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Het vijftiende trekzakfestival van
Enkhuizen biedt muzikale reuring
en gezelligheid. En: niet voor het
laatst, want een nieuwe groep gaat
de organisatie na deze editie over-
nemen. De Trekzakgroep West-
Friesland van onder andere Lutje-
broeker Alex Koomen heeft zich
gemeld om het festival volgend
jaar van de grond te tillen. „We

gaan met ze om de tafel zitten en
hen helpen als dat nodig mocht
zijn”, vertelt Tejo Teunen van de
organisatie opgelucht.

Aanstekelijke deuntjes
De trekzakspelers die naar Enkhui-
zen zijn gekomen, delen die op-
luchting. Ze komen vanuit het hele
land en prijzen de fijne sfeer die er
altijd in Enkhuizen hangt. Cuny
Wakelkamp, Tonie Smits en Arno
Vos komen uit Mijnsherenland en
omgeving en hebben op het ver-
hoogde wandelpad langs de Ha-
venweg Annemarie de Kruif en
Annie Peters uit Arnhem getroffen.
Met vier trekzakken en de cahon
van Arno, een slagwerkkist, spelen
ze aanstekelijke deuntjes. Cuny,
Tonie en Arno zijn afgestudeerd
aan de Trekzak Academie in Vrees-

wijk. Annie geeft de maat aan met
haar ’maatje’, een eigen fabricaat
drumpedaal.

Uit Leeuwarden is een grote
groep vrouwen met één man onder
de naam Harmoanika Spilers aan
het musiceren. Ze spelen ’gesellige
mei-sjongers’ zoals dat op z’n Fries
heet. Op hetzelfde grasveld zijn de
Fruitella’s behoorlijk aanwezig.
Anneke Veltman-Schumacher en
Geeske Aalfs-Palma verzorgen
gehuld in snoepgoedkleurige jur-
ken de zang in het ’schuifdeuror-
kestje’ dat ze vormen met trekzak-
speler Aalf Aalfs. Ze komen vanuit
Groningen graag naar Enkhuizen,
waar ze vier jaar geleden ook al
speelden.

Echte trekzak zwaargewichten
zijn Corné Hoogervorst uit Ame-
rongen en Frans van der Aa uit

Boxtel. Frans bouwt al 38 jaar
accordeons en trekzakken en speelt
uiteraard op een eigen exemplaar.
Hij maakt ook zijn eigen melo-
dieën. „Ik speel het en zet het dan
’verborgen’ op YouTube. Later
speel ik het nog een keer in verbe-
terde versie en als het goed genoeg
is, zet ik het openbaar.”

Corné speelt ook al enkele decen-
nia en maakt eigen interpretaties
van vooral Zweedse (viool-)muziek.
„We komen elkaar overal wel te-
gen, het is een klein wereldje van
de trekzak, hoewel het de laatste
jaren wel groter is geworden. Het
instrument wordt populairder.”
Voor Frans wel lekker, maar levert
niet aan iedereen. „Je moet wel al
kunnen spelen. Ik maak de instru-
menten niet om er alleen maar mee
te pronken.”

Deelnemers van heinde en verre roemen de fijne sfeer in Zuiderzeestad

Muziek trekzak blijft
welkom in Enkhuizen
Theo Groot

In het water waren volop spelletjes
voor de kleinsten. Op de kade
zongen smartlappenkoren en was
een langgerekte markt opgesteld.
Met paling en ijs. Natuurlijk. En
voor wie het buiten toch echt te
heet werd, stonden in het vereni-
gingsgebouw Pampus oud-Hol-
landse spelletjes klaar. En dit alles
in het kader van de Waterweken in
Stede Broec.

Absoluut favoriet bij de kinderen
was de stormbaan op het water.
Een lang luchtkussen met hinder-
nissen waarover de jeugd moest
klauteren om het havenwater te
bereiken. Verkoeling als beloning.

Fleur Degeling (11) uit Bovenkar-
spel had een grijns van oor tot oor
nadat zij de hinderbaan had geno-
men en zwemmend de kant bereik-
te. ,,De hindernisbaan is leuk maar
hij is ook wel lastig.’’

Ze wijst op het deel waarop de
kinderen via blokjes langs de zij-
kant moeten klimmen om verder
te komen. Sommige kinderen lukt
dit niet en vallen dan al in het
water. Al is dat volgens Fleur geen
probleem: ,,Het water is hartstikke
lekker.’’

