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Compact
Een kleine week kom ik nu in dit mooie
stukje West-Friesland, waar ik de zeven gemeenten in het verspreidingsgebied van
deze krant mee bedoel. Ik heb de afgelopen
dagen geprobeerd zoveel mogelijk van mijn nieuwe werkomgeving te ontdekken en daarbij vallen twee dingen op.
Ten eerste de grote hoeveelheid mooie plekjes in de streek, de
natuur, het water, de prachtige huizen in de dorpen. En ten tweede hoe klein (dit deel van) West-Friesland eigenlijk is. Of klein,
eigenlijk meer compact. Ik heb 23 jaar bij de Schager editie van
deze krant gewerkt, waar ik een groot aantal jaren de verslaggever in eerst de Wieringermeer, en vanaf 2012, in fusiegemeente
Hollands Kroon ben geweest. Die gemeente is qua vierkante kilometers in oppervlakte land volgens Wikipedia al groter dan de
zeven gemeenten hier samen. Afgerond kom ik voor Koggenland,
Opmeer, Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec en Hoorn op 350
vierkante kilometer, waar Hollands Kroon goed is voor 357 vierkante kilometer. Tel daar de 162 vierkante kilometer van de gemeente Schagen bij op en ik kan het gevoel dat ik krijg als ik kijk
naar de gemeentelijke lappendeken op de kaart wel verklaren.
Verschil met de Noordkop is het aantal mensen dat hier woont.
Met Schagen en Hollands Kroon samen komt je net tot 100.000
inwoners en dan vergeten we die kleine zestigduizend in Den
Helder maar even voor het gemak. Die blijven toch voornamelijk
daar aan het eind van de wereld. Dan is het in dit deel van WestFriesland met circa 213.000 mensen toch een stuk
drukker. Maar om even een bommetje te laten
ontploffen: is het niet weer eens tijd voor een gemeentelijke fusie? Samen in één of twee gemeenten? Ruim op de kaart maar toch compact.
Mike Deutekom
m.deutekom@mediahuis.nl
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Dorcas verhuist
naar Almere
Leo Blank

Andijk n Dorcas verhuist dit najaar naar Almere. In Andijk, sinds
1980 de bakermat van de christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie, blijven kringloopwinkel en regiocentrum achter.
De verplaatsing komt niet uit de
lucht vallen. Al in het voorjaar van
2019 kondigde directeur Leo Visser
aan dat Dorcas voor haar internationale activiteiten naar een meer centrale plek in het land wilde verhuizen. Een locatie in het midden van
Nederland met goede bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer
biedt volgens hem tal van voordelen: ,,Contacten en kennisuitwisseling met organisaties waarmee we
samenwerken worden makkelijker.
Verreweg de meeste partners zitten
in Utrecht en omgeving. Daarnaast

komen veel van onze tachtig medewerkers uit alle delen van het land
naar Andijk. Dat is niet bepaald
doelmatig. Soms gaan mensen weg
vanwege de lange reistijd. Werving
van nieuw personeel is niet eenvoudig.”
Dorcas denkt op een centrale locatie ook samenwerking met universiteiten en hogescholen te intensiveren. Visser: ,,En die gaat twee kanten
uit: wij kunnen bogen op veertig
jaar ervaring met hulp aan de allerarmsten en noodhulp bij calamiteiten in de wereld. Met wetenschappelijke inzichten en studenten over
de vloer wordt de kwaliteit van ons
werk naar een hoger niveau getild.
Wij bieden ze een interessante plek
voor stage of onderzoek.”
De verhuizing staat gepland voor
dit najaar. Met het vertrek naar de
IJsselmeerpolder neemt Dorcas niet
volledig afscheid van haar baker-

mat. In Andijk worden eind dit jaar
in een nieuwe loods van duizend
vierkante meter een grotere en meer
representatieve Dorcas winkel én
een regiocentrum ondergebracht.
Vanuit dat centrum worden vooral
nieuw te openen winkels in de startfase bevoorraad. Ook vindt via dit
knooppunt uitwisseling van voorraden tussen winkels in de regio
plaats.
De drie grote leegstaande loodsen
en het kantoor uit 1991 zijn verkocht
aan lasbedrijf Verhoef uit Andijk.
Aan de overkant van de Bedrijvenweg zijn het kantoorpand uit 2004
en twee bedrijfswoningen in handen van een West-Friese belegger
overgegaan. In dit kantoorgebouw
krijgt Dorcas de beschikking over
enkele werkplekken voor medewerkers. De hulporganisatie huurt deze
flexplekken én de nieuwe loods van
de eigenaar.

