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nIn mijn vorige column heb ik aandacht besteed aan V&D. Zo lang-

zamerhand zien we de maatschappij veranderen. Dat zien we aan de 
winkels, we hebben de opkomst mee gemaakt van de Free Record 
Shops. Nu zien we dit soort winkels niet of nauwelijks meer. Want 
we draaien al jaren geen platen meer en nu blijkbaar ook geen cd’s. 
Ook films worden blijkbaar nog nauwelijks gekocht, zeker niet op een 
videoband, maar dus ook niet meer op cd’s. Videoland is er druk mee  
om hun publiek op een andere wijze van dienst te kunnen zijn. 

Het aantal E-readers en E-boeken is drastisch toegenomen. We zien 
ook al dat de papieren kranten dreigen weg te gaan. Wanneer we naar 
de oplage van de grootste krant van Nederland kijken is deze de afge-
lopen jaren bijna gehalveerd. Recentelijk ontstond er een nieuw bedrijf 
waar je een abonnement kunt afnemen en krijg je op jouw computer, 
tablet of telefoon verschillende nieuwsberichten.

Ik was de afgelopen periode in Drenthe voor een korte vakantie en  
zat met mijn vrouw te eten in een leuk restaurant. Maar toen las ik de 
geschiedenis van het restaurant. Het was vroeger een opstapplaats en 
rustplaats voor ruiters en paard en wagens. Waar toen 1 of 2 Paarden-
krachten op de weg waren, moeten we het vandaag de dag het doen 
met veel meer pk’s in de auto’s. De geschiedenis leert ons dat tijden  
veranderen en er komen nieuwe, uitdagende, andere tijden. Wanneer 
men toen had vastgehouden aan paard en wagen, hadden we nu toch 
ook een geheel andere tijd gehad? 

In ons blad kunt u lezen dat we negen woningen gaan opleveren aan  
de Kaasfabriek. Fer Beerepoot heeft voor ons onderzocht waar  
de naam vandaan komt en het blijkt dat op die locatie vroeger een 
kaasfabriek heeft gestaan. Het is dan ook wel weer leuk om af en toe  
terug te kijken. In de komende Huis&Raad bladen gaan we dit met eni-
ge regelmaat doen. Terugkijken en blijven genieten van de  
veranderende samenleving. 
Ook hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de vrijwilligers van 
vluchtelingenwerk. Ze mogen terecht wel eens in het zonnetje gezet 
worden, want ze verrichten nuttig en goed werk voor de samenleving. 

Ik wens u verder veel leesplezier en alvast een prettige vakantie.

Andere tijden, 
andere gewoonten? 
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Doe als C obie
“De verhalen over hun land,  

over de manier waarop ze leven…  

Ik zie het omgaan met mensen uit andere 

culturen als een verrijking van mijn leven.  

Bij Vluchtelingenwerk gaat er een  

wereld voor je open.”

“Iedere vluchteling  
heeft zijn eigen verhaal”

Fares Shaker
vrijWilliger stichting vluchtelingenWerk



Elke dag zien we het op tv: veel landen worden verscheurd door oorlog. Duizenden mensen zijn  

op de vlucht. Sommigen van hen komen in West-Friesland terecht. Hier moeten ze hun leven  

weer op zien te bouwen. Stichting Vluchtelingenwerk helpt hierbij.

een eigen huis 
= een eigen leven

Vrijwilliger worden? 
Kijk op www.vluchtelingenwerk.nl  
of bel/mail naar Cobie Perton:  
06 371 335 12  
cobieperton@hotmail.com

graag wegwijs in de cultuur waarin ze leven. 
Andersom vertelt hij Nederlanders ook 
over het leven van vluchtelingen. Wie zijn 
ze? Waarom zijn ze gevlucht? “De meeste 
mensen willen of durven niet te vertellen 
wat ze hebben meegemaakt”, vertelt hij 
in het Nederlands. “Ieder land heeft zijn 
eigen problemen, iedere vluchteling zijn 
eigen verhaal. Neem Eritrea. Dit land wordt 
geregeerd door een dictator. Iedereen moet 
het leger in, mannen, vrouwen, iedereen. Er 
heerst dood en verderf. Niemand mag praten 
in vrijheid. Er is geen onderwijs, geen zorg, 
niks. Mensen gaan vluchten. Met de boot? 
Met de trein? We weten het niet.”

“De familie Taha kwam met de boot”,  
vertelt Fares. “De vader zegt: als ik had 
geweten hoe erg de reis zou zijn, had ik 
het nooit gedaan. Maar ze wisten het niet. 
Nu zijn ze hier in Andijk. Hun droom is 
uitgekomen, want een eigen huis is een 
eigen leven. Het is niet makkelijk, een  
eigen leven. Maar Nederland is goed.  
Hier ben je vrij. Kinderen krijgen  
onderwijs, er is zorg, er is respect.  
Het is prachtig hier.”

Denk aan verzekeringen afsluiten, 
inschrijven bij de school, de dokter 
en de tandarts, inschrijven voor de 
inburgeringcursus en noem maar op.  
Je wilt niet weten wat een papierwerk op 
zo’n gezin afkomt. Gelukkig vind ik dat 
geregel heerlijk om te doen. En sinds Fares 
me helpt, gaat het helemaal goed. Hij 
spreekt Arabisch en treedt op als tolk.  
Ik ben zo blij met hem. Mijn grootste wens 
is om er nog een paar vrijwilligers bij te 
krijgen. Al is het alleen maar om een uurtje 
per week met de mensen te lezen of te 
praten. Het leren van de taal is zó belangrijk, 
dat is het begin van alles.”

