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Cube Outdoor Festival in Bovenkarspel voert geen verder onderzoek nadat zeven mensen onwel werde

Victor-Jan Vanparijs
Hoofdredacteur:
Hugo Schneider
GerBen van ’t Hek (adjunct)

Bovenkarspel n De organisatie
van het Cube Outdoor festival stelt
geen verder onderzoek in nadat er
zaterdag zeven bezoekers onwel
werden. Er is geen reden om aan te
nemen dat ze gedrogeerd werden.
De festivalgangers werden vermoedelijk onwel door een combinatie van harddrugs, alcohol en de
warmte. Twee daarvan zijn uitein-

delijk afgevoerd naar het ziekenhuis, de rest werd op het terrein
verzorgd.
De incidenten zorgden even
voor onrust, omdat er in een uur
tijd vier mensen omvielen. ,,We
vreesden dat er iemand bezig was
met iets in de drankjes te doen’’,
zegt woordvoerder Björn Lanser.
Het gaat naar waarschijnlijkheid
om opzichzelfstaande gevallen. De
organisatie zal daarom geen verder
onderzoek doen. ,,Eén meisje gaf

toe een combinatie van paracetamol, diclofenac, ketamine en wijn
binnen te hebben. Natuurlijk gaat
dat mis.’’ Na het ’piekuur’ stond er
een ambulance stand-by bij het terrein aan De Gouw. Ondanks de incidenten zegt Lanser dat het praktisch onmogelijk is om dergelijke
voorvallen te voorkomen. ,,We
controleren goed, er zijn ook 38
mensen van het terrein gehaald.
Het probleem is dat jongeren soms
thuis al iets innemen, vaak onerva-

ren gebruikers. Buiten de incidenten spreekt Lanser van een ’perfecte dag.’ ,,Met 4500 bezoekers was
het uitverkocht, de artiesten waren
top en het weer was prachtig.’’
Een woordvoerster van het Dijklander Ziekenhuis, die spreekt
namens de spoedeisende hulp,
zegt dat dit soort gevallen eerder
uitzonderlijk zijn. ,,Het is niet zo
dat er op elk festival mensen afgevoerd worden, maar af en toe gebeurt het.’’
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In 60 seconden

Claxon in de carwash
Autowassen is niet mijn grootste hobby,
dus toen ik zaterdag naar de wasserette
reed was die beurt echt wel dringend nodig. De nieuwe Carwash is populair, want
deze maand nog extra goedkoop. Daarom
ging ik in alle vroegte, sloot aan in een nog
bescheiden rijtje en betaalde contactloos 5
euro voor een Megawash die normaal 16,50
moet kosten. Even later reed ik onze Twingo in het spoor van de transportband die de

Eric Molenaar e.molenaar@hollandmediacombinatie.nl

auto langs al die wash and shine-apparaten
zou trekken. Al snel werd de auto overdekt
met dikke witte schuimvlokken. In die iglo
hoorde ik opeens een claxon. Aanhoudend.
De band stopte. Door de gaten die de
zwaartekracht liet ontstaan in de schuimlaag kon ik de Lexus voor mij zien staan,
maar ik had geen idee waar het probleem
zich afspeelde. Langs de installatie liep het
meisje dat de leiding had licht paniekerig

met een telefoon aan haar oor. Baas niet bereikbaar. Toen ze terugliep en ik mijn
raampje naar beneden liet schuiven, zei ze
dat er verderop een mechanische borstel
niet automatisch opzij was gegaan en dat er
bij die auto nu een deuk in de voorruit zat.
Heb ik weer, appte ik naar het thuisfront.
Waar ze eerst dachten dat het onze auto was
overkomen. Maar nee, die was alleen ondergeschuimd. Ik weerstond de verleiding

om als ramptoerist uit de auto te stappen.
Even later werd me gevraagd achteruit terug te rijden. Ik kon mijn geld terugkrijgen, maar vroeg om een tegoedbon. Voor
die Megawash. Tot eind juni geldig. Terwijl
in de rij achter mij auto’s omkeerden en
wegreden, werd onze Twingo met een hogedrukspuit van het schuim verlost. Eenmaal thuis viel mij op hoe blinkend hij er
onderuit was gekomen. Missie geslaagd.
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Certificaten Het probleem van laaggeletterdheid is breder dan alleen taal