Organisatie kortebaandraverij
Hoorn mikt nu op najaar 2021
Links: Archeologen graven de beschoeiing van de Oude Buyshaven op. Rechts: Archeoloog Etienne van Paridon poseert met het gevonden tropische koraal.

Leo Blank

Hoorn n Dit najaar komt er
zeker geen herstart van de kortebaandraverij in Hoorn.
„Het werd voor dit najaar te
kort dag. De horeca was drie
maanden dicht. Voor de draverij
hebben we 25.000 euro nodig.
Ondernemers hebben nu wel
iets anders aan hun hoofd dan
sponsoring”, zegt voorzitter Johan Ramkema van de eind deze
maand op te richten Stichting
Kortebaandraverij Hoorn.
Na zestien jaar zou ’Hoorn’
dit jaar weer terugkeren op de
drafkalender. Het evenement
op de Gedempte Turfhaven
ging in 2004 ter ziele omdat or-

ganisator Stichting Het Paard
in financiële problemen raakte.
De draverij van Enkhuizen is
ook afgeblazen. Medemblik is
nog onzeker. De organisatie in
Hoorn mikt nu op een vrijdag
eind september of begin oktober 2021. De paarden zullen over
de Gedempte Turfhaven draven, met start op Onder de
Boompjes en finish op het
Breed. Over de vier verkeersdrempels op dit parcours is de
organisatie al geruime tijd in
overleg met de gemeente. Harkema verwacht dat er kort na
de zomer knopen kunnen worden doorgehakt.
De organisatie kan gebruikmaken van draaiboeken van andere kortebaandraverijen.
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FOTO’S ARCHEOLOGIE WEST-FRIESLAND

Oude haven Enkhuizen schatkamer archeologen
Martijn Mak

Enkhuizen n Archeologen hebben
in het plangebied De Cuyp in Enkhuizen de afgelopen tijd veel bijzondere voorwerpen uit de 17e eeuw gevonden. Zij haalden talloze ’verwachte’ voorwerpen uit de grond,
zoals gereedschappen en kruiken,
maar werden ook dikwijls verrast.
Zo vonden ze onder meer een schildpadschild met ingekraste initialen
en stukken tropisch koraal.

Michael Faessen biedt verschillende actieve kinderfeestjes aan, waaronder met Highlandgames.

FOTO THEO GROOT

Toch een beetje vakantie
voor ’thuisblijfkinderen’
Ronneke van der Genugten

Medemblik n Door de coronacrisis
besluiten veel mensen niet op vakantie te gaan dit jaar. In drie gemeenten in West-Friesland wordt er
voor de thuisblijfkinderen een zomer lang een activiteitenprogramma aangeboden.
Samen spelen, samen leren. Zo luidt
het motto van het initiatief waarvoor gemeenten Medemblik, Hoorn
en Stede Broec de krachten hebben
gebundeld. Begin mei van dit jaar
maakte de Westfriese Uitdaging bekend dat zij deels beheerder werden
van het fonds dat Microsoft had opgericht om projecten, die zich rich-

ten op het verzachten van coronaleed, financieel te ondersteunen.
Björn Schouten van het Atlas College diende het plan in voor een zomer vol activiteiten voor leerlingen
die door de coronamaatregelen enige maanden noodgedwongen thuis
zaten. Het idee wordt maandag beloond met een cheque ter waarde
van 2500 euro.
„Vanuit de regiegroep Gelijke
Kansen zien we dat door de coronacrisis de onderwijsachterstanden
oplopen en dat de kansengelijkheid
onder druk staat. We willen deze activiteiten bieden om jongeren te activeren om gezamenlijke activiteiten te ondernemen”, licht Schouten
zijn idee toe.

