
HOORNh Werkzoekenden-platform De Broekriemnodigt uit tot een inspiratieuitje dinsdagmiddag 25 juli.Eventmanager Tineke Bakkerneemt deelnemers mee op eentour van GewoonLekker naarUitzendbureau Olympia enjobcoach Carlo Tamis vanVrijwilligerspunt. Aanvang 13.30 uur in Ge-woonlekker aan het Breed inde binnenstad. Meer info op:www.debroekriem.nl

Met Broekriem
op pad 

HOOGWOUDh Films omover na te praten, datwordt vanaf woensdag 26juli geboden in De Linde-hof.De oecumenische werk-groep Midden West-Fries-land presenteert een drietalwoensdagavonden films, tebeginnen met de Japansefilm ’Nobody knows’ over4 kinderen die werdenachtergelaten door hunmoeder en een half jaaronopgemerkt bleven in hunappartement in de grotestad.Aan de Graaf Willemstraat27, vanaf 19.00 uur inloop,film om 19.30 uur en nabe-spreking. Deelname isgratis.

Film op de
zomeravond

Kunst in de Kas is een nieuwplatform voor kunstenaars inde regio. De stichting houdtkleinschalige events in de kas,de website en social media.Kunstenaars kunnen in eenauthentieke tuinderskas in hetoude dorpshart van Zwaaghun werk exposeren.Bij de eerste editie van Kunstin de Kas stond het werkcentraal van wijlen MariaKoenis. Maria Koenis wasnaast zangeres bij Café Chan-tant ook verdienstelijk beel-dend kunstenaar. Geheel inhet gedachtengoed van Mariabesloten haar dochters eenaantal van haar kunstwerkente verkopen en de opbrengsthiervan te schenken aan Stich-ting Leergeld. 
KansenKunst in de Kas ambassadeurRoos van Meerkerk (en doch-ter van Maria Koenis) bij deoverdracht van de schenkingaan Leergeld: „Met dit geldkrijgen verschillende kinderendie hier anders de mogelijk-heid niet toe hadden, de kanszich te ontwikkelen in kunst& cultuur. We schenken nietalleen geld, we bieden dezekunstenaars in de dop ook demogelijkheid om hun werkente zijner tijd te exposeren bij

ons in de kas.”
900 Kinderen Stichting Leergeld steunt bijna900 kinderen per jaar in West-Friesland. „Het gaat hier omkinderen die uit gezinnenkomen die moet rondkomenvan onder de 120% bijstands-niveau”, zegt penningmeesterKees Rijntjes. Stichting Leergeld werkt metcirca 35 parttime vrijwilligers.Naast subsidies van gemeen-

tes, zijn particuliere donatieszeer belangrijk. Johan Dijk, voorzitter van deFiddler’s Foundation, initia-tiefnemer voor Kunst in deKas: „Het is schrijnend om tevernemen dat er – alleen al indeze regio – zoveel kinderengebruik moeten maken van demiddelen die Stichting Leer-geld hun biedt. Desalnietteminzijn we blij dat wij met Kunstin de Kas ook hier een steentjeaan bij kunnen dragen”.

Kunstinitiatief biedt ondersteuning aan kinderen met minder kansen

Cadeau van Kunst in
de Kas voor Leergeld 
ZWAAG Kunst in de Kas
heeft 1750 euro geschon-
ken aan de Stichting Leer-
geld West-Friesland. Het
geld is bedoeld voor cursus-
sen op gebied van kunst-
&cultuur. 

Kees Rijntjes en Martin van der Raad (Leergeld) ontvangen
de cheque van Roos van Meerkerk en Johan Dijk (Kunst in de
Kas).

Als traditie wordt het oudeblinkende blik niet alleenals in een tentoonstellinggeshowed, maar is er ookeen rondrit. In eerste instantie arriverende eerste deelnemers vanaf09.30 uur in Medemblik.

Een aantal, mogelijk 80klassiekers, gaat vanaf11.00 uur mee op een rond-rit door de regio, om viaOnderdijk, Wervershoof enTwisk te keren naar deNieuwstraat in Medemblik,voor de middagsessie vanaf12.00 uur.In de opstelling in de bin-nenstad vanaf de ochtendniet enkel auto’s, maar ooktweewielers en tractoren.Meer info: stemmedemblik.nl/oldtimerdag

23ste Oldtimerdag
in Medemblik 
MEDEMBLIK De oude
binnenstad van Medem-
blik is zondag 23 juli
voor de 23e keer het
passende decor voor de
Oldtimerdag. 

