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ZATERDAG 30 MAART 2013

Opgericht in 1945

‘Pasen wordt
kouder dan
Kerst’. Ik kijk
er niet meer
van op. Een
van de eerste
dingen die ik ’s
ochtends doe,
is kijken naar

het weerbericht. Gaat die oos-
tenwind nou eindelijk verdwij-
nen? Ik ben het spuugzat. Al da-
genlang op de fiets door de pol-
der met die ijskoude wind in
mijn gezicht. Temperaturen die
nauwelijks boven het vriespunt
uitkomen, brrrr. Voorlopig lijkt
er geen einde aan te komen.

Even teruggezocht: vorig jaar
rond deze tijd was het bijna
twintig graden, lekker een
tochtje maken op de racefiets. Ik
moet er nu niet aan denken.
Medelijden had ik met de cou-
reurs in Milaan-San Remo en
morgen tijdens de Ronde van
Vlaanderen. Het is niet alleen
Nederland, heel Europa lijdt
onder de kou.

An Inconvenient Truth, de
documentaire waarmee Al Gore
in 2006 dringende aandacht
vroeg van de gehele wereldbe-
volking, lijkt in deze tijden
nauwelijks geloofwaardig. Op-
warming van de aarde? Flau-
wekul. Onderzoek heeft uitge-
wezen dat het broeikaseffect
juist koude periodes tot gevolg
heeft. Laten we er dus met z’n
allen voor zorgen dat de ‘op-
warming’ van de aarde zich
niet doorzet.

Voor de langere termijn pak
ik ondanks de kou dus toch de
fiets. Global warming okay,
maar global icing... no way! 
PA U L  VA N  B E E M

6 0  S E C O N D E N

Opwarming

Voor het laatste nieuws
nhd.nl

W A T E R L A N D S E  K R O N I E K

30 maart: Zaterdag voor Pasen. Wellicht herinne-
ren sommige grootmoeders zich de drukte rond
de jaarlijkse schoonmaak want het huis moest
vóór Pasen tiptop zijn. Van de zolder tot de kelder:
alles kreeg een grote beurt. Zelfs bedden en kle-
ding werden buiten gelucht.
B R O N :  D A G B L A D  WAT E R L A N D ,  11 A P R I L  2 0 0 6 ,  WAT E R -
L A N D S  A R C H I E F

NEEM NU EEN
ABONNEMENT
EN BESPAAR
TOT 48%
(t.o.v. de losse verkoop)

nhd.nl/abo

Tot

48%
korting!

De grootste keuze in exclusief wonen. www.vantil.nl

OPENINGSTIJDEN:

Ma-Di-Wo: 9.30-17.30 uur
Do-Vr: 9.30-21.00 uur
Za: 9.30-17.30 uur

Noorderkade 1038

1823 CJ Alkmaar

Tel. [072] 5112760

LEOLUX. PUPILLA.

Ontwerp: Gabriele Assmann. Organisch gevormde
bank op eigenzinnige voetjes in gepolijst aluminium.
Speciale aanbiedingsprijzen in stofMacaron.

2,5-zits van 3.295,-Nu2.495,-
3-zits van 3.560,-Nu2.795,-
Met chaise (large) van 5.755,-Nu4.090,-

Met chaise (medium) van 5.625,-Nu3.990,-

2e paasdag geopend
10.00 - 17.00 uur open

2ePaasdag
Heerhugowaard van 10 tot 17 uur
Hoorn van 11 tot 17 uur

Intratuin Heerhugowaard Zuidpoort 1, 072-5757157
Donderdag en vrijdag koopavond. www.intratuin.nl
Intratuin Hoorn (Oosterblokker)
Noorderdracht 20A, 0229-261818. Donderdag koopavond

caravans • campers • vouwwagenstenten • accessoires

2e Paasdag geopend!
U bent welkom van 10:00 tot 17:00 uur

CARAVANBOULEVARD.NL
Pascalstraat |Heerhugowaard

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

purmerend

Auto in beslag
genomen
Op de Churchillaan hebben
agenten donderdagmiddag de
auto van een 33-jarige Purme-
render in beslag genomen. De
auto bleek niet verzekerd en
ook de APK was verlopen. Naast
de inbeslagname kreeg de be-
stuurder een boete voor onver-
zekerd rijden.

purmerend

Asbest in afval
Koogpad
In de berg met gedumpt afval
aan het Koogpad in Purmerend
zit volgens de provincie asbest.
Dat is gisteren onderzocht. Het
gaat om asbest in golfplaten en
is, zolang de platen niet bescha-
digd worden, niet direct gevaar-
lijk. Gisteren is de berg afval
door de provincie afgedekt en
binnenkort wordt het door een
gespecialiseerd bedrijf opge-
ruimd.