Taalambassadeurs klaar voor de start
Connie Vertegaal

c.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl

Hoorn n De regio is vijf taalambassadeurs rijker. Wethouder Bert Fintelman van Heerhugowaard reikte

hen gisteren bij WNK Personeelsdiensten in Alkmaar hun certificaat
uit.
Nederland telt 2,5 miljoen laaggeletterden; mensen die de taal onvoldoende beheersen om zich in het dagelijks leven te kunnen redden. De
vijf taalambassadeurs behoorden
ook tot die groep, maar zijn weer in

de schoolbankjes gestapt. Ze hebben
hun Nederlands verbeterd en worden nu ingezet als ambassadeur van
laaggeletterden. Ze gaan uitleg geven over hoe het is om laaggeletterd
te zijn en gaan anderen in hun omgeving stimuleren taallessen te volgen.
Het probleem van laaggeletterd-

heid is breder dan alleen taal. Laaggeletterden hebben vaak ook moeite
met rekenen en hun vaardigheden
met computers schieten vaak ook te
kort. ,,Daardoor lopen zij tegen allerlei problemen op, want de maatschappij is helemaal ingesteld op
computers’’, zegt Maria Sabel van de
stichting Lezen en Schrijven, een

van de initiatiefnemers voor de training van de taalambassadeurs. De
schaamte onder de groep van 2,5
miljoen is groot. De Hoornse Lorette
Imanuel kreeg op een diploma de
opmerking dat haar Nederlands
niet was ontwikkeld. Uit schaamte
durfde ze niet meer te solliciteren.
,,Het is een handicap, maar nie-

mand ziet het aan je, zeker als je verbaal wel heel goed bent zoals ik’’,
zegt zij.
Sabel: ,,Omdat zij die schaamte
kennen, zijn taalambassadeurs heel
effectief om anderen te stimuleren
cursussen Nederlands te volgen. Zij
kunnen zeggen: kijk naar mij, ik
kon het ook niet en nu wel.’’

Alle muggenlijkjes te lijf
met een afwasborstel
Martin Menger

Oosterblokker n Straatlantaarn
voor straatlantaarn langs de Oosterblokker wordt door de heren
onder handen genomen. Pieter
Groot en Ron van de Ven zorgen er
namens de firma Van Vuuren voor
dat de straatverlichting weer jaren
meegaat.
,,Ik doe dit werk al 34 jaar”, begint
Van de Ven, in het hoogwerkerbakje van de bedrijfsbus. ,,Nu gaan we
langs deze route de armaturen aan
de noordkant schoonmaken, en
meteen de lampen vervangen.”
Het zijn geen gewone lampen
die de lantaarns van licht voorzien.
,,Het lijken tl-lampen maar het
zijn speciale pl-lampen”, legt Groot
uit. ,,We hebben her en der ook al
veel led-lampen aangebracht, maar
nu gaan we deze buizen vervangen
door exemplaren die nog veel
langer meegaan.”
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Ron van de Ven maakt een armatuur schoon.
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Wij zijn er ook nog
,,Ik zou wel eens naar de Tweede
Kamer willen gaan om de kamerleden te vertellen hoe het nou is,
als je niet goed kunt leren zoals
ik. Wij willen werken, maar we
komen er niet tussen. Ik heb een
keer gesolliciteerd voor een baan
als hulpkok, maar dat lukte niet.
Hoger opgeleiden verdringen
ons. En mensen met een beperking hebben ook beschermde
werkplekken, in verzorgingshuizen enzo. Wij vallen tussen de wal
en het schip.
Op de basisschool werd al duidelijk dat ik niet goed kon leren.
Dictees, taal, rekenen, klokkijken... het werd vaak zwart voor
mijn ogen. En ik zat in een klas
met 42 leerlingen. Toen ben ik
naar de Lourdesschool gegaan,
een mlk-school. Daar was een hele
lieve directeur. Die zei tegen mij
en mijn ouders: geen enkel kind
is dom. Ik bloeide daar helemaal
op. Er was geen druk meer. Ik kon
in mijn eigen tempo leren. En ik
werd niet meer gepest.
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Pamela
Pamela Melkert (42) uit
Heerhugowaard wil als
taalcoach opkomen voor
mensen die geen
mbo-diploma hebben.

u
Ik heb de huishoudschool gedaan en ik heb allerlei banen gehad, afwasser in de horeca, keukenmedewerker, kamermeisje.
Nu doe ik inpakwerk bij WNK in
Alkmaar. Maar je loopt wel tegen
problemen aan. Je moet overal diploma’s voor hebben. Ik zeg: laat
ons in de proeftijd bewijzen wat
we kunnen.
Straks ga ik instellingen advies
geven, dat ze brieven in begrijpelijke taal moeten schrijven. Stop
met die dure woorden. En ik wil
anderen wakker schudden. Wij
zijn er ook nog!’’

Ik schaamde me
,,Mijn vroegere docent van het
Horizon College zou me nu eens
moeten zien. Ik heb daar de opleiding maatschappelijke zorg gedaan. Ik kreeg mijn certificaat
met de opmerking dat mijn Nederlands niet goed was ontwikkeld.
Ik was boos en verdrietig. Ik
dacht: hoe kan ze nou zoiets
schrijven.
Ik heb niks met dat diploma gedaan, want ik durfde het niet bij
sollicitaties laten zien. Ik schaamde me.
Ik ben verbaal heel goed, maar
ik moet toegeven: het schrijven
kon beter. Grammatica, de d’s en
de dt’s, verleden tijd, tegenwoordige tijd, dat vind ik lastig.
Ik denk ook dat het komt omdat ik als kind in Suriname vaak
van school ben gewisseld omdat
mijn vader om de zoveel jaar naar
een andere provincie werd uitgezonden.
Op een gegeven moment gebeurde er iets in mijn hoofd. Ik
dacht: ik ga naar school. Die op-
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Lorette
Lorette Imanuel (61) uit Hoorn
durfde uit schaamte over een
opmerking op haar diploma
over haar slechte Nederlands
niet te solliciteren.