Invulling geven
Als iemand weet wat vluchtelingen 
doormaken dan is het Fares wel. In 2007 
ontvluchtte hij zijn woonplaats Bagdad 
in Irak. Anderhalf jaar woonde hij in een 
asielzoekerscentrum voordat hij in Andijk 
werd geplaatst. Hij leerde Nederlands en 
had verschillende vrijwillige baantjes,  
onder andere bij Business Post en Action. 
Helaas werd de belofte dat hij een 
vast contract zou krijgen na maanden 
hard werken nooit nagekomen. Bij 
Vluchtelingenwerk heeft Fares een manier 
gevonden om zijn leven - en dat van 
anderen - invulling te geven. Hij helpt waar 
het kan. Met zijn kleine auto brengt hij 
mensen naar het gemeentehuis of naar het 
ziekenhuis. Zijn er belangrijke gesprekken, 
dan is hij erbij. Hij maakt de nieuwelingen 

Elke gemeente in Nederland heeft de 
opdracht een aantal vluchtelingen op te 
nemen. Woningstichtingen als Het Grootslag 
moeten ervoor zorgen dat deze mensen uit 
oorlogsgebieden een dak boven hun hoofd 
krijgen. Maar daarmee zijn de problemen van 
deze vluchtelingen nog niet opgelost. Vanaf 
het moment dat ze over de drempel van hun 
huurhuis stappen, komen ze voor nieuwe 
uitdagingen te staan. Om te beginnen ligt 
vlak achter de drempel een stapel post die  
ze niet kunnen lezen…

Helpende hand
Gelukkig zijn er mensen als Cobie Perton 
en Fares Shaker die de helpende hand 
bieden. Beiden zijn vrijwilliger bij Stichting 
Vluchtelingenwerk. Cobie, moeder van 
vier volwassen dochters, is al twaalf jaar 
maatschappelijk begeleider in Andijk.  
Op dit moment begeleidt ze samen met  
Fares drie gezinnen en vier alleenstaanden. 
“Op Koningsdag hebben we een gezin  
uit Syrië verwelkomd”, vertelt ze. “De 
familie Alkulaib met drie jonge kinderen. 
Gelukkig werden ze goed opgevangen 
door de buurtbewoners. Dat scheelt zoveel! 
Buren kunnen een grote rol spelen in het 
levensgeluk van een gezin. Af en toe een 
praatje maken, even vragen hoe het gaat. 
Al is het alleen om te vertellen wat er te 
doen is in het dorp, zoals Koningsdag of 
Bevrijdingsdag, zodat ze erheen kunnen 
gaan. Zelf regel ik allerlei andere zaken.  
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Enigszins verloren naast  

haar grote zus, de Rooms-

Katholieke kerk, staat aan de 

Nes 132 een opmerkelijk huis. 

Omdat de kerk alle aandacht 

trekt is het nodig om even halt 

te houden om het pand goed te 

kunnen zien. Achter een perkje 

staat, enigszins verscholen, 

de voormalige pastorie van 

Onderdijk die een tweede blik 

meer dan waardig is

Statig herenhuis 
De pastorie in Onderdijk

“ De pastorie
 biedt een
 beschermde
 woonomgeving”

Aan de voorzijde heeft de pastorie het 
statige voorkomen van een herenhuis. 
Aan de achterzijde lijkt het een groot 
vakantiehuis met een prachtige serre met 
balkon. De grote achtertuin grenst aan het 
dijkje van het IJsselmeer. Van daaruit heb 
je een magnifiek uitzicht.
De pastorie heeft een lange historie, 
in april 1919 werd de eerste steen gelegd. 

Pas 10 jaar later startte de bouw van de
huidige Gerardus Majellakerk. De pastorie 
werd populair bij de kersverse bruidsparen. 
De fraaie gevel vormde een ideale 
achtergrond om de pasgetrouwden voor 
eeuwig vast te leggen. De laatste pastor, 
die de parochie bewoonde, stierf in 1983. 
Daarna werd de pastorie verbouwd en 
fungeerde het als pension. In 2004 kocht 
woningstichting Het Grootslag het pand.
Na een stoet van vele pastoren en 
diensboden heeft het pand nu een hele 
andere functie. Sinds 2006 fungeert het 
herenhuis als een thuis voor jongeren met 
een stoornis in het autisme spectrum. 
Momenteel wonen er zeven kinderen,  
in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. Zorg-
verleners van De Waerden ondersteunen 
hen op weg naar zelfstandigheid.  

Zij helpen op diverse gebieden zoals school, 
een stageplek, huishoudelijke taken, sociale 
vaardigheden en dagbesteding.
Nel Jonkerman, Teamleider De Waerden: 
“De jongeren wonen hier rustig en hebben 
het naar hun zin. Toch zouden zij het liefst 
thuis of zelfstandig wonen. Wanneer ze de 
leeftijd van 18 bereiken verhuizen ze naar 
18+ Wonen in de regio.” Tot die tijd biedt 
de pastorie een beschermde woonomgeving.

Gebouw
Pastorie
W oonpl aats
Nes, Onderdijk
Gebouwd
Anno 1919
Huid ige bestemming
Beschermd wonen voor 
zeven jongeren met autisme 

OnZe trOtS
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BijnA vOOr niKS

De zomer kan beginnen! 

bijna voor niks

OOk een gOeD iDee?
Heeft u ook een idee om voor bijna niets artikelen  

op te knappen of te maken? Laat het ons weten via  
huisraad@wst-hetgrootslag.nl en wie weet staat  

uw idee de volgende keer in Huis&Raad.

dOOr lindA ScHOuten

een warme zwoele zomeravond... 

Zit u ook graag buiten 's avonds? 

Maak het extra sfeervol door deze 

zelfgemaakte waxinehouders in 

uw bomen te hangen. 

Sfeervolle
zomeravond 

DOE HET ZELF

Ga je mee 
naar buiten?

Anti-muggen-
middel maken

Citroenkaars

Zoek een paar leuke 

glazen potjes uit waar 

een drijfkaarsje in past. 

Stop hier wat geurende 

kruiden in die muggen 

afweren, zoals munt, 

citroen, limoen en 

rozemarijn.