,,De vlakke vloerzaal wordt
vaak verhuurd voor maximaal
130 mensen. De brandweer laat
tweehonderd toe. Bij ons zijn
het er vaak meer. Zeker bij
bijzondere diensten gaan we er
ver overheen’’, zegt Jongboom.

Dat een kerkgemeenschap in
een pop- en cultuurcentrum
huist, is op zich al opmerkelijk,

maar roept het bij de leden geen
weerstand op nu de grote pop-
zaal het toneel wordt voor de
religieuze bijeenkomsten? Op
zaterdagavond een rockconcert
of een dancefeest, waarbij het er
niet altijd even vroom aan toe-
gaat en de volgende ochtend in
dezelfde ruimte een kerkdienst?

Jongboom: ,,Misschien vin-

den sommigen van onze ge-
meenschapsleden met een ker-
kelijke achtergrond het een
donker hol. Maar mij maakt het
niets uit wat ze er op andere
dagen doen. Voor mij is P3
gewoon een stapel stenen. We
hebben eerst in een school geze-
ten bij Bladergroen, later in de
Taborkerk en nu gaan we bin-

nen P3 van de theaterzaal naar
de popzaal. Iedere verandering
doet wel wat mensen binnen de
gemeenschap pijn.’’

Het weerhoudt de Nazarener
er niet van gestaag te groeien.
Tegen de stroom van leegloop
bij andere kerken in. De ge-
meenschap in Purmerend telt
nu 350 leden. ,,Ik verwacht dat

we binnen een paar jaar ook
weer uit de popzaal van P3
groeien’’, zegt Jongboom. ,,We
hebben geprobeerd zelf iets te
bouwen. Maar daar wil de ge-
meente Purmerend niet aan
meewerken. Die zegt dat met de
leegstaande Lutherse kerk en
het vertrek van de katholieken
uit de Missionair Oecumenische

Gemeenschap en de Taborkerk
genoeg vrije kerkruimte in de
stad beschikbaar is.’’

Vanwaar het succes van de
Nazarener? ,,We houden vast
aan de oude boodschap en oude
zekerheden, maar brengen ze
op een moderne manier. God
wordt zichtbaar in de wijze
waarop we bij elkaar zijn.’’

Kerk van de Nazarener trekt altijd een volle bak in P3
marcovannek@nhd.nl

P U R M E R E N D - ,,De best lopen-
de voorstelling in P3. Altijd
volle bak.’’ Dat hoort dominee
Frits Jongboom van de Kerk van
de Nazarener vaak bij het pop-
en cultuurpodium. Zijn ge-
meenschap is uit de theaterzaal
gegroeid en kerkt vanaf morgen
in de grote popzaal.

P U R M E R E N D - Waar veel van
de voorgaande edities werden
gekenmerkt door mooi weer is
het dit keer bibberen geblazen
voor de bijna 1200 leerlingen op
het terrein van FC Purmerend.
Het is op Goede Vrijdag de
negentiende editie van het
schoolvoetbaltoernooi.

118 Teams verdeeld over ne-
gentien basisscholen doen in de
kou een gooi naar de plaatselij-
ke titel en felbegeerde beker.
,,Het koude weer heeft ons
zeker zorgen gebaard’’, zegt
medeorganisator John Bakx (48)
terwijl een paar verdwaalde
sneeuwvlokjes naar beneden
dwarrelen. ,,Gelukkig is de

wind vandaag gaan liggen waar-
door de kinderen zonder pro-
blemen kunnen voetballen.
Woensdag hebben we de scho-
len nog het advies gegeven om
de kinderen met lange broeken
deze kant op te sturen.’’

Voor Janeiro (9) uit groep 5
van De Nieuwe Wereld is het de
derde keer dat hij meedoet.

,,Het is elke keer leuk en span-
nend.’’ Teamgenoot Youri (8)
heeft nog vertrouwen. ,,1-1 in de
eerste wedstrijd tegen Kawama
1, maar ik denk dat we nog
kunnen winnen’’.

Volleybal
Waar de basisscholen zich be-
zighouden met voetbal, staat

Goede Vrijdag voor de middel-
bare scholieren geheel in het
teken van het veertiende scho-
lenvolleybaltoernooi. In De
Vaart strijden dertig teams van
het Jan van Egmond Lyceum,
het Da Vinci College en de
vmbo’s Nelson Mandela en
Antoni Gaudí voor de titel van
beste klas.

Zyad Abdelrahman (9) van de Klimop besluit ondanks de koude omstandigheden de ijscoman te verlossen van zijn voorraad. FOTO ELLA TILGENKAMP

’IJskoude’ editie schoolvoetbaltoernooi
door paul van beem

Dat zei advocaat Patrick Rom-
bouts voor de rechtbank in Haar-
lem, waar hij de van drugshandel
verdachte Marokkaan Yassin R.
(23) uit Edam verdedigde.

