MAANDAG 3 SEPTEMBER 2018

2

SCH 9

SCH 8

In 60 seconden

’Dahlia-feesten’ zijn uit de problemen
Regionaal

Stad en Streek
Colofon
Schager Courant
Hoofdredacteur:
Hugo Schneider
GerBen van ’t Hek (adjunct)
Secretariaat:
redactiesecretariaat@hollandmediacombinatie.nl
Hoofdkantoor:
TMG Media B.V.
Basisweg 30, Postbus 2603
1000 CP Amsterdam
Tel. 088-8249111
Redactiechef:
Michiel Snik
Regiokantoor:
Schager Courant
Rensgars 3
1741 BR, Schagen
Tel. 0224-224400
redactie.sc@nhd.nl
Website:
www.schagercourant.nl. Volg de Schager Courant
ook op twitter via @SchagerCourant en op
www.facebook.com/schagercourant.
Raad voor de Journalistiek:
De Schager Courant volgt de leidraad van de Raad
voor de Journalistiek. Voor meer informatie: Ga
naar www.rvdj.nl.
Lezersservice:
Voor bezorgklachten of vragen: Ga naar
www.nhd.nl/service of bel 088-8241111. Opzeggen abonnementen met inachtneming van een
opzegtermijn van tenminste één maand voor
einde van abonnementsperiode.
Advertentie opgeven:
Ga naar hollandmediacombinatie.nl/advertentiemogelijkheden of bel 072-5196396.
(Persoons)gegevens: Op de verwerking van (persoons)
gegevens van lezers van deze uitgave, bijvoorbeeld in het
kader van de uitvoering van de abonnementenovereenkomst
of in verband met deelname aan puzzels en prijsvragen, is
de Privacy Verklaring van TMG N.V. van toepassing. Deze
Verklaring is te vinden op www.tmg.nl/privacy .
Rechtenvoorbehoud: Alle rechten ten aanzien van (de inhoud
van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden en
berusten bij TMG Media B.V. Van alle gepubliceerde werken
van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC
organisatie zijn de publicatierechten geregeld met Pictoright
te Amsterdam. Op het gebruik van deze uitgave zijn de
Algemene Gebruiksvoorwaarden TMG van toepassing, zie
tmg.nl/algemene-gebruiksvoorwaarden.

© TMG Media B.V., 2018

Michiel Snik

Nieuwe Niedorp Q De Floralia in
Nieuwe Niedorp en het Bloemencorso in Winkel verwachten geen
problemen meer door een gebrek
aan dahlia’s.
Een paar weken terug werd de
noodklok nog geluid vanwege een
gebrek aan deze bloemen waardoor corso’s in de problemen kwamen. Het extreem droge weer

zorgde ervoor dat er te weinig dahlia’s waren. Dat is door de regen
van de afgelopen tijd voorbij, zo
weet Marc Langedijk, verantwoordelijke voor de bloemen in Winkel.
,,Mijn eigen kweekveldje staat ook
al helemaal vol. In Zundert, waar
nu het Bloemencorso is, hebben ze
ook al geen problemen. Een paar
weken terug was dat wel anders,
maar zeker nu ook de zon weer terug is zal de oogst prima zijn.’’

Mogelijk last voor leerlingen Julianadorp

Start van
schooljaar
test buslijn
Leo Blank

redactie.sc@nhd.nl

Schagen Q Met het aanbreken van
het schooljaar wordt duidelijk of
leerlingen van middelbaar onderwijs last hebben van gewijzigde of
opgeheven buslijnen. ,,Ik denk dat
veel ouders nu pas wakker worden”,
zegt bestuursvoorzitter Anne Hoekstra van het Regius College in Schagen.
De dienstregeling van Connexxion
ging op 22 juli in. In het afgelopen
jaar klonken vooral protesten tegen
inkorting van lijn 152 (Schagen-Callantsoof-Julianadorp). Die bus rijdt
nu tot Callantsoog. In het weekend
blijft ie in de remise.
Scholierenbus 652 onderhoudt in de
spits én rond het middaguur de verbinding tussen Den Helder, Julianadorp, 't Zand en Schagen. Overdag
vallen er gaten. Lijn 158 (Anna Paulowna-Breezand-Den Helder Airport-station Den Helder) rijdt niet

meer.
Connexxion heeft her en der flexibel openbaar vervoer geïntroduceerd. Tussen Breezand en NS-station Anna Paulowna en vanaf Callantsoog en Dirkshorn naar NS-station
Schagen. Ook in 't Veld, Winkel,
Schagerbrug en 't Zand worden reizigers opgepikt.