Vul de potjes vervolgens 

met water en doe daar 

wat citronella olie bij 

(verkrijgbaar bij de 

drogist). Als laatste 

stopt u de drijfkaarsjes 

erin. ’s Avonds (en 

overdag) geen last meer 

van muggen dankzij een 

gezellige toevoeging op 

uw balkon of terras!

een oude trap bij grofvuil? 

Met een likje verf is het zo 

een mooi sierstuk in de  

tuin. Geef daarbij uw  

stenen potten een fris 

kleurtje en voila.

Mooi
sierstuk 

Koop een aantal goedkope pallets via Marktplaats.

nl of een bouwmarkt (internet) en geef ze een leuke 

kleur. Schroef de gestapelde pallets aan elkaar vast. 

Maak van een mooie lap stof de kussens. 

Stoere loungeset
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echte ‘woonmensen’
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Aan de karakteristieke Nieuweweg in 
Hoogkarspel staat het huis van Piet 
en Jacqueline Laan. Jacqueline’s dochters 
van 30 en 28 zijn het huis uit en ook zoon 
Mike vliegt binnenkort uit. Elke vrije 
minuut klust hij in zijn ‘klushuis’ dat hij  
tot droomhuis aan het omtoveren is.

landelijke sfeer
Het klussen is zoonlief niet vreemd. Van 
jongs af aan zag hij Piet in de weer met 
materialen en gereedschap om de woon-
wensen van moeder in vervulling te laten  
gaan. Zo legde Piet antraciet-kleurige 
tegels in de hal, die perfect bij Jacqueline’s 
geliefde landelijke sfeer aansluiten. Hij  
voorzag muren van een houten lambrisering  
en bekleedde een muur in de woonkamer  
zelfs van boven tot onder met sloophout.  
Hij plaatste een tweedehands nieuwe keuken, 
bestraatte de tuin met authentieke klinkertjes, 
bouwde een ‘loungekamer’ in de achtertuin… 
Kortom, in en om het huis wordt altijd  
wel aan één of ander project gewerkt.

is het weer zover?
“Wij zijn echte ‘woonmensen’: altijd met  
het huis bezig”, beaamt Jacqueline. “Als ik 
niks te doen heb, pak ik gewoon de verfkwast. 
Muren en meubels hebben alle kleuren al 
gehad: paars, groen, antraciet. Dan kwamen 
de mannen thuis en zeiden ze: “O jee, is het 
weer zo ver?”. Haha, inmiddels zijn ze  
het gewend.” Op dit moment overheerst de 
kleur wit, met hier en daar een toefje zwart. 
“Lekker rustig”, aldus Jacqueline. “Ik moet 
wel de ruimte hebben, ander word ik kriegel”. 
Opvallend is de grote zwarte kast in de kamer. 
“Die heb ik nog niet zolang geleden zwart 
geschilderd met kalkverf. Ik ben erg tevreden 
met het resultaat.” 

Hier wonen
Jacque l i ne (53) en P iet (64) Laan 

en Jacque l i ne’s zo on Mike (23)



Een houten muur of lambrisering geeft 

een warme en landelijke uitstraling.

Bijna het hele jaar door is het heerlijk toeven in de gezellige 

tuin. Piet bouwde hier eigenhandig een ‘loungeruimte’.

geven en nemen
‘Werk in uitvoering’ zijn momenteel de over-
loop en de trap. Ook is een nieuwe eettafel in 
de maak. Jacqueline: “Via marktplaats hebben 

we mooie verweerde eiken planken gekocht. 
Daar laten we een ijzeren onderstel bij maken. 
Eén van onze laatste aankopen zijn de zwarte 
eetstoelen. Eigenlijk vind ik ze niet zo mooi. 
Hiervoor zaten we op medaillonstoeltjes,  
maar Piet wilde stoelen die echt lekker zitten. 
En deze zitten fantastisch. Tja, samenwonen 
is geven en nemen.”

eigen draai
Om inspiratie op te doen bezoekt Jacqueline 
graag woonwinkels. Haar favoriete adresjes 
zijn De Boet in Hoogwoud, ‘t Klooster 
in Bovenkarspel en De Zinken Viool in 
Grootebroek. “Ik vind het heerlijk om in zulke 
winkels rond te struinen”, zegt ze. “Maar nog 
leuker vind ik het als Piet en ik via Marktplaats 
iets bijzonders weten te scoren. Het is elke keer 
weer kicken als dat lukt.”

“Kicken als we 
iets bijzonders 

scoren”

OOk meeDOen met uw huis?
Dat kan. Stuur een mail naar huisraad@wst-hetgrootslag.nl. 
Een brief schrijven kan ook: Woningstichting Het Grootslag, 
t.a.v. Magazine Huis&Raad, postbus 90, 1693 ZH in Wervershoof. 
Wie weet zien we u terug in de volgende editie! 
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Als u de tortilla's uit de oven 
haalt kunnen ze belegd worden 
met wat tomaat, komkommer, 
rode ui en ijsbergsla. Rol ze 
dicht als een wrap en serveer ze 
met wat knoflooksaus en/of  
(optioneel) een heel klein  
beetje sambal. 

Benodigde ingrediënten 
voor 2 personen
•	4	tortilla’s
•	400	gram	half	om	half	 
  of runder gehakt
•	1	klein	blikje	tomatenpuree	
 (70 gr)
•	2	tomaten
•	1	komkommer
•	200	gram	gesneden	ijsbergsla
•	1	ui

Verhit wat olijfolie in een  
koekenpan en fruit hier de  
knoflook en de ui even aan.  
Voeg het gehakt toe en rul dit. 
Kruid het gehakt tijdens het 
rullen met 2 tl köfte kruiden, 
peper en zout. Als het gehakt 
bijna klaar is voeg het blikje 
tomatenpuree toe. 