R. wordt beschuldigd van de
handel in cocaïne en amfetamine
van januari tot maart 2011. Dat
zou zijn gebeurd vanuit een
pand aan de Zwaardstraat in Vo-
lendam. Volgens Rombouts
komt de verdenking tegen R. uit
de koker van één politieman. Hij
noemde diens processen-verbaal
in het strafdossier ’tendentieus’.

De raadsman stelde dat de po-
litie er ten onrechte vanuit is ge-
gaan dat het de verdachte is ge-
weest die aan het woord komt bij
afgeluisterde telefoongesprek-
ken. Rombouts bestreed dat. De
advocaat pleitte voor vrijspraak.

Volgens Rombouts is het straf-
dossier ’het toppunt van integra-
tie’: een jonge Marokkaan die
een oudere Volendammer helpt
met het aan- en uittrekken van
steunkousen. Dat valt moeilijk te

rijmen met drugshandel, aldus
de raadsman.

Officier van justitie Anne Pe-
ters vond dat er wel voldoende
bewijs is tegen R. Zij stelde dat de
zaak aan het rollen is gebracht
door buurtbewoners, die veel
last hadden van het dealen. De
politie greep 25 maart 2011 in.

De aanklaagster eiste 6 maan-
den celstraf, waarvan 3,5 maand
voorwaardelijk. R. heeft het on-
voorwaardelijke deel inmiddels
in voorarrest uitgezeten.

De 71-jarige Volendammer Jan
V., wiens huis werd gebruikt om
drugs te verhandelen, werd no-
vember vorig jaar voor zijn rol
veroordeeld tot slechts een voor-
waardelijke celstraf. V. verklaar-
de destijds voor de rechter niet te
hebben gemerkt dat er in drugs
werd gehandeld. Wel kwamen er
Marokkanen over de vloer om
koffie te drinken en zijn steun-
kousen aan en uit te trekken.

In de zaak van Yassin R. doet
de rechtbank 11 april uitspraak.

’Marokkaan kritischer benaderd’

Advocaat
wijst naar
rol politie
door frits verhagen

H AA R L E M - De Marokkaanse gemeenschap ligt slecht in Vo-
lendam. Daarom kijkt de politie in Zaanstreek-Waterland
extra kritisch naar Marokkaanse verdachten.

’Mientje die in het zonnetje zit’
heeft van de kunstenares zelf ’De
stilte voorbij’ als titel meegekre-
gen. Naar het boek dat de dame
in brons leest. Beemster staat de
beide paasdagen weer in het te-
ken van de Kunstroute. Het is de
vijftiende editie en daaraan ne-

men negen Beemster kunste-
naars en twaalf gastexposanten
deel. De veertien locaties met
kunst zijn herkenbaar aan de
Kunstroute-vlag. Meer informa-
tie over die locaties is te vinden
op www.kunstroutebeemster.nl.
Twaalf moderne altaarstukken
in Galerie De Groen Poort zijn
dit weekeinde alleen op zondag
te zien, en daarna elke zaterdag
en zondag tot en met 26 mei.
➔ Reportage: Ati Emmerik

wilde stoppen, maar stopte
niet

Vijftiende Kunstroute
door de Beemster
koosreitsma@nhd.nl

W E S T B E E M S T E R - In de tuin
van Ria van Eijndhoven staan
twintig beelden. ,,Mientje die in
het zonnetje zit, is mijn favo-
riet’’, zegt ze.

Hoogenkamp is behalve predi-
kant in Zuiderwoude en Uitdam
ook een van de grote aanjagers
van het culturele leven in de ge-
meente Waterland. Hij stond aan
de wieg van Areopagus, centrum
voor kerk, cultuur en samenle-
ving. Vernoemd naar de heuvel
in Athene waar rechtgesproken
werd en waar de apostel Paulus
preekte. En na het opheffen van
Areopagus met zijn Catharinas-
tichting. Want bij alles wat Hoo-
genkamp doet komt de dominee
mee. Altijd met milde en licht
ironische toonzetting.

Hoogenkamp: ,,Ik ben straks
68 en ze zitten natuurlijk niet te
wachten op een dominee die al-
lerlei kwaaltjes krijgt. Ik heb hier

twintig jaar gewerkt en heel veel
kunnen doen voor de kerk en de
gemeenschap. Maar op enig mo-
ment is het klaar.’’