Regius College
Op het Regius College verwacht Anne Hoekstra dat de 150 leerlingen uit
Julianadorp ’s middags last ondervinden: ,,Lijn 152 reed elk uur naar
Julianadorp. Scholierenlijn 652 rijdt
veel minder vaak. Ze zijn soms later
thuis, sport of muziekles kan in de
knel komen.”
SP-statenlid Marnix Bruggeman
vindt dat het openbaar vervoer flink
is achteruitgegaan: ,,Wie pech heeft
moet van Schagen naar Julianadorp
trein en bus nemen. Dat kost uren
en is duur.” Hij denkt dat ouderen
thuis blijven. En ouders kinderen
zelf naar school rijden of naar een
plek brengen waar een bus rijdt.

’Terug naar Julianadorp
gaat extra tijd kosten’
Leo Blank

Julianadorp Q Haar dertienjarige
dochter begint vandaag op het
Regius College in Schagen. Op de
heenreis met scholierenlijn 652
verwacht haar moeder uit Julianadorp, die niet met naam in de
krant wil, weinig problemen. Terug is een heel ander verhaal,
vreest ze: ,,Dat gaat vaak extra
tijd kosten.”
In Schagen komen steeds meer
leerlingen uit Julianadorp, weet
de vrouw. Heeft onder meer te
maken met vele uitval van lessen
bij Scholen aan Zee in Den Helder.
Bus 152 rijdt uit Schagen naar Callantsoog en keert dan weer om.
Het traject naar Julianadorp is
komen te vervallen.
Voorheen kon haar dochter kiezen uit de lijnen 152 en 652. ,,Elk
half uur reed er een bus. Nu hooguit eens per uur. En aan het begin
van de middag moet je in Schagen
twee uur wachten als je pech

hebt.” Het alternatief, met de
trein uit Schagen naar Den Helder-Zuid en met bus 30 naar Julianadorp, is omslachtig en duur.
,,Kost me 40 procent meer.”
In het weekend is openbaar vervoer in Julianadorp een drama,
zegt de moeder: ,,Dan kun je met
de bus alleen naar Den Helder.”
Ze denkt dat mensen vaker de auto pakken.
Haar dochter heeft het paardrijden al verplaatst van doordeweeks naar het weekend.
ROC Kop van Noord-Holland
voorziet weinig problemen voor
de 130 leerlingen uit Julianadorp
in Schagen. Die zijn ouder dan
zestien en kunnen gratis reizen
met trein en bus. Of hebben een
brommer. En wie één dag naar
school komt kan treinkosten betalen uit salaris.
Bij het ziekenhuis in Den Helder
zijn geen reacties ontvangen. Lijn
31 rijdt één in plaats van twee keer
per uur vanaf het station via het
ziekenhuis naar station-Zuid.

Bij de Floralia in Nieuwe Niedorp
klinkt een vergelijkbaar geluid.
Voorzitter Chantal Quaedvlieg:
,,Wij hebben onze bloemen al besteld en horen dat er geen problemen zijn. Het wordt dus weer een
prachtige Floor.’’
De Floralia, die op 15 en 16 september wordt gehouden, heeft een
miljoen dahlia’s nodig. Het Bloemencorso in Winkel 1,3 miljoen en
is op 23 september.

Compliment
A
De dahlia-racewagen van Max Verstappen bij het Bloemencorso 2017.

Michiel Snik Q m.snik@hollandmediacombinatie.nl

ls je je stevig uitslooft voor de gemeenschap loop je de kans daarvoor een gemeentelijk compliment te krijgen. In Den
Helder krijg je de eretitel Jutter van het Jaar.
In Schagen heb je het Schager Compliment.
Prachtig, die gemeentelijke erkenning en van
alle mensen die ik ken die een dergelijke
schouderklop hebben gekregen zeg ik; dik
verdiend. Wat mij betreft verdienen veel meer
mensen een dergelijk compliment, zo bedacht

ik mij het afgelopen weekend toen ik als verslaggever even te gast was bij de kinderkermis
in mijn dorp. Prachtig hoe vrijwilligers ook
hier belangeloos helpen om het leven van
jeugdige dorpsgenoten leuker te maken.
Vooral voor mensen die zich inzetten voor
anderen zonder persoonlijk gewin heb ik veel
respect. Van de elftalbegeleiders bij een voetbalclub tot de vele gastvrouwen in verzorgingshuizen. Die allemaal een gemeentelijke

legpenning geven doet uiteraard afbreuk aan
zo’n onderscheiding. Maar een klein gebaar
kan al veel doen, zo merkte ik vrijdag bij mijn
vertrek als redactiechef bij deze krant. Vandaag begin ik als chef bij een andere editie van
het Noordhollands Dagblad. De gemeentelijke
drinkbeker die ik op mijn laatste werkdag als
dank van Schager burgemeester Marjan van
Kampen kreeg voelde als een groot compliment en staat nu op mijn bureau in Hoorn.

