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Schenking Kerstboom van zes meter siert nieuw gebouw van Hospice Schagen

Schagen
Hospice Schagen is verrast met zes kerstbomen. Ze
zijn geschonken door ondernemer Krijn Blokker uit Schagen. De
grootste boom - van zes meter hoogte - is gistermiddag geplaatst
aan de voorzijde van het nieuwe gebouw aan de Johan Vermeerstraat. De andere bomen krijgen een plekje bij de vijf apparte-

Aanpassing
de Doorbraak
Richard Zut

Warmenhuizen
Het kruispunt Doorbraak/Sportlaan bij
de brandweerkazerne van Warmenhuizen wordt van maandag 11 tot en met zaterdag 16 december aangepast.
In verband met asfalteringswerk is de kruising die week
vanaf vrijdagavond zeven uur
tot zaterdagochtend zeven uur
afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. De nieuwe
kruising wordt verhoogd en in
rood asfalt uitgevoerd. Verkeer
van rechts - dus ook de fietsers
van het fietspad - hebben op
deze gelijkwaardige kruising
voorrang. De twee rijstroken
voor de fietsers worden vervangen door één bredere strook,
waardoor ook duidelijker
wordt dat dit een (fiets)weg
van rechts is en de fietsers hier
dus voorrang hebben. Op het
kruisingsvlak komt een zebrapad. Het 30 km-gebied bij de
brede school Hoge Ven wordt
doorgetrokken tot de 30 kmzone bij de brandweerkazerne.

menten van de in juli geopende Hospice. Dankzij het project
Schager Uitdaging plaatste het bedrijf Tim Limmen Tuinaanleg &
onderhoud uit Dirkshorn de grote boom gisteren gratis. Limmen
(22): ,,De Hospice is een prachtige voorziening. Ik kende het niet,
maar ik ben onder de indruk geraakt. Vooral omdat ook veel vrij-

willigers zich hier inzetten.” Meer dan vijftig getrainde vrijwilligers ontfermen zich bij toerbeurt over de vijf gasten. Op de foto
wordt de hoge kerstboom geplaatst. Centraal staat Tim Limmen.
Voor hem werknemer Sil de Ruijter. Linksachter Sjoerd van Zanten, een van de vrijwilligers van de Hospice. FOTO MARC MOUSSAULT

Stevige vertraging van vernieuwing en uitbreiding

Zijper Museum
nog een jaar dicht
Ed Dekker

ed.dekker@hollandmediacombinatie.nl

Schagerbrug
De vernieuwing en
uitbreiding van het Zijper Museum
lopen stevige vertraging op. Het
museum in Schagerbrug hoopt nu
eind 2018 open te gaan. Het is sinds
begin 2016 gesloten, na de verhuizing naar het oostpaviljoen van het
vroegere gemeentehuis.
Om niet volledig in de vergetelheid
te raken, houdt het Zijper Museum
tijdelijk in bijvertrekken kleine exposities. Deze twee tentoonstellingen, over fotografie en de Beatles,
gaan open op 15 december.
Een van de oorzaken van de vertraging is de toekenning van subsidie.
Stichtingsvoorzitter Gonno Leen-

dertse wacht met smart op geld uit
Brussel. ,,Wij hopen nu half april zekerheid te krijgen over 72.000 euro
van Europa. Dat is vier maanden later dan verwacht.
Al eerder zijn financiële toezeggingen uitgesteld. Het museum kan
niet alvast deuren volledig openen.
Leendertse: ,,Dat mag pas als ’ja’ is
gezegd en wij zelf de 72.000 euro
hebben verdubbeld. Voorwaarde
van ’Brussel’.”

Vrijwilligers
Vrijwilligers werken ondertussen
gestaag door. Al zo’n 6600 uren zijn
gestoken in het oude onderdak van
Openbare Werken. Klaar is nu de bovenruimte. Vierhonderd vierkante
meter is er ingericht als filmzaal, depots, kantoren en ontvangstruimte
voor lezingen en presentaties.