Smeer met een lepel een deel 
van het gehaktmengsel over 
de volledige bovenkant van de 
tortilla’s. Plaats deze in de oven 
voor ongeveer 3-4 minuten 
zodat ze licht knapperig worden 
maar ze nog wel makkelijk op  
te rollen zijn. 

Bereiding
Verwarm de oven voor op 
200oC. Snij de groenten  
waarmee de Turkse Pizza  
gevuld wordt. Snij als eerste  
de 2 tomaten in 4 partjes en 
haal de zaadjes weg. Snij nu de 
tomaten in kleine blokjes. 

Was de komkommer en snij  
hier plakjes van (ongeveer  
4 plakjes per Turkse Pizza).  
Snij de rode ui in dunne  
halve ringen. 

Als laatste de knoflook fijn-
snijden en de ui snipperen.  
Deze laatste twee apart leggen 
want die zijn de smaakmakers 
voor het gehakt.

hOOfdgErEcht

KOKen vOOr weinig
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Snelle Turkse Pizza

      “Lekker   
  makkelijk!” 
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•	1	rode	ui
•	2	teentjes	knoflook
•	2-3	tl	köfte	kruiden	 
  (alternatief: Baharat van 
  Jonnie Boer, in grote 
  supermarkten verkrijgbaar
•	(zelfgemaakte)	knoflooksaus	
•	optioneel:	sambal
•	peper
•	zout
•	olijfolie

wat kost het om dit 
recept te bereiden?
Om dit recept te bereiden  
kost het u € 9.25*.

Turkse Pizza's zijn niet alleen snel en gemakkelijk te maken, ze zijn ook nog 

eens waanzinnig lekker! Ideaal als u weinig tijd heeft. Eet smakelijk!
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geld en wOnen

waarop zou je kunnen bezuinigen?
“Nergens op, ik koop vaak in kringloop- 
winkels en hecht niet zoveel waarde aan  
bezit. Ik vind sociale contacten veel  
belangrijker, daarin investeer ik liever. 

 
Ik zou graag zien dat de bewoners hier meer 
contact met elkaar zouden hebben. Wat is 
er leuker dan samen te eten of een spelletje  
te doen? Zo maken mijn buurvrouw en ik wel-
eens eten voor elkaar. Je bespaart geld en hebt 
een leuk gesprek.”

wat was je beste aankoop?
“Mijn elektrische fiets – een van de weinige  
dingen die ik nieuw gekocht heb – en een  
tweedehands autootje. Ik ervaar dat als  
een luxe, nu kan ik mijn gang gaan zonder  
dat ik iemand om een lift hoef te vragen.  
Ik ben graag onafhankelijk.”

Heb je nog een wens voor  
de toekomst?
“Ja, een klein huis met een tuin. Ik betaal  
nu best veel belasting en zou mijn spaar- 
geld graag in een eigen huisje investeren.  
Wie weet, ooit in de toekomst? Voorlopig  
woon ik hier fijn.”

josé, wat doe je voor de kost?
“Ik werk 28 uur in de week: vijf middagen 
pas ik op drie kinderen bij een fijn gezin 
en twee ochtenden ben ik actief als peuter-
speelzaalleidster. Zo heb ik naast het werk 
voldoende tijd voor mijn hobby’s. Dit is  
een perfecte verdeling. Na mijn scheiding 
heb ik een tijdje in een kas gewerkt, dat 
was best zwaar, de repeterende bewegingen 
zorgden de eerste tijd voor behoorlijk wat 
spierpijn. Daarom ben ik nu zo blij met  
mijn oppasbaan.”

waar geef je het liefst geld 
aan uit?
“Ik moest leren om geld uit te geven.  
Dat vond ik best lastig. Vanaf mijn jeugd  
heb ik geleerd om zuinig te leven, dat  
wordt een gewoonte. Mijn familie en  
vrienden hielden me echter voor: ‘José,  
je hebt altijd hard gewerkt, het wordt tijd  
dat je jezelf verwent’. Dat doe ik nu ook.  
Ik bezoek graag het theater of de bioscoop  
en ga met familie of vriendinnen op stap.  
Ik durf weer te leven.”

ik moest leren 
geld uit te geven
Bekers warme thee en een schaal koekjes staan klaar in een 

gezellige bovenwoning aan de Pastoor Suidgeeststraat in  

Venhuizen. Tijd voor een gesprek met de gastvrije bewoonster 

José Beers over geld en wonen.

“Wat is er leuker
dan samen eten”

naam: José Beers

wOOnplaats: Venhuizen, 
daar wil ik blijven wonen

hObby’s: volleybal, pilates, 
tuinieren, puzzelen, schilderen 
(kunst) en clownerie

      “Lekker   
  makkelijk!” 



terug in de tijdgOedKOOP OP StAP
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Elk jaar nodigt het Flessenscheepjes Museum  

een flessenscheepjesbouwer uit om zijn werken  

te tonen. Dit jaar presenteert Henny Fransen uit Hoorn 

zijn collectie. Het is zijn tweede tentoonstelling  

over de flessenscheepjes.

Entreeprijs:
Kind 4 t/m 12 € 2,50. Volwassen € 4,- 

met een museumkaart gratis entree

Adres:
Zuiderspui 1, 1601 GH  Enkhuizen 

Meer informatie? 
Kijk op de website voor de openingstijden: 

www.flessenscheepjesmuseum.nl 

nabij heerhugowaard ligt 

het park van luna 

Dit is een verrassend samenspel van 

land en water met de meest uiteenlopende 

mogelijkheden. U kunt er zwemmen, 

wandelen, fietsen, 

mountainbiken, 

skeeleren en varen. Meer informatie?
www.geestmerambacht.nl

Deze zomer kunt u in 

west-Friesland 

de waterweken beleven. 

in, op en langs het water zijn 

prachtige dorpen en historische steden te ontdekken. 

Durft u het avontuur aan?