Dat betekent wel dat de Hoo-
genkamps hun markante pasto-
rie in Zuiderwoude moeten ver-
laten. Nebo heet hun huis, naar

de bergtop van waar Mozes voor
hij stierf een blik mocht werpen
op het beloofde land. Hun nieu-
we Nebo staat in Culemborg.
,,Midden in de stad, na twintig
jaar op het platteland. Maar voor
we verhuizen gaan we nog wel
iets leuks organiseren, denk ik.’’

Ds. Rieks met pensioen

Rieks Hoogenkamp voor ’zijn’ kerk. ARCHIEFFOTO/JOOST REIJNDERS

joostreijnders@nhd.nl

Z U I D E RW O U D E - Dominee
Rieks Hoogenkamp verlaat
Waterland. Eind september
verhuizen de predikant en
zijn vrouw Jeltje naar Culem-
borg. Over een opvolger in de
protestantse gemeente Zui-
derwoude en Uitdam is nog
niets bekend.

M A R K E N - Het is niet het eerste
kievitsei van Nederland. Maar
misschien wel van Noord-Hol-
land. En zeker van de regio Wa-
terland. Dirk de Waart vond het
gisteren in het weiland bij de
Moeniswerf op Marken.

De Waart, bewoner van het
voormalige eiland, bekommerde

zich om zijn schapen in het wei-
land toen hij het kievitsnest ont-
dekte met het ei erin. Hij was er
niet bewust naar op zoek, vertelt
hij. Het is volgens hem twijfel-
achtig of het ei wordt uitgebroed
omdat de verwachting is dat het
de komende nachten nog blijft
vriezen.

Eerste kievitsei Marken 











































De evangelische Kerk van de 
Nazarener in Koog aan de 
Zaan heeft wekelijks zo’n vier-
honderd bezoekers. De depen-
dance in Purmerend is dit jaar 
geopend en ontvangt inmid-
dels iedere zondag ongeveer 
negentig bezoekers.

Dominee Frits Jongboom is 
getrouwd met Tjitta en heeft 
vier kinderen van 17, 15, 13 en 11 
jaar oud. “Iedere avond voet-
ballen we! Alleen sta ik tegen-
woordig bij hun te trappelen 
of ze nog mee willen doen”.

Dominee Frits Jongboom
Kerk van de Nazarener

Meer FritsIn iedere CC kijken we mee over de 
schouders van een dominee. Deze keer 
is Frits Jongboom aan de beurt. Hij is 
dominee van de Kerk van de Nazarener 
in Koog aan de Zaan en Purmerend, 
maar hij is ook geestelijk vader van de 
kinderboekentweeling Max en Maya. 
“Toen mijn oudste zoon zes jaar was, 
ben ik begonnen met het vertellen van 
kinderverhalen in de kerk. Ik vond dat 
de kerk toen te weinig te bieden had 
voor kleine kinderen. En de kinderen 
vonden het leuk, en hun ouders mis-
schien wel nog leuker.” 
Max en Maya beleven samen aller-
lei avonturen. Aan de hand van hun 
belevenissen worden bijbelse thema’s 
en onderwerpen eenvoudig uitgelegd. 
Inmiddels zijn de verhalen van Max 
en Maya gebundeld en in zes uitga-
ven verschenen. De tweeling heeft 
een gezicht gekregen door illustrator 
Gerwin Tromp. Frits vindt het schrij-
ven nog steeds heerlijk. “Ik schrijf op 
mijn gevoel. Het is pure ontspanning. 
Inspiratie haal ik uit het dagelijkse 
leven. Eerst stonden mijn twee oudste 
kinderen model voor Max en Maya, 
inmiddels staan de jongste twee dat.” 
“In ons gezin willen we met God leven. 
Dit doen we met vallen en opstaan. 
Maar ook in tijden dat wij God even 
loslaten, mogen we weten dat Hij met 
open armen op ons wacht! Dat is zo 
fantastisch. Daarom wil ik christelijke 
boeken schrijven. Ik wil dat de liefde 
van God eruit springt! In mijn boeken, 
maar ook in mijn preken gebruik ik 
daarbij veel humor. Lachen doet goed! 
De gebrokenheid van het leven geeft 
al zoveel pijn. Ook ik zit vaak met mijn 
handen wanhopig omhoog. Maar ik 
ben blij dat ik mensen mag wijzen op 
de levende relatie die ze met Jezus 
kunnen hebben. Hij kan levens veran-
deren!”

Dominee en kinderboekenschrijver

  De dominee20 mei 200614

Frits is ook te horen in: Stem  
in de Stilte op 17-6-06, 23.15-
24.00, 747 am. 
In september komt er een 
nieuw tienerboek van hem uit 
over een blinde jongen met 
zijn hond. 

  
 www.jongboom.nl

 www.eo.nl/stemindestilte
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