"

D-WEF 20

4 Regio

donderdag 5 maart 2020

Klopjacht op
automobilist
Hoorn ! Over stoepen en tegen het verkeer in: een automobilist had er gisteravond in
Hoorn veel voor over om uit
handen van de politie te blijven. Dat lukte uiteindelijk
niet.
De politie trof woensdagavond
tussen
Schellinkhout
en
Hoorn een witte Ford Focus,
waarvan de eigenaar geregistreerd stond. De agenten wilden het voertuig controleren,
maar daar bleek de bestuurder
niet van gediend: hij ging er
vol gas vandoor.
De politie zette met meerdere politieauto’s de achtervolging in. Een wilde klopjacht
door meerdere wijken van
Hoorn volgde, waarbij er onder meer over fietspaden, stoepen en tegen het verkeer in
werd gereden. Van de Kersenboogerd, langs het station en
over de Veemarkt. Fietsers
konden daarbij ternauwernood aan de kant springen.
Uiteindelijk stopte de verdachte in de smalle Noorderkerksteeg, waarna hij zijn auto ontvluchtte en het op een lopen
zette. „Het is een wonder dat er
geen slachtoffers zijn gevallen,
hij reed als een waanzinnige”,
aldus een getuige, die de achtervolging voor zijn ogen zag
gebeuren.
Agenten kregen de bestuurder te pakken en hebben hem
aangehouden. Waarvoor hij
gezocht werd is niet bekend.

Krant zit in
Van Bleiswijk
Kran

it in Van Blei

ijk

Grand café Van Bleiswijk aan de
Westerstraat in Enkhuizen is
vandaag weer dé plek voor
nieuws, tips én leuke verhalen.
Iets te melden? Onze verslaggever Paul Gutter zit tussen 10 en
12 uur voor u klaar.

Bijzondere erkenning
voor moedige Van Dijk
West-Fries wint TaalHeldenprijs ! Een ’boerendansje’ met prinses Laurentien
Judit de Redelijkheid
j.de.redelijkheid@mediahuis.nl

Zwaagdijk-West ! Hij stond naar
eigen zeggen ’bijna op ontploffen’. Want ze hielden de spanning
er tijdens de prijsuitreiking wel
erg lang in. Toen eindelijk de uitslag van de TaalHeldenprijs 2019
bekend werd gemaakt, kwamen
bij Hans van Dijk (60) de tranen.
,,Want dit is zo’n grote eer”, aldus
de inwoner van Zwaagdijk-West,
die tot winnaar werd uitgeroepen in de categorie taalcursist.
De West-Friese prijswinnaar was
zijn emoties tijdens de uitreiking in
Den Haag overigens al snel weer de
baas. Want eenmaal op het podium
maakte hij er een klein feestje van
met prinses Laurentien. Na een
knuffel en drie zoenen volgde er
zelfs een korte dans. ,,Ik loop altijd
op klompen”, vertelt Van Dijk een
dag later over de bijzondere ontmoeting. ,,Dat vond ze mooi. Ik vertelde dat ik een paar voor haar had
willen meenemen, maar dat ik dat
toch maar niet had gedaan. Wilde ze
die van mij wel even aan. En hup, de
schoenen gingen uit. Hebben we
een klein boerendansje gedaan met
z’n tweeën.”

Inzetten
Aan het feestelijke moment ging
een serieuze uitreiking vooraf. Als
oprichter van Stichting Lezen en
Schrijven reikt Laurentien jaarlijks
prijzen uit aan mensen die zich op
een bijzondere manier inzetten om
laaggeletterdheid te voorkomen en
te verminderen. En dat doet Van
Dijk.
Als taalambassadeur van Stichting ABC deelt hij zijn verhaal op
scholen en in bibliotheken. Daar-

Anita Witzier, die de uitreiking presenteerde, prinses Laurentien, Hans van Dijk en juryvoorzitter Kees Tol hebben lol op
het podium.
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mee hoopt de voormalige vrachtwagenchauffeur, die zijn eigen taalprobleem tot twee jaar geleden verborgen hield, lotgenoten over de torenhoge drempel te helpen om met hun
geheim naar buiten te treden.
Van Dijk, inmiddels werkzaam in
het distributiecentrum van Deen in
Hoorn, kwam er zelf op 58-jarige
leeftijd voor uit niet goed te kunnen
lezen en schrijven. En dat vergt volgens de jury van de TaalHeldenprijs,
die dit jaar bestond uit Natasja