Van 23 juli t/m 29 augustus vindt er elk weekend 

in een ander dorp of stad de Waterweken plaats. 

Vanaf uw boot kunt u luisteren naar mooie concerten en/of doe 

mee met de vele wateractiviteiten. Genieten van de boten en 

de drakenbootrace, aan de waterkant dineren en

theatervoorstellingen bezoeken.

Meer informatie?
www.westfriesewaterweken.nl

In Onderdijk vindt u de buitenspeeltuin Neshof. 

Er zijn daar allerlei activiteiten voor de kinderen. 

Sinds dit jaar is er ook een air trampoline, 

buutpaal en lachspiegels. 

Met al deze activiteiten wordt een 

dagje spelen een echt feest! 

Meer informatie?
www.neshof.nl

Flessenscheepjes 
en hun verhaal 2

Park van Luna

Westfriese Waterweken

Goedkope uitjes

naast de kermissen in de dorpen zijn er 

in de omgeving genoeg andere leuke, 

spannende momenten te beleven. 

zomer  2015

Leuk met 
kinderen!

Neshof Onderdijk



het IJsselmeer. Beelden roepen emoties  
bij mij op, die wil ik vastleggen.”  
Vanaf 1966 pakt Nico daadwerkelijk 
de penselen op en raakt in de ban van 
het schilderen. “Ik heb een fotografisch 
geheugen”, vertelt Nico. “Ik kan zo weer een 
beeld voor ogen halen en het naschilderen.”

Een specialiteit van Nico is het aanbrengen 
van een watermerk in zijn schilderijen. 
”Wanneer je het doek tegen het licht houdt, 
zie je een verborgen afbeelding of tekst. Met 
deze techniek kan ik mensen een persoonlijk 
werk aanbieden. Ik doe dit met liefde en 
maak de schilderijen kosteloos. Iedereen 
die zo’n unieke afbeelding wenst, kan mij 
benaderen.”

Na vele omzwervingen keerden  
Nico Haakman en zijn echtgenote na  
een halve eeuw terug naar hun geboorte-
streek. In het appartementencomplex  
De Wilskracht in Wervershoof genieten  
zij van een welverdiende ‘oude dag’. 

Bij binnenkomst is het alsof je een galerij 
betreedt: veel schilderijen in een lange gang. 
Landschappen, zeegezichten, ijstaferelen 
van strenge winters, veel dieren, maar ook 
mensen. Sommige doeken laten iets zien van 
Nico’s leven, zoals het marineschip waarop hij 
als dienstplichtige twee jaar heeft gevaren. 

“Als kind was ik al gefascineerd door 
wolkenluchten en de weidse natuur bij  

nico Haakman, veelzijdig kunstschilder

Beelden roepen emoties op
Nico is niet alleen bedreven met de penseel, 
maar ook met de pen. Zo schreef hij een 
boek over zijn leven. Als professioneel 
schoenmaker werkte en woonde hij met  
zijn gezin op diverse plekken in Nederland. 
Na zijn pensionering runde hij samen 
met z’n vrouw een schapenboerderij in 
Friesland. De natuur en vrijheid van het 
platteland missen ze wel, maar nu wonen 
ze dicht bij hun familie. “Veel mensen van 
hier kennen mij wel, tweemaal per dag 
maak ik een toertje met mijn Easy Rider. 
Zolang de apostel Petrus mij nog niet bij 
de hemelpoort wil zien, geniet ik nog van 
iedere dag.”

BewOner in Beeld

Naam
Nico haakman
W oonpl aats
de Wilskracht in Wervershoof
Vr ije Ti jd
kunstschilderen en  
fietsen op zijn Easy rider
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de Kaasfabriek 1890
1890. Vijf veehouders richtten een van de 
eerste kaasfabrieken in West-Friesland op. 
Van de melk van 70 koeien werd uitstekende 
Edammerkaas gemaakt. Al gauw sloten 
meer veehouders zich aan en werden er vele 
liters melk verwerkt. Onder leiding van 
Dirk Brander (directeur van 1890-1918) 
pakten de kaasmakers de zuivelbereiding 
zo vernuftig aan, dat geïnteresseerden van 
heinde en verre een bezoek aan Hoogkarspel 
brachten om de kunst af te kijken. 

Gedegen onderzoek over de 
historie van de fabriek
Hoe komt het dat Fer zo veel weet van de 
geschiedenis van de fabriek? ‘’Ik ga altijd  
op zoek naar betrouwbare bronnen.”  
Uit het archief van de Alkmaarsche Courant 
bemachtigde hij een krantenartikel uit 1930 
over de geschiedenis van de fabriek.  
 
 

“Dit is een 
  historische plek”

Naam
Fer Beerepoot

Ber oep
Oud-docent en -directielid 
Martinuscollege  
Stede Broec

Vr ije t ijd
Actief voor de Stichting  
Historisch Hoogkarspel- 
Westwoud en de  
Stichting Het Streekpunt  
in Hoogkarspel 

Verte lt over
de voormalige kaasfabriek
in Hoogkarspel

terug in de tijd 
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Wie tegenwoordig tankt bij Tango in Hoogkarspel vermoedt niet dat daar ooit een 
kaasfabriek heeft gestaan. Dit geldt niet voor Fer Beerepoot. Als geestdriftig  
onderzoeker pluist hij nauwgezet de geschiedenis van de dorpen Hoogkarspel en 
Westwoud uit. “Dit is een historische plek. Hier werd vroeger kaas bereid op een manier, 
die zelfs de belangstelling trok van kaasmakers tot ver buiten de Nederlandse grenzen.”  
Fer neemt u mee terug in de tijd. 
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terug in de tijd 

Kaasfabriek Hoogkarspel (1901)

Het interieur van de kaasfabriek in Hoogkarspel. 
De man geheel links op de foto is de kaasmaker  
Klaas Meereboer, terwijl de heer met de donkere jas  
op de voorgrond burgemeester D. Brander Fzn is. 
(1902)

Daarin stond de getuigenis van een 
zuivelconsulent, die diep onder de 
indruk was van de moderne machinale 
kaasbereiding in zo’n klein dorp. “Juist dit 
soort bronnen zijn onmisbaar”, benadrukt 
Fer. “Op internet, ook op Wikipedia, staat 
veel onjuiste informatie. Ik merk dat veel 
verhalen een eigen leven zijn gaan leiden. 
Voordat ik een stuk publiceer, controleer 
ik dan ook altijd de feiten of vertrouw op 
personen, van wie ik weet dat ze gedegen 
onderzoek doen.”

