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vermoeden bestond door vuurwerk.
Anna Paulowna Q Agenten hebben Later op de avond kwam er opdinsdagavond in een woning aan de nieuw een melding binnen over
Diamant in Anna Paulowna een hetzelfde adres. Nu zouden er
hennepkwekerij ontdekt.
planten uit de woning worden geAanvankelijk kreeg de politie een haald. Toen de politie opnieuw ter
melding dat er bij het bewuste huis plaatse kwam, bleek binnen een
een klap was gehoord. Ter plaatse wietkwekerij te hebben gezeten.
bleek er een gat in een raam van de De hennepplanten waren inmidwoning te zitten. Onduidelijk was dels geoogst. Ook was een groot
hoe dit gat er in was gekomen, het deel van de benodigde kweekappaVan onze verslaggever

The Voice
S

ratuur verdwenen. Er stonden
honderd bloempotten met afgeknipte planten, er lagen hennepresten en er was nog wat apparatuur aanwezig. De politie nam al
deze goederen in beslag. Liander
onderzoekt eventuele diefstal van
stroom. In het pand was een 24-jarige vrouw uit Anna Paulowna. Zij
wordt beschouwd als verdachte.
Hennepteelt.

Mike Deutekom

portcollega Ruud Ramler zweert erbij: geen
vrijdagavond zonder The Voice of Holland.
U weet wel, dat televisieprogramma dat mensen - die over het algemeen wel een moppie
kunnen zingen - voor heel even bekend maakt.
Daarna hoor je verder weinig meer van ze, of
ze moeten toevallig nog regelmatig in aanraking komen met politie en justitie. Collega
Ramler moet de meeste vrijdagen werken op
het tijdstip dat de ’The Voice’ wordt uitgezon-
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den. De zaalvoetbalclubs De Ruif, Scagha en
Vios werken dan hun partijen af en dan staat
Ramler langs de lijn. Als zijn sportpagina aan
het eind van de avond klaar is, kijkt hij samen
met zijn lieftallige echtgenote het muziekprogramma tot diep in de nacht terug. Zover ga ik
zeker niet. Mijn vriendin kijkt de show graag
en vaak gluur ik met een schuin oog mee,
terwijl ik ondertussen rondneus op Twitter.
Tot afgelopen week. Ik keek half naar The

Q m.deutekom@hollandmediacombinatie.nl

Voice en dacht in mijn ooghoek een bekende
langs te zien komen. Mijn interesse was gewekt. Het ging om Tom Schraven, maar ik zou
zweren dat het barkeeper Ramon Kok was van
café Bij de Buren in Wieringerwerf waar ik
vaak op woensdag werk aan de stamtafel.
Alleen het haar van Schraven komt niet overeen, verder lijken ze sprekend op elkaar. Tot
gistermiddag. Toen ’zong’ Kok een moppie
mee met een Nederlandstalig nummer...

Krantenlezers geboeid
door kekke hulpsnufjes
Richard Zut
Schagen Q De bijna vijftig Schager
Courant-lezers die gisteren deelnamen aan de rondleiding bij Revatech hulpmiddelencentrum in Schagen keken hun ogen uit en beleefden een boeiende ochtend.
,,Onvoorstelbaar wat ik hier allemaal gezien heb vandaag’’, roept
Rob de Bruin (72) uit Schagen enthousiast. ,,Ach, dit is eigenlijk meer
iets voor mijn vrouw Ria, die vrijwilliger is bij de Hospice Schagen. Maar
nu ben ik ontzettend blij dat ik ben
meegekomen!’’
Hans (75) en Hetty Krug (78), de drijvende krachten van de maaltijdbezorging en de Open Tafel in Waarland: ,,Ongelooflijk dat je dít hier in
Schagen allemaal hebt! Wat zou het
goed zijn als de mensen van het gemeentelijk Wmo-loket hier ook eens
zouden rondkijken, want dat is nog
nooit gebeurd, heb ik gehoord.’’ De
krantenlezers werden getrakteerd
op diverse demonstraties van kekke
hulpsnufjes. Ook kregen zij nuttige
informatie aangereikt over maat-

’Onvoorstelbaar
wat ik allemaal
heb gezien hier’
werk en zaken die bijdragen aan een
zo langdurig mogelijk zelfstandig
bestaan.
Een greep uit het programma: simpele drempeloplossingen en andere
woningaanpassingen van Lauw
Meijers. Elektrische rolstoelen van
Commandeur uit Zwaag die met de
kin of zelfs hoofdbewegingen bestuurbaar en in hoogte verstelbaar
zijn. Of de door Jessica Stedema getoonde Raizer, een licht en compact
elektrisch hulpje waarmee mensen
die zijn gevallen probleemloos en
vooral zonder zwaar tillen overeind
kunnen worden geholpen. ,,Ideaal
voor
thuiszorginstellingen
en

Vakidioten
En natuurlijk kreeg de lezer een blik
in het brein van dit bedrijf op Lagedijk, een kijkje in de werkplaatsen.
Waar de ’vakidioten’ van Revatech
oplossingen bedenken die er nog
niet zijn en ambachtelijk maatwerk
leveren. Van rolstoelreparaties, motorrevisies en hout- en metaalbewerking tot rugleuningen, zittingen en armsteunen in vele soorten
en maten. De afdeling met mensen
als Leander Doef, een soort tovenaar
van Revatech. Daar passen zij - door
gewijzigde fysieke beperkingen onbruikbaar geworden hulpmiddelen zó aan dat de gebruiker tóch nog
geholpen is.
Jan en Greetje Blokker uit Schagen:
,,Er gaat een wereld voor ons open.
Maar wat zou ’t fijn zijn als de gemeente zich flink soepeler opstelde
bij de uitvoering van de Wmo hier.’’