u
merking op mijn diploma zat me
niet lekker.
Ik heb een schrijfcursus gevolgd. En nu dus de cursus om
taalambassadeur te worden. En
mijn niveau is nu 2F.
Hartstikke goed, zeggen ze
hier. Bij het wijkcentrum in de
Risdam, waar ik woon, komen
veel Antilliaanse vrouwen die
niet zo goed zijn in Nederlands.
Die wil ik wil stimuleren taalles te
gaan volgen. En ik ben vrijwilliger bij de zondagsschool in de
kerk. Daar wil ik kinderen ook
helpen.’’

Ik was eigenwijs
,,Ik ben 35 jaar vrachtwagenchauffeur geweest. En een goeie,
mag ik wel zeggen. 35 jaar schadevrij. Maar door die computers,
die tegenwoordig zo belangrijk
zijn geworden, kan ik mijn werk
niet meer doen. Maar dat komt
doordat ik de taal niet goed beheers. Ik ben er vrijwillig mee gestopt en ik ben nu orderpicker bij
Deen. Ik wist natuurlijk al veel
langer dat ik niet goed was in lezen en schrijven. Maar ik was eigenwijs en ik probeerde het zelf
op te lossen.
Wij kregen in de beginjaren altijd een vrachtbrief, precies uitgetikt waar je naartoe moest. Wat
een ander in vijf minuten begrijpt, daar was ik de hele avond
op aan het puzzelen. Dan wist ik
precies hoe ik moest rijden. Het
kostte veel tijd, maar dat was
mijn manier. Onderweg kwam ik
toch nog wel eens in de problemen. Dan moest ik naar Luik en
ineens zit je dan in Franstalig België. Zie je geen Luik meer op de
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Hans
Hans van Dijk (59) uit
Zwaagdijk-West verloor zijn
baan omdat hij laaggeletterd
is. Hij wil anderen stimuleren
Nederlands te leren.

u
borden maar Liège. Dan wist ik
het echt even niet meer.
Het heeft 35 jaar geduurd voor
ik de stap heb durven zetten om
terug te gaan naar de schoolbankjes. Ik ben er trots op dat ik dat
heb gedaan. Dus nu leer ik weer
over de d en de dt, de au en de ou.
Het blijft lastig. Maar ik wil
straks mijn kleinzoon gewoon
kunnen voorlezen. En ik wil anderen van mijn leeftijd, die het
Nederlands ook slecht beheersen,
opporren om er iets mee te doen.
Het gaat niet vanzelf over en het
is best een handicap.’’

En weer gaat het verder, naar de
volgende straatlantaarn. De vele
zwaailichten moeten het andere
verkeer duidelijk maken dat de
wagen regelmatig stilstaat. De
mannen zijn bezig in opdracht van
de gemeente Drechterland.
Van de Ven manoeuvreert het
bakje met zichtbaar gemak richting de lampenkap. De glazen klap
wordt open geklikt. Dan pakt hij
een bijzonder stuk gereedschap,
om alles goed schoon te kunnen
maken: een oude afwasborstel.
Want menig insect voelt zich zo
sterk aangetrokken tot het licht,
dat die probeert in het armatuur te
kruipen. Verdroogde motten- en
muggenlijkjes klonteren samen
met plakkerig spinnenweb. Een
paar ferme halen van de afwasborstel doet al het werk. ,,We hebben
van alles geprobeerd, natte lappen,
schoonmaakdoekjes, maar dit
werkt gewoon het beste.”

Schoonmaakwerk op grote hoogte.

Gasloos huis Buitenplaats De Burgh
Coen van de Luytgaarden

De Goorn n De woningen in
nieuwbouwwijk Buitenplaats De
Burgh in De Goorn krijgen standaard geen gasaansluiting meer.
Dat meldt de gemeente Koggenland in een gemeentelijke publica-

tie aan bewoners. Maandag 3 juni
organiseert Koggenland in samenwerking met Zeeman Vastgoed
een verkoopmanifestatie. Geïnteresseerden kunnen van 19 tot 20.30
uur terecht in het gemeentehuis
voor informatie over (kavel)prijzen, indeling en bouwschema.
Ook zijn er adviseurs aanwezig

voor de financiering. Buitenplaats
De Burgh biedt keuze uit 36 koopwoningen en acht vrije kavels. Het
aanbod bestaat uit hoekwoningen, middenwoningen en tweekappers. De woningen krijgen een
bijzondere stijl, door het gebruik
van roodbruine bakstenen in witte
gevels.