Gaarkeuken in de  
Tweede Wereldoorlog
“Het zijn niet alleen gebouwen, die 
interessant zijn. Juist mensen en hun 
gebruiken interesseren me”, vervolgt  
Fer zijn verhaal. ‘’Zo vond ik nog een  
oud verslag van C. Kunst, waarin stond 
vermeld dat in de oorlogsjaren in 1944 er 
een gaarkeuken in de fabriek was ingericht.  
Dat jaar was er gebrek aan eten, maar  
ook een tekort aan brandstof. Daarom 
werden er maaltijden voor de dorpelingen 
bereid in de centrale keuken.  

Bewoners uit de regio hadden nog weleens 
aanmerkingen op de kwaliteit van het eten. 
‘Moeder de vrouw kookte immers veel 
lekkerder…’ Dankbaarder waren de trekkers 
uit de steden, waar de hongersnood veel 
groter was. Zij gaven aan juist te genieten 
van deze vorstelijke maaltijden, honger 
maakt rauwe bonen zoet.”

Straatnaam brengt historie terug
Na de oorlog werd het maken van kaas 
in de fabriek hervat. In 1956 sloot de 
fabriek voorgoed. Brandstoffenhandelaar 
Koper kocht het pand en startte er een 
brandstoffenhandel. In 1965 maakte de 
fabriek plaats voor een tankstation met 
garage. Nu staan er alleen nog de moderne 
benzinepompen van Tango. Achter de 
pompen zijn de contouren van negen nieuwe 
seniorenwoningen van Het Grootslag 
zichtbaar. Fer: “De Stichting Historisch 
Hoogkarspel-Westwoud werd gevraagd 
suggesties voor een straatnaam aan te 
leveren. Daar hoefden we niet lang over 
na te denken. Met de naam Kaasfabriek 
brengen we een stukje verleden terug.”

Het personeel staat 'aangetreden'. De man met het witte 
schort voor is de belangrijkste persoon: 
de kaasmaker. (1911)



de HOvenier vertelt 

In de tuin ontbijten. Samen een glas wijn drinken 
op het terras. Met het hele gezin in de tuin barbe-
cueën. Het kan allemaal in deze tijd van het jaar. 
Het is bijna zonde om op vakantie te gaan!  
In samenwerking met onze branchemerk  
TuinKeur hebben wij enkele tips om de tuin met  
weinig middelen te onderhouden in de zomer. 

Heel veel tuinplezier! 

vijverplanten droog komen  
te staan. Heesters zoals  
Kolkwitzia, Weigela en boeren-
jasmijn zijn eind deze maand 
uitgebloeid. U kunt ze dan  
meteen snoeien. Snoeit u vlak 
boven nieuwe uitlopers of  
kort de takken tot even boven  
de grond in. 

"Prijkt in juli de zonnegloed,  
dan zijn in de herfst de vruchten goed" 

"Valt begin september de regen in plassen,  
het volgend jaar zal 't graan goed wassen"

"Geeft augustus niet veel regen, maar wel veel 
zonneschijn, dan krijgen we zeker goede wijn"

Als u toch weggaat, vergeet dan 
niet om iemand te vragen voor 
uw planten in potten en bakken 
te zorgen. Die hebben veel en 
vaak water nodig. Ook de vijver 
moet regelmatig worden bij-
gevuld: bij warm weer verdampt 
het water vrij snel. Daardoor 
zakt het waterpeil en kunnen 

Klaas Schutte 
mede-eigenaar den heuvel
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We nemen al een beetje afscheid 
van de zomer. Toch is de tuin 
in deze tijd van het jaar nog 
prachtig met bloeiende sier- 
gewassen en prachtige nazomer-
bloeiers als herfstaster, Sedum 
en herfstanemoon. De vruchten 
kunnen geplukt worden van de 
fruitbomen. Oogst de druiven 
met een stukje hout aan de 
trossteel. Als u de tros even 
bewaart, blijft de smaak beter.  
Er is dus genoeg te genieten in 
de nazomertuin.  

Een sierlijke boom, een compacte 
struik, een combinatie van vaste 
planten?
Het fijne is dat de meeste tuin-
planten tegenwoordig in potten 
worden gekweekt, waardoor u het 
hele jaar door kunt planten. Ook 
is dit een uitstekende maand om 
een nieuw gazon aan te leggen 
en in te zaaien. Meestal is het 
in augustus tamelijk vochtig en 
zal graszaad snel kiemen. Het 
onkruid is nu ook makkelijker 
te bestrijden. Voor de winter 
kan het gras dan al behoorlijk 
ontwikkeld zijn.

De zomer is nu op zijn top. 
Nu uw tuin zo in volle bloei 
staat, kunt u ook goed zien 
waar u nog iets wilt planten. 