Een grote strop was dat de stichting
het oostpaviljoen op het laatste moment niet kon huren van de gemeente, maar moest kopen. De prijs
was 135.000 euro.
Aanpak en inrichting van het nieuwe onderkomen kosten Stichting
Zijper Museum daarnaast 168.000
euro. De plaatselijke Melchior Stichting draagt 50.000 euro bij.

Tekort
Als alle gevraagde subsidies loskomen, kampt het museum met een
gat van 25.000 euro. ,,Voor dit tekort
hopen wij op sponsors en voeren wij
acties”, aldus Gonno Leendertse.
Ook worden donateurs geworven.
Er zijn plannen voor diverse nieuwe
projecten in het museum.
Regionaal 2/3:
’Beatles-bas’ en fotoparels

Jan-Pjotr Komen. ARCHIEFFOTO JOHN OUD

SP’er Komen uit
raad door ziekte
Richard Zut

Schagen
Jan-Pjotr Komen (25)
verlaat de gemeenteraad van Schagen. De fractievoorzitter van SP
stopt ermee na de raadsvergadering
van 19 december.
Over de reden zegt Komen openhartig: ,,Het gaat al een tijdje niet zo
heel erg lekker met me. Daarom heb
ik ook psychische hulp gezocht. Ik
weet niet wat het is, maar het is gewoon even ’op’ bij me. Eerder dacht
ik nog een paar jaar door te gaan,
maar helaas lukt me dat niet.’’ De
raadszetel van Komen zal worden
ingenomen door commissielid Wim
Rijnders (72) uit Groote Keeten, die
bij de komende verkiezingen vermoedelijk ook lijsttrekker zal zijn.
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Kerk vol voor bijzonder kerstconcert
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Leo Blank

Wieringerwaard
Het Witte
Kerkje in Wieringerwaard was gistermiddag bijna helemaal gevuld
voor een bijzonder kerstconcert.
Dameskoor Sweet Sixty uit Slootdorp trad op voor een grote groep
bewoners van de Polder Résidence
en Hoeve uit Breezand. Eigenares
Jennifer Hofmeijer van beide hui-

zen had voor deze gelegenheid ook
bewoners uitgenodigd van verpleeghuis De Elshof in Anna Paulowna.
Het is voor Hofmeijer een traditie
om in de aanloop naar kerst in het
kerkje een stemmig concert te organiseren en daarbij ook bewoners
te betrekken van een andere zorginstelling. Vorig jaar bijvoorbeeld
schoven bewoners aan van Molen-

weid in Wieringerwaard. ,,En we
steunen op deze manier financieel
het Witte Kerkje, dat volledig afhankelijk is van giften en sponsoring”, aldus Hofmeijer.
,,December zit bij ons altijd vol
met zang en muziek. Muziek verbindt mensen, het doet ze zoveel
goed”, heeft ze ervaren. Binnenkort verwelkomt men in Breezand
een groep accordeonisten.

Hedzer Faber

Verkeerde sint
S

Sweet Sixty in de volle kerk.

tond ik dan met m’n goede gedrag, te
blauwbekken voor het politiebureau van
Den Helder. Het gebeurt immers niet elke dag
dat de goede sint wordt bestolen - en gelukkig
maar - dus dat mag dan in de krant.
Wat ik echter niet wist, was dat per toeval én
onze fotograaf én de sint in kwestie te vroeg
waren en zowel aangifte als foto meteen maar
hadden afgehandeld. Ook toevallig wisten zij
niet van mijn komst, waren ze toevallig allebei

niet bereikbaar toen ik ze belde. Maar het
allertoevalligst was dat terwijl ik daar stond, er
opeens een grote, blauwe Volkswagen het
parkeerterrein voor het politiebureau kwam
opgereden met een goedheiligman voorin en
een achterbank vol pieten.
Dit seizoen kwam het Sinterklaasjournaal voor
het eerst met het onomstotelijke bewijs dat er
naast de échte nog tal van hulpsinterklazen
actief zijn en sindsdien ben ik op mijn hoede.

