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Regionaal

West-Friesland
Agenda
Berichten voor de agenda kunt u
sturen naar redactie.wef@nhd.nl
of naar Lambert Meliszweg 1A,
1622 AA Hoorn.
Q telefoonnummers
Alarmnummers: spoedgevallen 112.
Brandweer en ambulance geen
spoed: 072-5644444.
Politie geen spoed: 0900-8844.
Dierenambulance: 0229-245353.
Voor medische zorg buiten de
normale openingsuren:
Huisartsen: Huisartsenpost WestFriesland 0229-297800.
Voor Zeevang: 0299-313233.
Apotheek: Maelsonstraat 3 (WFG),
Hoorn 0229-208001.
Q vrijdag
theater
Hoorn Het Park. 20.15 uur. ‘The play that
goes wrong’ met Anne-Marie Jung e.a.
muziek
Hoorn Manifesto. 19.30-22 uur. Club Festo;
Halloween Horror Night voor 10-14-jarigen.
Enkhuizen Pub The Dubliner. 21 uur.
Rhythm Haakman.
Andijk Gereformeerde kerk. 20 uur. Orgelfluitconcert door Martin Zonnenberg en
Marjolein de Wit.
kaarten
Twisk Dorpshuis. 13.30 uur. Inloopbridge bij
bridgeclub Klein Begin.
prikbord
Hoogkarspel Bantam. 19.30 uur Kienavond
IJsclub Hoogkarspel.
Q zaterdag
theater
Hoorn Het Park. 13.30 uur. Theater Terra
‘Welterusten, kleine beer’.
Hoorn Het Park. 20.30 uur. Veeltheater ‘Wie
is mijn moordenaar’.
Hoorn Het Pakhuis. 20.30 uur. ‘God van de
slachting’ door Tussen De Planken Door.
Enkhuizen Drommedaris. 18.30 uur. Theaterdiner ‘Lust’ door Marjolein Meijers.
Hem De Verteltuin. 20 uur. Kleintje vreugde.
Wadway Theaterkerk. 20.30 uur. ‘Buitenspel’ door Ellen Dikker.
muziek
Hoorn Manifesto. 21-2 uur. ‘Marley meets’
door Rootsriders.
Enkhuizen Pub The Dubliner. 21 uur. Menno
Bruin en Merik Spitteler.
Grootebroek De Stek. 21 uur. Purple Project
’Eerbetoon aan Prince’.
Medemblik Verenigingsgebouw St. Pieter.
20 uur. Popkoor Equality.
Zwaag Sporthal. 20 uur. Concert muziekvereniging De Herleving i.s.m. De Herleving uit
Vierlingsbeek.
expositie
Wervershoof Atelierbd, Talud 17. 11-17 uur.
Open atelier bij Bets de Vries-Dekker. Ook op
zondag.
markt, beurs, veiling
Enkhuizen Buurthuis IJsselzand. 10-14 uur.
Rommelmarkt.
Enkhuizen Zuiderkerk. 9-15 uur. Boekenmarkt.
Bovenkarspel Clubgebouw Skeelergroep,
Nassaupark. 14-17 uur. Bingomiddag voor de
jeugd tot 16 jaar.
Hoogkarspel Heemtuin de Reigersbek. 9-12
uur. Natuurwerkdag.
Oosterblokker Café de Harmonie. 20 uur.
Dorpsveiling.
De Weere Theresiahuis. 12.30-15.30 uur.
Ruilbeurs ‘De Verzamelaar’.
prikbord
Hoorn Wijkcentrum Grote Waal. 20.00 uur.
Dansavond voor 35+.

Leerlingen van De Plaats planten de bloembollen.
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Geen bijen, geen aardbeienjam
Yanaika Zomer

Abbekerk Q ,,Dus jongens, nu allemaal de handen naar voren, duimen
tegen elkaar en vingers naar beneden. Graven maar!’’ De leerlingen
van groep 4 en 5 van OBS De Plaats
weten precies wat ze te doen staat.
In het kader van ‘Kleur voor de
Deur’ plantten zij gisteren zo’n tienduizend bloembollen aan de
Schoolwerf in Abbekerk.
‘Kleur voor de Deur is een project
van hoveniersbedrijf Jacarodeo van
Jac van der Geer uit Den Oever. In samenwerking met gemeenten in de
hele Noordkop plant hij al zeven
jaar bloembollen om gemeentekernen in het vroege voorjaar van wat
kleur te voorzien. En niet alleen dat,

de bloemenvelden trekken een hoop
bijen aan.