Het is zomer!

nOg wensen?
Noteer de namen van alle planten die u graag zou willen 
hebben op een plantenwenslijst zodat u – als u weer naar 
het tuincentrum gaat – gericht kunt kopen en thuiskomt 
met wat u graag wilt hebben. Zo bouwt u bovendien aan 
uw droomtuin. 
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het verven van de rand van de zandbak.  
Ons bestuurslid Jan Timmer, die meer dan 
40 jaar de kwast heeft gehanteerd, stortte 
zich vol overgave op de rand van de zandbak. 
Jaap Klasen, Peter Steltenpool en Gert Arp 
begonnen met het snoeien en toen dat klaar 
was gingen zij als leerling-schilder bij Jan  
aan de bak. Zij hebben met z’n vieren een 
leuke en ook nuttige dag gehad, waarbij  
ze uitstekend van een natje en een droogje  
werden voorzien door directie en mede-
werkers van De Schelp!

KOrt nieuwS
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geen 
stress 
in de lift
 
U staat in een overvolle lift. Op het 
moment dat de deuren dichtgaan 
wringen nog twee personen zich  
naar binnen. De deuren sluiten zich, 
het wordt stil, u wordt zenuwachtig  
en denkt: gaat dit goed komen?  
Dit gevoel is velen niet onbekend.  
Hoeveel kilo kan een lift aan?

Wij kunnen u geruststellen. Voordat 
de lift in gebruik wordt genomen 
doen we een ‘lastproef ’. Daarvoor 
plaatsen we gewichten in de lift en 
stellen vervolgens de beveiliging af. 
Wanneer het maximale gewicht wordt 
overschreden, dan zet de lift zich niet  
in beweging.

Op de foto ziet u de lift van ons woon-
gebouw de Meerkoet. In de cabine is 
1250 kilo geplaatst. De lift heeft de 
proef doorstaan en is goedgekeurd. 
Bewoners kunnen zonder zorgen de 
nieuwe lift gebruiken.

Op een gure dag in maart trokken vier leden 
van het bestuur van de huurdersvereniging 
De Driehoek naar de Europasingel in 
Wervershoof. Het doel was basisschool  
De Schelp. U kunt zich afvragen wat de 
heren, die allemaal al gepensioneerd zijn, 
met een basisschool te maken hebben.  
Wel, het was het weekend van NLdoet.  
 
De bestuursleden hadden zich aangemeld 
voor een klus bij De Schelp. De klus bestond 
uit twee onderdelen: het snoeien van de 
hagen aan twee kanten van de school en  

Zonnepanelen in Andijk 
zorgen voor licht in Bangladesh

De Driehoek actief met NLdoet

Zo ‘slaan we 
twee vliegen in 
één klap’: zowel 
onze bewoners 
als gezinnen 
in Bangladesh 
profiteren van de 
zonnepanelen.  
De bewoners in 
Andijk ontvingen 
een officieel 
certificaat waarop 
staat welk gezin een  
Solar Home Systeem heeft ontvangen.  
Op www.wst-hetgrootslag.nl/Nieuws  
leest u meer over het project.

Op de daken van verschillende huur- 
woningen in Andijk schitteren 
zonnepanelen in de zon. De panelen 
vormen in Nederland inmiddels een 
vertrouwd beeld. Dat is in een land als 
Bangladesh wel anders. Toch verschijnen 
ook daar de eerste zonnepanelen.  
En dát heeft weer alles te maken met 
de zonnepanelen in Andijk… 
 
Voor elk zonnepanelensysteem die wij op 
een huurwoning plaatsen, plaatst onze 
leverancier SolarFabriek bij een arm gezin 
in Bangladesh een Solar Home-systeem. 
Met dit project laten we kansarme mensen 
kennismaken met duurzame energie.

Tussen nu en 2020 krijgt iedereen in Nederland gratis een slimme meter aangeboden. 
Netwerker Liander plaatst de digitale meters in onze huurwoningen. Wanneer zij bij  
u langskomen om uw meter te vervangen, ontvangt u van hen eerst een bericht. 
U bent niet verplicht een slimme meter te nemen.  
 
Heeft u vragen? Ga naar www.liander.nl/consument/slimme_meter

Slimme meter
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Bewonerscommissies actief!
 
Het hele jaar door zijn de bewonerscommissies actief. Zij zijn het 
aanspreekpunt voor bewoners als er gebeurtenissen plaatsvinden 
in het woongebouw. In het voorjaar heeft er een vergadering 
plaatsgevonden met iedere bewonerscommissie en Kim Janssen 
Duijghuijsen van Het Grootslag. 

De sfeer was goed en diverse onderwerpen zijn besproken. Het doel is 
om samen met de bewonerscommissie de eventuele problemen vanuit 
de bewoners te bespreken. Voor het eerst waren er ook andere collega’s 
aanwezig. Angèle Dudink heeft uitleg gegeven over de servicekosten 
en Nico Romein over onderhoud gerelateerde onderwerpen. Daarnaast 
is er gesproken over de jaarlijkse huuraanpassing, het aankomende 
onderhoudsabonnement, de veranderende woningwet, gepland 
onderhoud in en om het woongebouw, afrekening servicekosten en 
de schoonmaak. Ook hebben de bewonerscommissies een bijdrage 
geleverd aan de invulling voor de jaarlijkse bewonerscommissiedag 
in oktober. 

De bewonerscommissies vertegenwoordigen de bewoners van de 
woongebouwen aan de B. Grentplantsoen, Wilgenhof, Wilskracht 
(Wervershoof ), Kluut, Meerkoet, Narcissenlaan, Om de Noord en 
Rozenhof (Hoogkarspel). Elk voorjaar vindt er overleg plaats met 
Het Grootslag. 

18 &

Woningstichting Het Grootslag gaat zorg-
appartementen realiseren in Bangert en 
Oosterpolder.  
 
Hans Kröger en Fons Deen (Deen Super- 
markten) tekenden op 18 mei een samenwerkings-
overeenkomst voor de bouw van een supermarkt 
en circa 50 zorgappartementen. De verwachting is 
dat begin 2017 de supermarkt haar deuren opent 
en de eerste bewoners hun intrek nemen in de 
appartementen. De voorzieningen komen in het 
centrum van de wijk, bij De Kreek.