h.faber@hollandmediacombinatie.nl

Maar deze bebaarde kindervriend oogde authentiek. Dit moest hem wel zijn en ik besloot
de aankomst te filmen voor onze website. Voor
mijn lens vertelde een geëmotioneerde piet dat
hem zoiets nog nooit was overkomen en hoeveel verdriet hem dat deed. Oftewel: leuk meegespeeld. Maar verkeerde piet. Verkeerde sint.
Aan dat filmpje had ik niets.
En zo kwam het dat dit de eerste In 60 seconden is mét video op www.nhd.nl

’Beatles-bas’ en
fotoparels op expo
Zijper Museum

Opwarmer

Siezen is geen klusser, hij is de
man van de foto’s. Al gedurende
een jaar neemt hij de Niestadtcollectie onder handen. Deze verzameling van 82.000 foto’s is sinds
twee jaar eigendom van het museum. ,,Tien procent is het opknappen waard. Ik ben nu ongeveer op
de helft.” De eerste resultaten van
zijn monnikenwerk toont Bert

’Niestadt’ onder handen

Schagen
Naar verwachting zijn
bijna alle basisscholen in de Noordkop komende dinsdag dicht tijdens
de landelijke lerarenstaking. Op 5
oktober van dit jaar was er ook een
stakingsactie waardoor vele scholen
dicht waren.
,,Ik sta meer dan honderd procent
achter de actie’’, meldt Adrie Groot,
voorzitter van scholenstichting Flore. ,,Wij maken ons al jaren zorgen
om de bekostiging van het onderwijs. Kinderen vragen tegenwoordig om meer aandacht en daardoor
wordt de werkdruk te groot voor de
leraren.”
Groot: ,,We hebben niet de financiele ruimte om extra leraren aan te
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Gereedschap
gestolen uit bus
Winkel Uit een bedrijfsbus op
het bedrijventerrein Winkelerzand in Winkel is in de nacht
van dinsdag op woensdag ingebroken. De eigenaar van de bus
mist al zijn gereedschap.
Dat meldt wijkagent Bas Dirkmaat op Twitter. De inbraak
heeft plaatsgevonden tussen
kwart over elf dinsdagavond en
half negen woensdagmorgen.
Dirkmaat verzoekt mensen die
mogelijk wat gezien of gehoord
hebben te bellen met de politie:
0900-8844. De laatste weken
zijn er regelmatig bedrijfsbussen
in de Schager regio opengebroken door criminelen.

Vrijwilliger Bert Siezen in een van de twee vertrekken met een foto-expositie.

Twee weken twee exposities te zien
De nieuwe tentoonstellingen in het Zijper Museum te Schagerbrug over de Beatles en portret- en persfotografie zijn dertien
dagen te zien. De data zijn 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 28 en 30 december, en 2, 4, 6 en 7 januari. Van 13 tot 16.30 uur, entree gratis.

Siezen op de tentoonstelling portret- en persfotografie in het museum. Als pareltjes hangen er oude
foto’s van de vermaarde Schager
Courant-fotografen Willem en
Lubert Niestadt. Alsof kleermaker
Veter uit Schagerbrug gisteren is
vastgelegd in zijn atelier.
Siezen toont ook een deel van zijn
eigen collectie portretfoto’s. Deze
verzameling ’Ter beziens’ van
vierduizend portretten schonk hij
het Zijper Museum. Veel portretten

zijn gemaakt door verschillende
Niestadt-fotografen.
Een ander bijvertrek van het Zijper
Museum is ingericht als Beatleszaal.

’Fab Four’
Al jaren verzamelen Paul van Winsum (58) en zijn vrouw Jantina van
Winsum-Benedictus (48) alles wat
met de ’Fab Four’ te maken heeft.
Uniek is een jurk uit 1964 die een
vrouwelijke vrijwilliger droeg bij

Beginnerscursus
EHBO en AED
Jantina van Winsum uit Schagerbrug

met een Hofner-bas in de tijdelijke Beatleszaal van het Zijper Museum in Schagerbrug. ,,Van rommelmarkten krijgen we nooit genoeg.”

het beroemde optreden van de
band in Blokker. Met op de stof de
handtekening van de Engelsen.
Een Beatlespruik (nog in de verpakking), Beatlesbordspellen
(scrabble en monopoly, uit Ameri-

ka), de Yellow Submarine van Lego
(uit 2016, niet meer te verkrijgen),
sigarenbandjes - de verzamelwoede
kent geen grenzen. ,,Van rommelmarkten kunnen we op vakantie
geen genoeg krijgen”, zegt Jantina.

