zover is
het nog niet. Daarover beslissen
onze leden.’’

Hobby
De directeur beslist niet zelf over
de kunstaankopen. Dat doet een
speciale commissie waarin men-
sen van de bank en leden zitten
en waarop Lücke geen invloed
heeft. De directeur wil zichzelf
ook absoluut niet vergelijken
met bankdirecteuren die vanwe-
ge kunstaankopen negatief in de
publiciteit kwamen. ,,Ik ben
geen Scheringa en ook de verge-
lijking met de ex-directeur van
de ABN/AMRO die een imposan-
te kunstcollectie opbouwde, gaat
mank. De keuze laat ik immers
over aan anderen en we besteden
er ook veel minder geld aan. Het
mag nooit de hobby van de direc-
teur worden.’’

De aankopen worden op plek-
ken gehangen die ook toeganke-
lijk zijn voor het publiek. ,,Het is

werk van regionale kunstenaars
dan moet je het ook aan de regio
kunnen laten zien’’, is de gedach-
te van de bank. De werken van
Koevoet komen te hangen in de
kantoren van de bank in Span-
broek, Medemblik, Avenhorn en
in de Hoornse binnenstad.

Dat er nu gekozen is voor het

werk van de Hoornse Koevoet
vindt de bankdirecteur een pri-
ma keuze. ,,Koevoet is een onder-
nemende kunstenares. Ze maakt
onder meer kunst in opdracht, is
zeer actief in het benaderen van
mogelijke klanten en weet op die
manier een eigen bedrijf op te
zetten. Als bank zijn wij blij met

dit soort ondernemers. Dat zou-
den meer kunstenaars moeten
doen. Maar daarnaast vind ik het
werk van haar ook mooi. Zij
maakt van foto’s kunst. In feite
vertaalt ze de realiteit naar
kunst. Haar werk past ook in de
filosofie van onze bank.’’

Koevoet zelf is blij dat de bank

haar werk heeft aangekocht.
,,Een jaar geleden stapte ik als
beginnende ondernemer deze
bank binnen voor een krediet,
omdat ik er van overtuigd was
dat je als kunstenaar een goed lo-
pend bedrijf kunt starten als je
het slim aanpakt. Dat ik nu hier
vervolgens mijn kunst kan ver-

kopen, is natuurlijk geweldig.’’
Dat de Hoornse ook klant van

de bank is, heeft volgens Lücke
geen invloed gehad op de keuze
haar werk aan te kopen. ,,Dat is
puur toeval, al denk ik dat toeval
nooit bestaat. Bij de keuze is
puur gekeken naar de kwaliteit
van het werk.’’

Bank steunt West-Friese kunstenaars met aankopen
door michiel snik

H O O R N - De Rabobank Mid-
den-Westfriesland wil meer de
nek uitsteken om de kunste-
naars uit de regio te ondersteu-
nen. Daarvoor kocht de West-
Friese bank eerder al werken
aan van de kunstenaars Boxie
en Rob Cerneüs. Gisteren wer-
den vier werken aangekocht van
de Hoornse Katja Koevoet.

Bankdirecteur Eric Lücke (links) pakt samen met kunstenaar Katja Koevoet haar werken uit die door de bank zijn aangekocht. FOTO HDC MEDIA

H O O R N - De gemeente Hoorn is
op zoek naar jonge helden en
heldinnen die een jeugdlintje
verdienen.

Kinderen en jongeren tussen 6
en 18 jaar die een bijzondere pres-
tatie hebben geleverd, zoals een
reddingsactie of zich belange-
loos inzetten voor een ander,
kunnen in aanmerking komen
voor een lintje. De jeugdlintjes
worden door burgemeester On-
no van Veldhuizen uitgereikt tij-
dens de jaarlijkse lintjesregen. 

Kandidaten aanmelden voor
een jeugdlintje kan tot 28 febru-
ari via www.hoorn.nl. Een com-
missie zal uit alle aanmeldingen
maximaal tien jeugdige helden
kiezen die een lintje krijgen. 

Schrijfcafé
E N K H U I Z E N - In Van Bleiswijk
in Enkhuizen start vrijdag van 10
tot 12 uur het open schrijfcafé.