Rond de baan zijn zowel in het

water als op de kade opvallend vele
vrijwilligers aanwezig van de Red-
dingbrigade van Stede Broec. ,,Wij
laten ons hier zien om nieuwe
leden te krijgen’’, zegt hij onom-
wonden. ,,Maar we zijn hier ook
omdat niet ieder kind die deze
hindernisbaan neemt een zwemdi-
ploma heeft. Die kinderen bereiken
het einde van de baan, stoppen dan
en gaan huilen. Dan helpen wij ze
terug naar de kant.’’

Het schoolzwemmen in Stede
Broec werd in 2014 afgeschaft.
,,Alleen ’t Pallet doet dit nog’’,
vertelt zweminstructeur Martin
Paree van De Kloet. ,,Het zou goed
zijn als het schoolzwemmen terug-
komt, maar de meeste kinderen
volgen als particulier wel degelijk
zwemles hoor.’’

Redders helpen kinderen
zonder een zwemdiploma
Cees Beemster

Fleur Degeling kijkt even om tijdens het klauteren over de hindernisbaan in de haven van De Kolk. FOTO THEO GROOT

Enkhuizen " Als een lang muzi-
kaal lint gaat het langs de haven
van Enkhuizen. Muzikanten van
diverse pluimage maar altijd
met minstens een trekzak in de
gelederen. Orkestjes, spontaan
ontstane bandjes, duo’s en trio’s
en eenlingen die liever solo het
publiek vermaken.

Dat een jongen uit Andijk afgelopen week-
einde miljonair is geworden door tweede te
worden op het wereldkampioenschap voor
het online computerspel Fortnite is een re-
gelrechte sensatie. Vanwege de prestatie
omdat miljoenen mensen dit spel spelen,
wat aangeeft hoe knap het is als je tot de
wereldtop behoort. En vanwege de mega-
geldprijs natuurlijk. Wie verdient er zoveel
geld met een computerspel?

Nu ken ik Fortnite vooral doordat mijn
zoon en zijn vriendjes dit spelen. Ik ben er
blijkbaar te oud voor. Al zijn computerspel-
len ook al best oud. Het begon in 1972 met
het spel Pong van fabrikant Atari waarbij je
een balletje achter je tegenstander moest
zien te krijgen. Meer stelde het niet voor,
maar hele volksstammen waren direct ver-
slaafd en speelden het in speelhallen waar
je toen nog heen moest voor dit vermaak.

Het eerste computerspelletje dat ik me
echt kan heugen was Donkey Kong uit 1981
van Nintendo. Een schoolvriendje had elke
dag zo’n klein inklapbaar computertje mee
waarop dit gespeeld werd. Hij had toen veel
vriendjes want iedereen wilde dit probe-
ren. Ik heb daarna nog de Commodore 64
met een floppydiskdrive meegemaakt -
weet de jeugd wel wat ik bedoeld? – en een
reeks van nieuwe internet- en teksverwer-

kende programma’s mezelf eigen moeten
maken.

En toen kwam Fortnite. Die afslag heb ik
toch echt gemist. Net als bij Donkey Kong
was de jeugd bij de komst van dit ren- en
schietspel direct verslaafd. Alleen was het
toen lol en is het nu keiharde cash. Ik hoop
dat het vooral lol blijft. Want van al die mil-
joenen spelers krijgen er slechts enkelen
zoveel geld. Het is net voetbal.

!
In 60 seconden

Cees Beemster c.beemster@hollandmediacombinatie.nlFortnite

Bovenkarspel " Het kwik steeg in
Bovenkarspel zaterdagmiddag tot
boven de dertig graden. Dus waren
de activiteiten die voor kinderen
waren georganiseerd in het water
van de haven van De Kolk goed
uitgekozen.

Dat zijn bijna 1900 uitrukken meer
dan het jaar ervoor, toen er nog
ruim 31.400 ritten werden geno-
teerd. Meer verkeersongevallen en

ongelukken in en rondom huis
blijken de voornaamste oorzaken.
Het aantal spoedritten dit jaar
staat tot 1 mei op bijna 11.000.