Aardbeienjam
,,Weten jullie dat we vandaag iets
heel belangrijks gaan doen?’’, vraagt
Jac van der Geer in de aula aan de
leerlingen. ,,Anders zou de burgemeester er niet zijn.’’ Want voordat
de handjes in de aarde mogen, ook
die van burgemeester Frank Streng,
krijgen de kinderen uitleg over
bloemetjes en bijtjes. ,,En als de bijen geen stuifmeel verspreiden, zijn
er geen tomaten, geen besjes, geen
aardbeien en dus ‘s ochtends ook
geen aardbeienjam op je brood. Als
de bloemen in februari opkomen,
zijn niet alleen de bijen blij met jullie, maar je ouders ook. Want zij

Biodiversiteit

Kleur voor de
Deur in Abbekerk
kunnen gewoon weer eten kopen.’’
Van der Geer begon zeven jaar geleden met ‘Kleur voor de Deur’, omdat
gemeenten hun groen steeds meer
lieten vergrassen. Hij bood ze een
onderhoudsvriendelijk en kleurrijk
alternatief. ,,Het krijgt steeds meer
gestalte’’, vertelt hij. Elk jaar één of
twee gemeenten en in totaal zo’n
50.000 bollen per jaar. Die bollen geven vijf jaar bloemen. Overal in de
regio zie je straks kleurstroken.’’

Dit jaar zijn Anna Paulowna en Abbekerk aan de beurt. Raadslid Claudia Selders-Kroezen haalde Kleur
voor de Deur naar Abbekerk. ,,Voor
de inwoners, voor de bijen en voor
de kinderen, want het educatieve aspect is ook heel erg leuk. En je haalt
het voorjaar dichterbij. Het was een
heel ontspannen motie’’, lacht ze.
,,Zonder stemming aangenomen.’’
Ook burgemeester Frank Streng is
blij met het project. ,,Biodiversiteit
is hier het toverwoord. We horen allemaal dat het aantal insecten hard
achteruit gaat. Ik hoop dat andere
dorpen en wijken dit voorbeeld zullen volgen. Daar willen we als gemeente graag bij helpen.’’

Omleidingsbord op rijm stuurt automobilist door de Risdam

Zwaagdijk niet drukker
gen.
,,Leuk, hè’’, zegt Weeber. ,,Heijmans
heeft nu iemand op dit project gezet
die erg met ons meedenkt. Die man
heeft dat bord gemaakt. Ik denk niet
dat het bord iedereen tegenhoudt
om over de Zwaagdijk te rijden,
maar er zijn vast mensen die nu wel
de officiële route nemen. Er komen
tellingen van het verkeer over de
Zwaagdijk en als het toch toeneemt
gaat Heijmans verkeerslichten
plaatsen bij de nieuwe rotonde, als
extra belemmering voor het sluipverkeer.’’

Connie Vertegaal

c.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl

Zwaagdijk Q In Zwaagdijk-Oost en
West halen de bewoners opgelucht
adem. De gevreesde toename van
sluipverkeer sinds de afsluiting van
de oprit Hoornseweg-Westfrisiaweg
is uitgebleven.
,,Het is voor mijn gevoel net zo druk
als voor de afsluiting’’, zegt Maria
Weeber, bewoonster van ZwaagdijkWest. ,,Dat valt dus reuze mee.’’
Wie vanuit Wognum richting Enkhuizen wil, kan sinds een deel van
de nieuwe N23 is opgeleverd niet
meer bij de Hoornseweg de Westfrisiaweg op. In eerdere plannen zou er
een alternatieve oprit komen, maar
die is wegbezuinigd in de periode
dat Heijmans het werk had neergelegd en de wegenbouwer een nieuw
akkoord sloot met de provincie.
Zwaagdijkers kwamen in verzet,
want de afsluiting gaat wel een jaar
duren. Maar dat hielp allemaal
niets.

Telefoontjes

Het rijmende omleidingsbord op de Hoornseweg in Wognum.

Wel staan er nu een paar opvallende
omleidingsborden op de Hoornseweg. Met het rijmpje ’Doe Zwaag-
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dijk een plezier volg 4’ wordt automobilisten verzocht om de omleidingsroute door de Risdam te vol-

De borden vallen in ieder geval op.
Weeber kreeg al een paar telefoontjes van Nibbixwouders. ,,Die zeiden natuurlijk dat hun dorp de
nieuwe sluiproute wordt. Maar ze
konden er wel om lachen.’’
Wel is Zwaagdijk-West door de afsluiting slecht bereikbaar. Weeber
heeft een praktijk aan huis en haar
klanten zijn hopeloos de weg kwijt.
,,Je hebt nu ook niets meer aan je navigatie.’’