Iedereen die houdt van levens-
verhalen en dagboeken, van brie-
ven, kaarten en gedichten schrij-
ven en die op zoek is naar creatie-
ve inspiratie is welkom. Aan de
hand van aangereikte oefenin-
gen wordt de fantasie geprikkeld
en komen herinneringen boven.
Het gaat om plezier in het schrij-
ven en het laten meevoeren door
je pen. Schrijfervaring is niet no-
dig. De schrijfcafés, op de derde
vrijdag van de maand, zijn af-
zonderlijk van elkaar te volgen.
Reserveren hoeft niet. Neem zelf
pen en papier mee.
Inlichtingen, tel. 0228-519553 of e-mail
c.vandenhombergh@quicknet.nl. 

Naar de film
E N K H U I Z E N - Filmhuis Enk-
huizen vertoont morgen in De
Nieuwe Doelen de film ’Rabat’.
Tijdens een reis van Amsterdam
naar Rabat in Marokko komt de
vriendschap van drie vrienden
danig onder druk te staan.

De aanvang is 20.30 uur in De
Nieuwe Doelen aan de Spoor-
straat in Enkhuizen.
Zie voor meer informatie: 
www.filmhuisenkhuizen.nl. 

Hoorn zoekt
helden voor
jeugdlintje

Kofman kwam zondag over de
finish in Lima, na een tocht van
meer dan negenduizend kilo-
meter door het Andes-gebergte
en de Atacama- woestijn. ,,De
finish was ontzettend gaaf. Het
laatste stuk van 150 kilometer
tot het podium in Lima stonden
ontzettend veel mensen langs
de kant. Er kwamen veel meer
mensen kijken dan vorig jaar
bij de finish in Buenos Aires. De

laatste dertig kilometer kreeg ik
een privé escorte van een motor-
agent met zwaailichten en sire-
ne door Lima heen. De straatjes
waar we doorheen moesten
stonden zo vol met mensen, je
zag helemaal niet waar je moest
rijden. Het stond helemaal
dicht, echt te gek. Je moest echt
proberen om gang te houden
anders werd je zo van je motor
afgetrokken door het enthou-
siaste publiek.’’

Het was de tweede keer dat
Kofman meedeed aan de Dakar
Rally. Vorig jaar eindigde hij op
74e plaats. Ditmaal op de 73e
plaats, maar op de derde plaats
in het klassement van de kist-
deelnemers. Motorrijders in
deze klasse zijn op zichzelf

aangewezen en hebben alleen
de beschikking over twee kisten
met gereedschap, een tent en
andere benodigdheden. ,,Een
topprestatie al zeg ik het zelf. Ik
ben wel blij dat ik nu niet meer
in die tent hoef te slapen op dat
luchtbedje. Ik heb alles wegges-
meten. Mijn motor is al naar de
haven gebracht om weer naar
Nederland te worden ver-
scheept.’’

Hans van Goor
Nog een West-Fries behaalde
een succes bij de Dakar Rally.
Hans van Goor uit Aartswoud
reed als navigator mee op de
truck van Hans Stacey, die op de
tweede plaats eindigde in het
eindklassement.

Erik Kofman heeft voor de tweede keer de Dakar Rally volbracht. FOTO ERIK KOFMAN

Enkhuizer motorcoureur trots
op resultaat Dakar Rally

van onze verslaggeefster

E N K H U I Z E N - Erik Kofman
kan weer aan zijn terugreis
beginnen. De Enkhuizer motor-
coureur bracht de eerste twee
weken van het nieuwe jaar door
in Zuid-Amerika, waar hij de
loodzware Dakar Rally reed.

Het college wil op deze manier
de bewoners van de Orionstraat
tegemoetkomen. Volgens de oor-
spronkelijke voorstellen zouden
de buren van de nieuwbouw
minder zonlicht in hun woning
krijgen.

B en w maken zo gebruik van
het uitstel van het besluit. Het
was de bedoeling dat de beslis-
sing in december zou vallen. Op
aandrang van de PvdA kreeg de
politiek een langere bedenktijd.
De advisering zal nu in de raads-
commissie van dinsdag 24 janu-
ari gebeuren, waarna in raads-
vergadering van 7 februari het fi-
nale oordeel valt.