De meeste uitrukken in 2018
vonden plaats in Alkmaar: ruim
6700. Hoorn (bijna 3900) en Den
Helder (kleine 3600) volgen. Met
bijna 14.200 ritten zijn ambulances
het meest actief in de Alkmaar en
omstreken (was ruim 13.000). West-
Friesland (van bijna 9100 naar ruim
9600) en de Kop van Noord-Hol-

land (van bijna 9300 naar zo’n
9500) vertonen ook groei.

Daling brandweer
Bij de brandweer in de veiligheids-
regio is het aantal spoedritten juist
met zo’n vier procent gedaald: van
ruim 5800 naar bijna 5600. Betere
voorlichting en advisering over
brandpreventie lijken debet aan
deze ontwikkeling. Dit jaar is tot 1
mei bijna 1700 keer met bluswa-
gens uitgerukt.

Ook bij de brandweer is de stad
Alkmaar lijstaanvoerder met ruim
duizend ritten. Hoorn (ongeveer
700) en Den Helder (bijna 620)
completeren de top drie.

Brandweerkorpsen in de regio
Alkmaar en omstreken hebben bij-
na 2290 keer moeten uitrukken,
dat was zo’n 2360. Ook West-Fries-
land (van ruim 1750 naar bijna
1700) en de Kop van Noord-Hol-
land (van ruim 1700 naar ruim
1600) hebben te maken met daling.

1900 spoedritten extra voor ambulancedienst
Martijn Gijsbertsen

Hoorn " Het aantal spoedritten
door ambulances in de Veiligheids-
regio Noord-Holland Noord (17 ge-
meenten) is in 2018 met circa zes
procent gestegen naar bijna
33.300.

Cuny, Tonie en Arno uit Mijnsherenland en omgeving spelen met Annemarie en Annie uit Arnhem op het Trekzakfestival in Enkhuizen. FOTO THEO GROOT
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Zuiderdracht-bewoner Fred Greu-
ter stelt dat hij en zijn buren al an-
derhalf jaar geen nachtrust meer
hebben door de wagens van Pyxis.
Greuter verzocht de Omgevings-
dienst op 12 februari van dit jaar
handhavend op te treden omdat
Pyxis volgens hem de geluidsvoor-
schriften overtrad.

De gemeente Drechterland heeft
nu bekend gemaakt dat de dienst op
19 maart van dit jaar ’s nachts een
controle heeft uitgevoerd bij het be-
drijf. En hieruit is klip en klaar ge-
bleken dat Pyxis inderdaad regels
heeft overtreden. Het warmdraaien
van vrachtwagenmotoren is volgens
de geldende regels niet toegestaan.
Geconstateerd werd dat een truck
rond 3.50 uur langer dan zes minu-
ten warm draaide voordat deze weg
reed. Twee uur later draaide een wa-
gen langer dan tien minuten warm.

Navraag bij DAF
Volgens Pyxis moet een vrachtwa-
gen warmdraaien om de luchtrem-
men op te pompen. Dit hoeft vol-
gens de dienst echter niet langer dan
vijf minuten te duren, zo heeft na-
vraag bij DAF geleerd; de fabrikant

waarvan Pyxis de meeste vrachtwa-
gens heeft rijden. Vandaar dat Pyxis
500 euro boete krijgt als dit op-
nieuw gebeurt. Ook is gemeten dat
het bedrijf het maximaal toegestane
geluidsniveau heeft overtreden.
Ook voor deze overtreding geldt dat
Pyxis 500 euro boete krijgt als dit
weer gebeurt. Voor beide dwang-
sommen geldt als maximumbedrag
5.000 euro.

Het transportbedrijf heeft be-
zwaar gemaakt tegen de opgelegde
dwangsommen. Ook heeft Pyxis op
10 mei het verzoek bij de dienst inge-
diend om nieuwe voorschriften te
krijgen voor het toegestane geluids-
niveau. Het besluit hierover volgt
nog. ‘Wij hebben beoordeeld dat er
voor een deel van de geconstateerde
overtredingen concreet zicht op le-
galisatie bestaat’, heeft de dienst
eind mei al wel per brief aan Pyxis
laten weten. ‘Daarom zien wij deels
af van handhavend optreden’.