Muziekquiz
voor goede doel
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Revatech-tovenaar Leander Doef vertelt

vol trots over de kussens die hij vernuftig op maat maakt voor ’complexe’ rolstoelgebruikers: ’Men vraagt en wij draaien’.
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CAV wil dat gemeente eens wat doet aan slechte staat kade Oude Zeug

’Van boord sta je nog in water’
Mike Deutekom

m.deutekom@hollandmediacombinatie.nl

Wieringerwerf Q In 2014 vroeg directeur Jeroen de Schutter van CAV
Agrotheek in Wieringerwerf de gemeente Hollands Kroon om wat te
doen aan de erbarmelijke staat van
de kade van werkhaven Oude Zeug.
Twee jaar later is er nog niets veranderd. ,,Als de schipper van boord
gaat, staat hij op de kade nog in het
water’’, aldus De Schutter.

CAV Agrotheek huurt de kade van
de gemeente Hollands Kroon. De cooperatie gebruikt Oude Zeug voor
de aanvoer van onder meer kunstmest en voor de afvoer van graan.
,,In 2014 hebben we voor het eerst
geklaagd over de staat van de kade;
zonder resultaat. Niet alleen is het
lastig voor het personeel en de
schipper om in het water te laden of
te lossen, ook levert het gevaarlijke
situaties op. Vrachtwagens die steil
omhoog staan kunnen omvallen,
net als transportbanden. Vooral met

Stad en Streek

Anna Paulowna Q Basisscholen
De Regenboog en De Sluis plus
Kappio Kinderopvang in Anna
Paulowna krijgen vanaf begin
volgend jaar onderdak in units.
De tijdelijke huisvesting is
noodzakelijk vanwege de verbouwing van de onderwijsvleugel in multifunctionele accommodatie De Ontmoeting, waar
een zogeheten integraal kindcentrum wordt gerealiseerd. De
keten worden binnenkort geplaatst en komen te staan op de
parkeerplaats bij de scholen,
zodat kinderen gebruik kunnen
blijven maken van het schoolplein. Leverancier Buko werkt de
units voor de kerstvakantie af,
vanaf 9 januari nemen De Regenboog, De Sluis en Kappio ze
daadwerkelijk in gebruik. De
keten hebben een oppervlakte
van circa duizend vierkante
meter en worden gedeeltelijk in
twee lagen opgebouwd. De verwachting is dat de verbouwing
van De Ontmoeting ongeveer
vijf tot zes maanden gaat duren.

alarmcentrales. Regio Control werkt
er al mee’’, aldus locatiemanager Peter de Haan, die samen met directeur Gerrit van Deutekom uit Franeker de aftrap verrichtte.

Lauw Meijers (r) laat de lezers simpele drempeloplossingen zien.

3

Basisscholen en
Kappio in keten
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Jessica Stedema demonstreert de Raizer, Wil van Veghel uit Nieuwe Niedorp fungeert liggend als ’gevallen’
proefkonijn.
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harde wind wordt het risico hierop
vergroot.’’

Spekglad
De directeur gaat verder: ,,Door de
ongelijke vloer bestaat er verder
kans op beschadiging van onze machines. En als het vriest is het spekglad langs het water. Bovendien zijn
natte voeten dan niet prettig. We
hebben hier aandacht voor gevraagd
bij de havenmeester maar er gebeurt
niets. Ook niet toen we het via de
app van de gemeente hebben ge-

meld. Ik heb nu nogmaals gemaild.’’
De Schutter stelt dat de kade zo beschadigd is doordat andere gebruikers met zwaar materieel werken
zonder bijvoorbeeld staalplaten
neer te leggen ter bescherming van
de ondergrond.
Vorig jaar liet Hollands Kroon op
hetzelfde verzoek van de CAV weten
dat de gemeente van plan is om het
achterstallig onderhoud aan te pakken.
De gemeente wilde toen eerst onderzoeken wat er allemaal gedaan moet

worden en dat gelijk met het onderhoud van de haven van Den Oever
aanpakken.

Richting
Daar is nog niet veel aan veranderd,
laat woordvoerster Noortje Slot weten. ,,We zijn op de hoogte van de
slechte staat van de haven. In 2017
onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor de haven. Daaruit
moet blijken welke richting het opgaat. Pas dan kunnen we er meer
over zeggen.’’

De kade is ongelijk en staat regelmatig vol water.
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’t Veld Q Partycentrum De
Vriendschap in ’t Veld en De
Bruyne Bouw houden na de
succesvolle voorgaande edities
op 30 december de derde Metakids Top 2000-muziekquiz ten
bate van onderzoek naar stofwisselingsziekten bij kinderen. De
opbrengst van de goededoelenactie komt ten goede aan Metakids, een stichting die onderzoek financieel mogelijk maakt.
Aanvankelijk was het deelnemersveld met vijftien formaties
van maximaal vier personen vol,
besloten is dat alsnog extra
teams mogen inschrijven. De
kosten zijn 17,50 euro, inclusief
onbeperkt eten. Aanmelden kan
tot 23 december via e-mail (metakidsquiz@gmail.com) onder
vermelding van teamnaam plus
namen van alle teamleden.