Publiek komt ogen tekort op drukke Schager Uitmarkt
Jan Sampimon

Schagen Q Veelkleurig en uitermate sprankelend. Zo mag de vierde
editie van de Schager Uitmarkt
zeker worden gekarakteriseerd.
Evenals de drie voorgaande edities
kende ook deze aflevering van het
jaarlijkse culturele evenement, met
aanpalend een grote Brocantemarkt, weer ideale weersomstandigheden.
En ook nu weer mochten de presentatoren Peter van de Wiel en
Colet Nierop bij de opening al een
massaal opgekomen publiek verwelkomen.
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Podia
De Schager Uitmarkt beoogt een
royale inkijk te geven in hetgeen
op het gebied van cultuur in het
komend seizoen in de regio is te
genieten. Daartoe biedt de markt
een drietal podia zowel in als en
buiten Cultuurhuis M18. Daarbij
vinden tal van activiteiten plaats in
de bibliotheek en de diverse studio’s binnen het gebouw.
De Ridderzaal van Slot Schagen,
waar een overwegend klassiek
getint programma werd gepresenteerd, is dit jaar als vierde podium
aan de markt toegevoegd. Dat dit
velen aanspreekt, mag wel blijken
uit het feit dat zowel in het theater
als buiten op het Cultuurplein,
met diverse informatie stands, bij
vlagen geen vrije plek meer was te
vinden.
Er was dan ook van alles op cultureel gebied te beleven, waarbij het
niveau veelal royaal boven de middelmaat uitstak.
Het publiek kwam ogen tekort, het
was het te veel om alles te kunnen
meemaken. Er moesten keuzes
worden gemaakt.

Toneel
Het toneel- en musical aanbod
kende optredens door groepen uit
Wieringermeer, Anna Paulowna,
Alkmaar, De Rijp en natuurlijk
Schagen. Meerdere film- en videovertoningen vonden plaats in het
theater.
Een zevental koren in sterk ver-
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De Musicalgroep van Ap-Art geeft op

het ponton in de slotgracht een overtuigende vooruitblik op de musical ’De Jantjes’ die in november in Veerburg (Anna Paulowna) ’draait’.

schillende samenstellingen en
repertoires maakten deze dag hun
opwachting op de diverse podia.
Ballet- en dansvoorstellingen wer-

den verzorgd door de drie balleten dansopleidingen uit Schagen.
Een viertal orkesten en een strijkkwartet tekende voor een scala aan

zowel harmonie, fanfare, bigband
en vioolmuziek.
Daardoor viel er voor het publiek
op deze bijzondere, aangename

dag veel te genieten. Na een heerlijk muzikale afsluiting door het
zestal musici van BB6 die een muzikale ode brachten aan componist

FOTO MARC MOUSSAULT

Burt Bacherach, mag Schagen dan
ook voor het komend seizoen zeker Dinsdag 4 september
weer terecht met een dikke plus op Hippolytushoef Doet & Ontmoet,
de culturele kaart worden gezet.
9.30-12.00 uur, inloopbijeenkomst,
van Wonen Plus Welzijn, in woonzorgcentrum Parkzicht, Parkzicht
11.
Hippolytushoef Sjoelclub DasRaak, 13.30-17.00 uur, anderhalve euro voor niet-leden, een euro voor donateurs, in dorpshuis, Kerkhofsteeg
2-4.
tie. Of hij dat erg vindt? Mike schudt Middenmeer Inloop Jongerencenvan ’nee’ en rent lachend naar het trum The Gate, 19.30-22.00 uur,
Kerkring 1.
volgende waterspel.
In de schaduw schept vrijwilligster Schagen Inloopspreekuur Werk en
Mieke Otjes het zoveelste zakje met Inkomen, 9.00-16.00 uur, Laan 19,
popcorn vol. Hoe lang zij al bij de info: tel. 0224-210400.
kermis helpt? ,,Heel lang, maar ik Schagen Bijeenkomst voor CVA-padoe het met plezier. Dit soort evene- tiënten en naasten, 9.30-12.00 uur,
menten zijn uniek en alleen met via Wonen Plus Welzijn, in De Groene Schakel, A. Mauvestraat 161.
vrijwilligers kun je dit behouden.’’
De afsluitende race tussen ouders Schagen Gratis e-bookspreekuur,
met hun kinderen wordt gewonnen 10.00-12.00 uur, in bibliotheek
door Patrick Kool met zijn zoon Jur- Markt18, Torenstraat 1.
re. ,,Heerlijk al die tevreden kinde- Schagen Doet & Ontmoet, wanderen op onze geslaagde kermis’’, con- ling vanaf De Groene Schakel, 13.30
cludeert voorzitter Ed Spaansen van uur, A. Mauvestraat 161, info: tel.
0224-291042.
het evenementencomité.