Stedenbouwkundige Klaas Pit
hield gisteravond met lichtbeel-
den en maquettes een presenta-
tie van de nieuwbouw als vervan-
ging van de zogenoemde E-blok-
ken. Er zijn daarbij twee varian-
ten met elk vier modellen.

Opdrachtgever
Het verschil tussen de twee mo-
gelijkheden ligt in de komst van
twee of drie bouwblokken. Bij
het minste aantal is de hoeveel-
heid verdiepingen het grootst.
De raad is namelijk akkoord met
de afspraak met opdrachtgever
Intermaris Hoeksteen dat de
nieuwbouw minimaal tachtig
woningen moet tellen.

Er is een plan dat hieraan niet
voldoet en dat is dat wat geza-
menlijk is ingebracht door de
huurdersvereniging, PvdA en
Hans Gelderblom – architect van
de Sterflats in de jaren zestig. Dit
staat voor drie gebouwen met
drie verdiepingen en 72 wonin-
gen.

Meerdere politieke partijen
komen met een variant. Fractie
Tonnaer wil drie flats met vijf
etages met een keer zestien en
twee maal 32 appartementen. De
keuze van het college leeft ook
bij Hoorns Belang, maar tegelij-
kertijd brengt die fractie ook de
mogelijkheid van twee flats van
elk negen bouwlagen in debat. 

Om de discussie enigszins
overzichtelijk te houden, bestaat
deze voor komende dinsdag uit
twee delen. De raadscommissie
moet eerst duidelijk maken of de
keuze valt op herbouw op de drie
locaties van de E-blokken of voor
nieuwbouw op twee plekken
langs de Weel. Voordeel van drie
gebouwen is dat deze de samen-
hang van de monumentale Ster-
flats het minst geweld aandoen.
Daar staat tegenover dat dit een
groter beslag op de openbare
ruimte doet.

,,Het wordt een lastige opgave
om tot een verantwoorde keuze
te komen’’, voorzag Pit al.

Een van twee flats van elf naar negen etages

Hoorns college gaat
voor lagere woontoren
door marcel vermeulen

H O O R N - Burgemeester en
wethouders van Hoorn gaan
niet langer voor twee woonto-
rens van elf verdiepingen
langs de Weel in de Grote Waal
in Hoorn. In hun plan moet
één flat nu negen etages tel-
len.

enkhuizen

Controles
De politie controleert deze week
dagelijks op snelheid langs de
Westfrisiaweg (N302) en de A.C.
de Graafweg (N241).
Ook wordt vrijdag een snel-
heidscontrole gehouden langs
de Provincialeweg tussen Hoorn
en Enkhuizen (N243).

De PvdA vindt dat de buurt moet
worden gehoord voor het scherm
wordt geplaatst. ,,Wij dachten al-
tijd dat iedereen dit zou toejui-
chen en dat blijkt niet het geval’’,
aldus raadslid Piet Bruijns.

Het scherm komt er op ver-
zoek van de bewoners van de Ple-

vier. Zij hebben last van de trei-
nen die stilstaan bij hun huizen.
Het scherm van vier meter hoog
moet de bewoners vrijwaren van
inkijk vanuit de treinen, waarin
overigens alleen personeel aan-
wezig is.

,,Het is zonde van het geld,
zo’n scherm’’, vindt Bob van Ba-
len. ,,Wij hebben geen enkele last
van de treinen die om het half
uur even stilstaan. De lichten
zijn meestal uit, er is al een
groensingel gekomen. Straks kij-
ken we tegen een groene muur

aan en zijn we ons uitzicht kwijt.
Hoorn kan het geld ook wel beter
gebruiken.’’

Tweehonderd meter scherm
komt aan de kant van de Plevier,
zeventig meter bij het Jacques
Bloemhof. Wim Mul van de Ple-
vier: ,,Wij hebben dit als straat
aangezwengeld en een huishou-
den van de Jacques Bloemhof
heeft zich bij ons aangesloten.
Als de meerderheid in die straat
het niet wil, moeten ze het nog
eens bespreken. In de Plevier zijn
we eensgezind.’’

Verzet tegen scherm spoorlijn
van onze verslaggeefster

H O O R N - In de Jacques Bloem-
hof in de Kersenboogerd zitten
veel bewoners helemaal niet te
wachten op een groen privacy-
scherm langs het spoor.
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