Oldtimers in Medemblik. Foto: Fotografie RG.nl

De Big Bazar wordt ge-opend in het pand waarmodewinkel Vögele totvoor kort was gevestigd.De opening van de BigBazar past in een grotevernieuwings- en verzelf-standigings operatie vanBig Bazar door het Blokkerconcern. In dat proceskomen er dit jaar 25 nieu-we Big Bazar vestigingen. In die operatie worden 10

Blokker- en Marskramer-winkels omgebouwd naarBig Bazar. En 6 bestaandeBig Bazar winkels gaannaar een nieuwe en grotereXL locatie. Deze zomer worden vierMarskramerwinkels omge-bouwd en in een aantalgevallen uitgebreid metvierkante meters waarnalater dit najaar nog eensvijf Blokkerwinkels volgendie worden getransfor-meerd naar de Big Bazar-formule. De Big Bazar, 10 jaar in2017, is nu nog onderdeelvan Blokker Holding.

Big Bazar nieuw in
Hoornse binnenstad 
HOORNh Big Bazar
opent vandaag in de
Hoornse binnenstad een
nieuwe winkel, aan de
Gouw. 

Dat besluit is genomen nainventarisatie, na de recen-te plofkraken, onder meerin Wervershoof. De bankwil hiermee de veiligheidvoor de directe omgevingbeschermen.Als gevolg van recenteplofkraken en het risicodaarop in de toekomst,heeft Rabobank Nederlandgevraagd de risico's perlokale bank opnieuw inkaart te brengen. Op basisvan deze risicoanalyse is

besloten de geldautomaataan de Veemarkt te sluiten.De Rabobank is afgelopenperiode geregeld slachtof-fer geworden van plofkra-ken. Gebeurde dat vroegermet een explosief gas,tegenwoordig wordensteeds vaker zware explo-sieven gebruikt. „Dat leidtniet alleen tot forse schade,maar verhoogt volgens debank ook het risico oppersoonlijk letsel. Daaromzijn deze maatregelennoodzakelijk.”Alternatieven voor deautomaat zijn: GedempteTurfhaven 23, en de auto-maat in het Westfriesgast-huis (Maelsonstraat 3). 

Rabo geldautomaat
Veemarkt gesloten
HOORNh Rabobank
West-Friesland sluit vrij-
dag 21 juli haar geldau-
tomaat aan de Veemarkt
44 in Hoorn.
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NIBBIXWOUDh Tijd éntemperatuur voor iedereenzichtbaar tot ongeveer 80meter. Dat biedt de nieuwe klok dieaan de lichtmast centraal opcomplex De Dres is geplaatst.De klok van stichting Nibbik-Uit is geleverd (en ontworpenen gefabriceerd) door KokE-lektra uit Nibbixwoud methulp van André Reclame uitHauwert en Vlaar-techniek uitBenningbroek. KokElektra is vol vertrouwen:„Alles samen met de afspraakdat wij voor 15 jaar het onder-houd op ons nemen”. 

Klok ruim in het
zicht in Nibbik

Foto: aangeleverd

Dat is het vervolg op eengeslaagd proefproject waarbijeen groep van 20 kinderenvanaf 7 jaar in de Muziek

BSO in Muziekschool Boe-dijn muzieklessen krijgen vaneen muziekdocent van Boe-dijn, waar samen wordt ge-zongen en gespeeld, waarkennis wordt gemaakt metinstrumenten en waar kinde-ren zich algemeen muzikaalkunnen ontwikkelen. De Muziek BSO draait alsinds 11 mei op de donderdag-

middag, maar betrokken orga-nisaties verwachten dat ergezien de belangstelling algauw een extra dag bij zalkomen. Eerder begon SKH al tweeander thema BSO’s: eenTheater BSO (centrum Hoorn)en een Natuur BSO (bij Mak-Blokweer). Meer info is er opwww.kinderopvanghoorn.nl

Proef met ’Muziek BSO’ pakt goed uit en leidt tot vaste afspraken 

Muziekschool in opvang

Buitenschoolse opvang in combinatie met muziekonderwijs slaat aan. Foto: SKH

HOORNh Kinderopvang
SKH en muziekschool Boe-
dijn tekenen donderdag
een overeenkomst voor de
start van een ’Muziek Bui-
tenschoolse Opvang’. 

SCHARWOUDEh Het IVNhoudt zondag 23 juli eengidsrondleiding in natuurge-bied Suyderbraeck. Het gebied tussen Scharwou-de en spoorbaan werd rond2000 gerealiseerd en is mooien veelzijdig geworden, steltIVN. De wandeling is om14.00 uur, vanaf Zessteden-weg 20. Liefst aanmelden op:j.wilkie@ivn-westfriesland.nl

Suyderbraeck
met IVN-gidsen