Bij de opgraving is de houten beschoeiing van de haven onderzocht.
Daarnaast is de vulling van de haven
opgegraven. Hierin lag een dik pakket met afval van de kuipers die aan
de haven hun werkplaatsen hadden.
Zij maakten de haringtonnen waarin de haring werd verpakt.
Het schild van een schildpad, be-

staande uit een onder- en bovenpantser, vormt de meest opvallende
vondst. Het is waarschijnlijk van een
Europese moerasschildpad en heeft
onderdeel uitgemaakt van een rariteitenverzameling (het was in de 17e
eeuw mode dit soort dingen te verzamelen, ze kwamen met VOC-schepen uit verre landen). De eigenaar
heeft zijn initialen ’P. D.’ in het
schild gekerfd en er is een ophanggat aanwezig. „Het pantser werd op
de allerlaatste dag gevonden”, vertelt archeoloog Michiel Bartels.
„Het lag helemaal onderin de haven. Een dergelijk pantser hebben
we hier nog niet eerder gevonden.”

Tropisch koraal
In de haven zijn tevens veel stukken
tropisch koraal gevonden. Het gaat
hier om ballast van schepen. Die
moesten genoeg gewicht hebben

voor de stabiliteit. Koraal werd hier
vaak voor gebruikt, want op tropische stranden lag dit voor het oprapen. Koraal wordt zo nu en dan aangetroffen in scheepswrakken, in havens en in de voormalige Zuiderzee
Soms werden afgedankte gereedschappen eenvoudig in de haven gegooid en er vielen ook wel eens spullen overboord. ’Een haven vormt
daarom voor een archeoloog een
schatkamer aan spullen’. Tot de
vondsten behoren bijvoorbeeld een
houten kuipershamer, dissels en
boetnaalden. Veel objecten zijn afkomstig van de haringschepen, zoals scheepstouwen, houten katrollen en andere houten onderdelen
van de schepen. Al dit soort vondsten komt bij opgravingen in Enkhuizen zelden voor. Ook zijn er allerlei persoonlijke spullen gevonden van de vissers, scheepslui en

mensen die aan de haven woonden.
Denk aan tabakspijpen, tabaksdozen, messen, een zakzonnewijzer en
een kaartenpasser. Deze zijn goed
bewaard gebleven dankzij de natte
havenbodem.

Onderzoeken
De werkzaamheden in Enkhuizen
zijn inmiddels een kleine twee weken geleden afgerond. De vondsten
liggen nu in het depot van Archeologie West-Friesland in Hoorn. Daar
worden ze schoongemaakt, gefotografeerd en onderzocht. Om meer
informatie te krijgen over de bepaalde vondsten worden verschillende
kenners om hulp gevraagd. Zo kijkt
een dendrologisch specialist uit Deventer naar het hout van de beschoeiing en een vrijwilligster van
het Zuiderzeemuseum naar de gevonden haringmanden.

Een 17-eeuwse baardmankruik.
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In de vakantieweken kunnen basisscholieren helemaal los gaan op
Highlandgames en smokkelspellen.
„Er komen geen kinderen van het
voortgezet onderwijs. Hierdoor
kunnen we ons meer toespitsen op
broodjes bakken en houten lepeltjes
maken”, vertelt Michel Faessen. De
eigenaar van ’Moi Speulen’ heeft het
programma opgesteld. „Het smokkelspel en de Highlandgames zitten
niet in mijn standaard aanbod.
Maar ik heb jarenlang bij de scouting gezeten, daar doen we ook dit
soort spelletjes. Kinderen zitten veel
binnen achter een schermpje. Met
deze zomeractiviteiten motiveren
we ze om naar buiten te gaan.”
Meer info: coordinator@jcinventas.nl

Het gevonden schildpadpantser, met ingekraste initialen.

Archeoloog toont een haringmand.