Scholen Noordkop steunen staking
Nathalie Kraak
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Warmenhuizen
Lezers met goede
nieuwstips, ideeën
en vragen voor en
over de krant kunnen
vanochtend
tussen tien en
twaalf aanschuiven bij NHDverslaggever Richard Zut. Hij
werkt dan in Warmenhuizen
aan de koffietafel van de Albert
Heijn-supermarkt aan het Theresiaplein. Tips zijn ook welkom
via 0224-224434 of r.zut@hollandmediacombinatie.nl.

ed.dekker@hollandmediacombinatie.nl

Niestadt

Regionaal

Aanschuiven bij
NHD-journalist

Ed Dekker

Vervolg van regiovoorpagina
Schagerbrug Beatlesfanaten Paul
en Jantina van Winsum uit Schagerbrug zijn blij dat zij tijdelijk
toch terecht kunnen in het Zijper
Museum. Het echtpaar toont vanaf
half december de mooiste objecten
van zijn grote Beatlescollectie.
Portret- en persfotografie is het
onderwerp van een andere kortdurende expositie in het museum dat
feitelijk voor langere tijd dicht is.
,,Wij willen ons toch laten zien”,
zegt voorzitter Gonno Leendertse
van Stichting Zijper Museum.
,,Anders vergeten velen dat we nog
bestaan.”
Twee tijdelijke exposities en een
filmvoorstelling, meer zat er in
2016 en eerder dit jaar niet in. Het
museum wisselde in februari vorig
jaar van plek in het vroegere Zijper
gemeentehuis en hoopt over een
jaar volwaardig open te gaan. Achter de schermen werken vrijwilligers van het museum zich in het
zweet. Een van hen is Bert Siezen
(74) uit Hoorn.
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nemen. Het is gewoon niet genoeg
wat de regering nu biedt.’’
De 27 basisscholen van Flore mogen
zelf beslissen of ze met de stakingsactie meedoen, maar Adrie Groot
verwacht dat alle scholen aanhaken.
In ieder geval houden Sint Barbara
in Tuitjenhorn, De Doorbraak in
Warmenhuizen en Sint Jan in Waarland hun deuren gesloten.

Twijfels
Ook bij stichting Sarkon mogen de
scholen het zelf bepalen. ,,Als een
substantieel deel van de docenten
bereid is om te staken, gaat de school
dicht’’, aldus voorzitter Gert Jan
Veeter. In elk geval achttien van de
negentien scholen van de stichting
staken.

1,4 miljard euro
De leerkrachten komen in actie omdat onderwijsminister Arie Slob niet
op de eisen van de vorige staking is ingegaan. Ze willen 1,4 miljard euro
voor verlaging van de werkdruk en hogere salarissen.
De 720 miljoen euro die hiervoor in het regeerakkoord is gereserveerd
vinden zij niet genoeg.

Alleen de Sint Antonius in Nieuwe
Niedorp twijfelt nog. Veeter verwacht dat ze toch meedoen.
Bij Surplus blijven waarschijnlijk alle 26 scholen gesloten. ,,De stakingsbereidheid van de leerkrachten is
groot’’, zegt voorzitter José Verbergen van de stichting.
Ook scholen van stichting Kopwerk
staken. Voorzitter John Deckers:

,,Ga er maar vanuit dat alle scholen
van Kopwerk dicht gaan.’’ Dat geldt
ook voor de scholen van stichting
Meerwerf. Ook de leerkrachten van
basisschool Zandhorst in Breezand
houden de deur op slot. Ze blijven
niet thuis zitten.
,,Wij steken onze handen uit de
mouwen bij zorginstelling De Elshof in Anna Paulowna van negen tot

In het museum is natuurlijk niet
alles te zien. Wel een mooie Hofner. ,,Op eenzelfde basgitaar speelde Paul McCartney.”
Museumvoorzitter Gonno Leendertse is blij met de tijdelijke expo-

sities. Hij ziet uit naar de afronding van alle vernieuwingen. ,,Wij
hebben allerlei plannen. Vaker
open, arrangementen aanbieden,
meer doen met scholen. Gratis
entree kan straks niet meer. We