Gelijktijdig tekenden wethouder Michiel 
Pijl (gemeente Hoorn) en Fons Deen de 
koopovereenkomst voor de grond. Meer 
informatie: www.wst-hetgrootslag.nl/nieuws

Zorgappartementen 
in Bangert en Oosterpolder in Hoorn

Van links naar rechts: Fons Deen, wethouder Michiel Pijl en Hans Kröger.

Onderhouds-
abonnement
Per 1 juli voert woningstichting Het Grootslag een onder-
houdsabonnement in. Door de kosten van het onderhoud te 
beperken, heeft Het Grootslag de huuraanpassing van 2015 
laag gehouden. De jaarlijkse huurverhoging bedraagt  
gemiddeld 1%. In overleg met de huurdersvereniging  
voeren wij het onderhoudsabonnement in.

Huurders ontvingen een aanbod om vanaf 1 juli deel te nemen 
aan het onderhoudsabonnement (€ 2,50 per maand) en een 
ontstoppingsfonds (€ 1,00 per maand). Iedere bewoner heeft 
de keuze om het gedeelte van het onderhoud, waarvoor zij 
verantwoordelijk is, aan ons uit te besteden. Het gaat om 
klein onderhoud, al het andere onderhoud blijven wij voor onze 
kosten uitvoeren. Onze huurders kunnen blijven rekenen op 
de vertrouwde service; de kwaliteit van onze dienstverlening 
verandert niet. “Wij hebben niet alleen oog voor betaalbaar 
wonen, maar ook voor de kwaliteit van wonen”, volgens
Hans Kröger. 



nuttige informatie

Postadres
Postbus 90
1693 ZH  Wervershoof
0228 587 587
info@wst-hetgrootslag.nl
www.wst-hetgrootslag.nl

Kantoor
Olympiaweg 25
1693 EJ  Wervershoof
Ma. t/m do.  08.30 tot 16.30 uur
Vr. 08.00 tot 12.00 uur

reparatieverzoeken
24 uur per dag kunt u reparatie- 
verzoeken melden via Mijn Grootslag  
(www.wst-hetgrootslag.nl) 

Ook kunt u bellen met het gratis  
nummer 0800 0 22 24 26.

Neemt u deel aan ons Glasfonds? 
U kunt glasschade doorgeven  
aan Kleurencentrum Klaver BV,   
telefoon 06 53 818 073.

Actuele woningaanbod
www.hurenbijhetgrootslag.nl

colofon

Niets uit deze uitgave mag worden  
verveelvoudigd zonder voorafgaande  
toestemming van woningstichting  
Het Grootslag.

teksten 
't Teksthuys, www.teksthuys.nl
Margriet Kunst en Anita Commandeur

Fotografie 
Marcel Rob Fotografie
Margriet Kunst en Anita Commandeur

vormgeving en druk 
Acretia Media, www.acretia.nl

KOrt nieuwS
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“Waar blijven jullie mannen?” riep Hans 
Kröger vertwijfeld uit. “Ik denk erover 
om een speciaal trainingsprogramma te 
ontwikkelen, zodat jullie tegenstand aan 
de dames kunnen bieden.” En inderdaad, 
de eerste vijf plekken van de jeu de 
boules finale 2015 werden bezet door 
allemaal dames. Daaronder zitten twee 
regelrechte toppers: mevrouw Van ’t Hof en 
mevrouw Dubbelaar uit Hoogkarspel. Twee 
natuurtalenten die moeilijk te verslaan zijn.

Mevrouw Van ’t Hof uit de Rozenhof won  
de wisselbeker in 2012. Mevrouw Dubbelaar 
van de Narcissenhof had de Grootslag-
bokaal daarna twee jaar in bezit. Dit jaar  
was het mevrouw Van ’t Hof, die de 
wisselbeker terug veroverde. En het 
bijzondere is: de dames beoefenen de  
sport alleen tijdens de wedstrijden van  
Het Grootslag. Wat is hun geheim? 

Mevrouw Van ’t Hof: “Ik denk een beetje 
balgevoel. Zo ben ik een enthousiaste speler 
van koersbal. Dat is lastiger dan jeu de 
boules. En ik heb geen last van zenuwen, 
ik speel zuiver voor de lol.” En lol was er 
deze middag. Ondanks het weerbarstige 
weer toonden de deelnemers een tomeloze 
inzet en daagden elkaar behoorlijk uit. 
Maar de lach overheerste. Daar op de baan 
bij Sarto hadden de deelnemers weer een 
onvergetelijke gezellige middag. 

Dames onverslaanbaar 
in finale jeu de boules

Dagelijks zijn de bootvluchtelingen uit Afrika in het nieuws. Op 27 mei kwam de EU 
met een plan om de vluchtelingen eerlijk te verdelen over de lidstaten. Het voorstel 
van de Europese commissie moet de druk verlagen op Griekenland en Italië, waar veel 
vluchtelingen binnenkomen. Een aantal van deze mensen komt naar Nederland. Iedere 
Nederlandse gemeente krijgt een taakstelling van het Rijk om een aantal vluchtelingen 
met verblijfsvergunning (statushouders) te huisvesten. 

Extra woningen voorkomen 
langere wachttijden
Ook woningstichting Het Grootslag heeft 
van de gemeenten de verplichting gekregen  
om statushouders onderdak te bieden.  
Hans Kröger: “Ik ben van mening dat 
deze mensen een goed thuis verdienen 
in ons land. Natuurlijk houden we het 
spanningsveld nauwkeurig bij voor de 

woningzoekenden uit deze regio. Hun 
wachttijd mag niet te lang oplopen.  
Hierover voeren we overleg met de 
gemeente om extra woningen te kunnen 
realiseren in Drechterland. Want daar 
ontstaat het grootste spanningsveld.”

Meer informatie leest u op  
www.wst-hetgrootslag.nl/Nieuws

Samen verantwoordelijk 
voor vluchtelingen
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