Ongewenst
Burgemeester en wethouders van
Drechterland vinden dat het bedrij-
venterrein Gildenweg, waarop
Pyxis zit, op de verkeerde plaats ge-
legen is. ‘Wij zijn van mening dat de
locatie van dit bedrijventerrein, ge-
geven de aard van de daar ontplooi-
de economische activiteiten, onge-
wenst is’, schrijft het college als ant-
woord op vragen van Gemeentebe-
langen Drechterland. ‘De gemeente
Hoorn gaat echter over de toekomst
van de Gildenweg. Als college zullen
wij met Hoorn in gesprek blijven
over de toekomst van het bedrijven-
terrein, waarbij wij de uitplaatsing
van dit bedrijventerrein, respectie-
velijk het terugdringen van de ver-
keersaantrekkende activiteiten op
dit terrein, blijven bepleiten’.

Dwangsommen voor transporteur

Pyxis maakt
te veel geluid

Cees Beemster
c.beemster@hollandmediacombinatie.nl

Oosterblokker " Pyxis blijkt tij-
dens een nachtelijke controle van de
Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord op het bedrijfsterrein langs
de Zuiderdracht in Oosterblokker
met haar vrachtwagens meer geluid
te hebben gemaakt dan is toege-
staan. Het transportbedrijf is daar-
om voor twee overtredingen een last
onder dwangsom opgelegd.

bij de Hulk, uitgezet.
Ellis Klinkenberg en Gunter

Horn, vrijwilligers van Dierenam-
bulance Hoorn, hebben het klusje
geklaard, samen met een bewoner
van het Visserseiland. ,,Met een
croissantje en geduld’’, zegt Kiki
Pierlo van de Dierenambulance, die
er zelf niet bij was.

De gans, die eerst bij de Hoofdto-
ren in Hoorn was gesignaleerd,
streek vrijdag 19 juli neer aan de wal-

De ’lawaaigans’ is vervolgens elders
in Hoorn, op het Landje van Naber

kant van Achter op ‘t Zand, om daar
niet meer te vertrekken.

Bij zijn nek
Zondagmiddag lukte het om de
gans bij zijn nek te grijpen en naar
de Hulk over te brengen. Daar ver-
bleef al een groep witte ganzen. ,,Dit
is wel een uitzondering voor ons’’,
benadrukt Pierlo. ,,Het is niet de be-
doeling dat wij overlast van dieren
gaan aanpakken.’’

Hoornse lawaaigans gevangen en verplaatst
Eric Molenaar

Hoorn " Bewoners van Achter op
‘t Zand in Hoorn kunnen als het
goed is weer rustig doorslapen. De
gans die de nachtrust van een aantal
van hen in de afgelopen tien dagen
door zijn gegak behoorlijk verstoor-
de, is zondagmiddag gevangen.

sinds 26 maart vermiste Marcin
meldden onlangs dat hij zou zijn
gezien in Hoorn, Wervershoof en
Den Haag. „Dat heeft niet tot ver-
dere aanwijzingen rond zijn ver-
blijfplaats geleid”, aldus Harten-
berg. Marcin is officieel voor het
laatst gezien bij het tankstation
langs de A7 bij Wieringerwerf.De familie en vrienden van de

Politie blijft tips vermiste Pool
Marcin Dmytryszyn natrekken
Wieringerwerf " „De recherche
blijft tips en aanknopingspunten
rond de vermiste Pool Marcin
Dmytryszyn uitrechercheren”,
zegt politiewoordvoerder Menno
Hartenberg. „Maar het ziet er
niet hoopvol uit.”

Het voertuig waarin zij zaten, raak-
te door onbekende oorzaak van de
weg en kwam in een greppel tot stil-
stand. Meerdere ambulances en een
traumahelikopter kwamen ter
plaatse om de gewonden te helpen.
Het betreft een 18-jarige man uit
Grootebroek, een 21-jarige man uit
Andijk, een 17-jarige man uit Boven-
karspel plus een vierde inzittende,
van wie de identiteit nog niet be-
kend is.

Door het verkeersongeluk op de
Westdijk was de weg enige tijd afge-
sloten voor passerend verkeer. De
politie doet nog onderzoek naar de
toedracht van het ongeval, waarbij
geen andere voertuigen betrokken
waren.

West-Friezen
raken gewond
bij ongeval
Van onze verslaggever

Zuidschermer " Op de N244/West-
dijk in Zuidschermer zijn zaterdag-
avond rond kwart over elf bij een
verkeersongeval vier inzittenden
van een personenauto gewond ge-
raakt.
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