Dag vol plezier bij einde vakantie
Michiel Snik

Inge en Gert van Dijk werden tweede bij de slotrace.

FOTO SUZAN VERMEULEN

Winkel Q Voor het wagentje van de
waarzegster op de Kinderkermis in
Winkel staat een lange rij. Iedereen
wil weten wat de liefde later gaat
brengen, wat ze worden en waar ze
gaan wonen.
Isa en Noa Raven staan na het bezoek nog even na te praten wat ze
van de waarzegster te horen hebben
gekregen. De tweeling van 10 jaar uit
Winkel is het lang niet met alles
eens. ,,Ik word topsportster en ga in
Rome wonen’’, zegt Noa met een bedenkelijk gezicht. ,,Hockey vind ik
wel leuk, maar om daar mijn beroep

van te maken? En Rome? Dat is veel
te ver weg van mijn papa en mama.
Dit kan niet kloppen.’’ Haar zusje
kreeg te horen dat ze haar toekomstige partner op de tennisbaan leert
kennen en in 2038 trouwt om vervolgens naar Heerhugowaard te verhuizen. ,,Zou kunnen, als ik daar
dan maar genoeg ruimte heb want
ik wil dieren rond mijn huis.’’
De waarzegster blijkt een topper
voor de ruim tweehonderd enthousiaste kinderen die verder kunnen
kiezen uit twintig verschillende attracties op de kermis in de achtertuin van de families Wester en Fijnheer aan de Dorpsstraat. Waarbij de

Waarzegster is
populair op
Kinderkermis
verschillende waterspelletjes ook
erg populair zijn. Terwijl de ouders
een gokje wagen bij het rad van fortuin glijdt Mike Jong (11) uit Nieuwe
Niedorp gillend van plezier omlaag
langs een zeephelling. De kermis is
ook meteen het einde van de vakan-

Den Oever Doet & Ontmoet, 13.3016.00 uur, inloopbijeenkomst, van
Wonen Plus Welzijn, in het Vikingschip, Robbenoordstraat 11a.
Dirkshorn
Inloopspreekuur,
09.00-10.00 uur, vrijwillig onafhankelijk adviseur van Wonen Plus Welzijn, voor hulp bij administratie,
keukentafelgesprekken,
Wmovoorzieningen, Hornhoeve.
Groote Keeten Finale Miss Callantsoog-verkiezing, 22.00 uur, in dancing/restaurant Brekers, Helmweg.
Hippolytushoef Inloopspreekuur
revalidatie- en behandelcentrum Samen, 9.00-10.00 uur, woonzorgcentrum Noorderlicht, Parklaan 41.
Nieuwe Niedorp Inloopspreekuur
revalidatie- en behandelcentrum Samen, 9.00-10.00 uur, woonzorgcentrum De Trambaan, Koperwiek 30.
Schagen Inloopspreekuur revalidatie- en behandelcentrum Samen,
9.00-10.00 uur, Magnushof, Jacob
Ruysdaellaan 20 en de Bron, Kogerlaan 36a.
Schagen Inloopspreekuur Werk en
Inkomen, 9.00-16.00 uur, Laan 19,
info: tel. 0224-210400.
Schagen Werkgroep Anonieme Alcoholisten Schagen, 20.00 uur, Berkenweg 2 in Schagen, informatie via
06-42704171.
Schagen Klaverjassen, 13.30 uur,
Soos Schagen, in Markt18, Torenstraat 1.
Sint Maarten Handwerkmiddag,
14.00 uur, dorpservicepunt, Dorpsstraat.
Tuitjenhorn Digitale maandag,
14.30-16.00 uur, voor alle vragen over
digitale zaken en trucjes, in bibliotheek, Oostwal 6.
Tuitjenhorn Inloopspreekuur Vrijwillig Onafhankelijk Adviseur
(VOA) van Wonen Plus Welzijn voor
allerlei vragen op gebied van financieen, vervoer, wonen etc, 9.00-10.00
uur, locatie Graag gedaan in St. Jozefpark.