FOTO’S MARK MOUSSAULT

hopen op extra vrijwilligers. En we
zijn bezig met een project gericht
op dementerenden. Wij willen
inhaken op een landelijk initiatief
om musea aantrekkelijk te maken
voor mensen met dementie.”

massaal Schagen: stop op wildgroei
twaalf uur’’, zegt kleuterjuf Carla
Eriks. ,,In de zorg is de werkdruk,
net als bij ons, erg hoog. Wij kunnen
de schooldeur op slot draaien en staken, maar voor mensen in de zorg is
staken een stuk lastiger. Je kunt bijvoorbeeld ouderen niet zo maar aan
hun lot overlaten. Daarom gaan wij
daar een dagje helpen om de werkdruk even te verlichten.’’

Problemen
Door de staking komen veel werkende ouders in de problemen. Zij
moeten hun kinderen elders onderbrengen of vrij nemen. Carla Eriks:
,,De kinderopvang heeft zich bereid
getoond extra ruimte te maken. Wij
verwijzen ouders daarvoor bijvoorbeeld naar Kappio.’’

commerciële reclameborden
Richard Zut

Schagen
’Driehoeksborden’ die
aan lantaarnpalen zijn bevestigd,
reclamekarren langs de kant van
de weg. Ze zijn steeds vaker te zien
in het straatbeeld, zowel in de stad
als daarbuiten. Reden voor de gemeente Schagen om de wildgroei
van dit soort reclame-uitingen een
halt toe te roepen.
En snel ook. Al vanaf 1 januari 2018
zal een verbod ingaan voor de
plaatsing van dat soort reclameborden, tenzij er een vergunning
voor is. In de regel geldt dat laatste

voor maximaal vier plekken per
dorpskern in de gemeente.
Burgemeester Marjan van Kampen kondigt aan dat scherp zal
worden toegezien op de naleving
van deze nieuwste verordening.

Rekening
De vervuiler betaalt. ,,Als we borden zien die er niet horen, geven
wij die bedrijven of andere commerciële organisaties van bijvoorbeeld evenementen 48 uur de tijd
om ze zelf weg te halen. Doen ze
dat niet, dan laten wij dit doen. Of
we doen het zelf. In beide gevallen

brengen we de verwijderingskosten in rekening bij de overtreder’’,
aldus de burgemeester.
Aanleiding voor de maatregel is de
uitkomst van het overleg dat is gevoerd door een werkgroep met
vertegenwoordigers van diverse
partijen. ,,Niet-commerciële reclames mogen wel, op daarvoor aangewezen plekken en plakzuilen’’,
zegt Van Kampen, die handelt op
verzoek van de gemeenteraad.
,,En ja, ik ben dus ook benieuwd
hoe onze eigen politieke partijen
ermee omgaan bij de verkiezingscampagnes die er aan komen.’’

Stroet EHBO-vereniging
Dirkshorn en omstreken gaat bij
voldoende aanmeldingen weer
van start met een beginnerscursus EHBO en AED. De cursus
bestaat uit twaalf donderdagavonden van half acht tot half
tien.
Locatie is verenigingsgebouw 't
Centrum in Stroet. De kosten
voor de opleiding zijn honderdvijftig euro, inclusief drinken,
examen en cursusmateriaal Aan
het einde wordt een Europees
erkend diploma uit gedeeld.
Aanmelden en info via een mailtje naar jan.petra@ziggo.nl

Kofferbakmarkt
aan Molenvaart
Anna Paulowna Op het parkeerterrein aan de Molenvaart in
Anna Paulowna, nabij winkelketen Action, mag in 2018 van 4
maart tot en met 30 september
elke zondag van acht tot vier uur
een kofferbakmarkt worden
gehouden. De gemeente Hollands Kroon heeft een organisator die hiervoor vergunning
heeft aangevraagd toestemming
verleend. Dit is met uitzondering van de zondagen tijdens de
Bloemendagen Anna Paulowna
en Polderse Kermis.