Groothuismink (wethouder Werk
en Inkomen, Zorg en Onderwijs in
Zaandam), Lidwien Suur (lid raad
van bestuur bij Achmea) en Kees Tol
(presentator en ambassadeur van
Stichting Lezen en Schrijven), heel
veel moed. ,,Hans inspireerde zijn
werkgever om laaggeletterdheid
breder aan te pakken in het hele bedrijf”, zo stond er in het juryrapport. ,,Dat is echte impact.”
Van Dijk, die nog steeds taallessen
volgt in Hoorn, was compleet ver-

rast. ,,Ik had, nadat in oktober duidelijk was geworden dat ik als winnaar van Noord-Holland naar de finale mocht, wel promotie voor mezelf gemaakt”, vertelt hij. ,,Met
flyers. Maar dat was voor de publieksprijs. Dat ik nu door de jury
ben uitgeroepen tot winnaar is helemaal speciaal. Echt een heel grote
eer. Het voelt als erkenning. Hopelijk kan ik anderen hiermee inspireren om zich ook open te stellen en
over hun probleem te praten.”

’Op de schouders van je voorgangster staan’
Tanja Koopen

# Vervolg van regiovoorpagina
Enkhuizen ! Vorig jaar startte ze
een traditie. Die zet wethouder
Esther Heutink maandag 9 maart
voort met een lunch met vrouwelijke ondernemers op Internationale
Vrouwendag.
Op 8 maart is het Internationale
Vrouwendag. Het idee stamt uit
1910 van de Duitse feministe en
socialiste Clara Zetkin, hoewel
Aletta Jacob tien jaar eerder ook al
een voorstel had gedaan.
Vorig jaar organiseerde Heutink,
de enige vrouwelijke wethouder in
Enkhuizen, een lunch voor raadsleden en ambtenaren in het stadhuis.
Dit jaar komen daar ondernemers
bij. Ze wil stilstaan bij de positie
van vrouwen, die nog steeds niet
altijd vanzelfsprekend is. ,,Ik wil
de boodschap geven dat je staat op
de schouders van je voorgangster.

Esther Heutink.

Zonder hen had ik hier niet gezeten en ik hoop dat ze ook na mij
komen. Dat ik kan inspireren en
versterken.’’
Ze wil bij vrouwendag stilstaan,
het vieren. ,,En zeker niet klagerig,

maar ik wil wel de kracht van vrouwen laten zien. Want die zijn nog
vaak in de minderheid, ook in het
openbaar bestuur.’’ Op veel gebieden hebben vrouwen nog een inhaalslag te maken. ,,Nog niet zo
heel lang geleden hadden vrouwen
niet eens kiesrecht. Ik denk dat
vrouwen wat te bieden hebben, dat
ze ook in het openbaar bestuur iets
toevoegen. Er moet diversiteit
komen. Het zou helpen als ook
mannen zich daar meer bewust van
worden, als je samen ruimte kunt
creëren en de dialoog aangaan. Het
is een gedeelde verantwoordelijkheid. Internationale Vrouwendag is
het aangewezen moment om hier
bij stil te staan.’’
Tijdens de lunch wil ze in gesprek met vrouwelijke ondernemers over hun positie. Naast Heutink zelf zal Astrid Boekema hier
het woord voeren over het thema
’vrijheid.’ ,,Op de barricade! We
hebben wat door te geven.’’

Netwerkborrel en film op
Internationale Vrouwendag
Van onze verslaggeefster

Wognum ! De Soroptimistclub
Hoorn vertoont op zondag 8
maart, Internationale Vrouwendag, de film ’Sold’
In samenwerking met de Emmaus parochie in Nibbixwoud en
Wognum wordt de film vertoond
in de Hieronymuskerk in Wognum.
De film, geproduceerd door
Emma Thompson, vertelt het verhaal van Lakshmi, een 13-jarig
meisje dat alles riskeert om weer
te leven in vrijheid, nadat ze onder valse voorwendselen van haar
bergdorp in Nepal terecht komt

in een bordeel in India en daar gedwongen wordt tot prostitutie.
Aanvang 19.30 uur, inloop 19
uur.
Amigos Colombianos vraagt
’sterke vrouwen’ om op de Internationale Dag van de Vrouw samen te onderzoeken hoe zij
kwetsbare maar gemotiveerde
jonge vrouwen in Medellín (Colombia) kunnen helpen een toekomst op te bouwen. Dat kan tijdens een netwerkborrel vanaf 15
uur in eet- en muziekcafé Vroeg
of Laat in Spanbroek. Oprichter
Frank van Rijn vertelt over Amigos Colombianos.
Meer info: www.amigoscolombianos.nl

