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Stad en Streek

Opgaven voor de agenda kunnen op
werkdagen tot 10.00 uur worden
doorgegeven op tel: (0224)224430 of
per e-mail: redactie.sc@nhd.nl.

Dinsdag 26 juli
Middenmeer Inloop Jongerencen-
trum The Gate, 19.30-22.00 uur,
Kerkring 1. 
Schagen Inloopspreekuur Werk en
Inkomen, 9.00-12.00 uur, Wester-
park 20, info: tel. 0224-210400.
Schagen DigiBar, in leescafé biblio-
theek Markt18, 10.00-12.00 uur.
Schagen Doet & Ontmoet, ’Koken
in de buurt’, koken en/of samen
eten, 16.00-20.00 uur, De Groene
Schakel.

Woensdag 27 juli
Anna Paulowna Snuffelmarkt,
9.30-14.30 uur, Molenvaart 21-23
(naast kerk), 9.30-14.30 uur, info: tel.
0223-532691. 
Anna Paulowna Inloophuis De
Sluis,10.00-12.00 uur, Molenvaart 23
(naast kerk), open voor ontmoeting,
gezelligheid, een luisterend oor en
koffie.
Callantsoog Wandelexcursie Kooi-
bosch, vertrekpunt en aanmelden
camping De Nollen, Westerweg, tel.
0224- 58128, kosten vijf euro voor
volwassenen, 2,50 euro kinderen tot
twaalf jaar.
Hippolytushoef Inloop Jongeren-
centrum The Gate, 19.00-21.30 uur ,
Beltstraat 7-9, 15.00-17.00 uur
Tweenzz (10-12 jaar). 
Hippolytushoef Bijeenkomst Vete-
ranen Wieringen, 15.00-18.00 uur,
café De Kasteleen, Nieuwstraat 26.
Schagen Voorleeshalfuurtje voor
peuters en kleuters, 14.30 uur, in bi-
bliotheken Schagen en Tuitjenhorn. 
Schagen Bijeenkomst Cocaine Ano-
nymous (CA-groep), zelfhulpgroep
voor alle drugs-, alcohol- en ge-
dragsverslavingen, 20.00-21.30 uur,
Herenbosstraat 20.
’t Veld Dorpsontmoetingsplek, Rij-
dersstraat 86, 9.00-12.00 uur, woon-
zorggroep Samen aanwezig.

Agenda

Burgerbrug ✱ In het Drentse Om-
men gaat zaterdag de Discovery Run
naar de Poolcirkel van start: een
bonte ludieke sponsortocht voor au-
to’s ouder dan 15 jaar. Honderd voer-
tuigen doen er dit keer aan mee, met
als doel zoveel mogelijk geld bijeen
te krijgen voor Voedselbank Neder-
land.
En als de echte pret half zo goed is
als de voorpret, dan gaan de Burger-
bruggers Piet Schipper (65) en Aad
Kramer (64) een fantastische week
tegemoet. Het duo rijdt de tocht die
eindigt in het Noorse Hamar met
een omgebouwde lijkwagen inclu-
sief paarse doodskist. Het is een ver-
lengde Mercedes 240D uit 1981. ’Like
Driving Team’.
Gniffelend: ,,Ja, dát vonden deze he-
ren wel een toepasselijke naam voor
onze combi, haha!’’ Hun team telt
nog twee wagens. De als Yellow Cab
uitgedoste Nissan Laurel, een geel-
zwarte taxi uit 1986 met Tino van

Tol uit Alkmaar en zijn zwager
Henk Rens uit Raamsdonkveer als
chauffeurs. De derde auto is een vo-
rige week in allerlijl op de kop getik-
te blauwe Saab van 1990. ,,Er was een
team uitgevallen, dus kon er een wa-
gen bij. Die wordt nu gereden door
onze vrienden Harm Top uit Zijde-
wind en Jaap Mol uit Heerhugo-
waard.’’

Koeien melken
Alle koppels gaan in acht dagen tijd
5500 kilometer afleggen, via Duits-
land, Denemarken en Zweden naar
de Poolcirkel om te finishen en Ha-
mar. ,,Elke dag is er een nieuwe
etappe waarin we steeds een aantal
hele verrassende opdrachten moe-
ten uitvoeren om punten te verdie-

nen. Het winnende team ontvangt
duizend euro. Vorig jaar moesten we
in Hongarije een koe melken, en er-
gens anders moesten we in trouw-
pak in een winkel op de foto, pan-
nenkoeken bakken bij mensen
thuis. En overal moet je dan een foto
van maken, als bewijs!’’ 
De mannen hebben er zin in, maar
houden het goede doel ook goed
voor ogen. ,,Het is beslist geen be-

taald vakantietochtje, al speelt de lol
een grote rol en zien we onderweg
veel. Verder betalen we per wagen
500 euro inschrijfgeld en daarvan
gaat een deel naar de Voedselbank.
We nemen negen bierfusten mee en
een thuistappie. De biertjes die we
op de campings onderweg tappen
verkopen we, en ook die opbrengst
gaat naar de Voedselbank. Al met al
hopen we 1250 euro op te halen.’’

Het Like Driving Team met Aad Kramer (rechts) en Piet Schipper bij hun Mercedes-lijkwagen. Links Tino van Tol van Team Yellow Cab. FOTO GEORGE STOEKENBROEK

Ludiek naar de poolcirkel

De Yellow Cab in vol ornaat ergens in Italië. FOTO TINO VAN TOL
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Burgerbruggers
rijden 5500 km
voor Voedselbank

Nieuwe Niedorp ✱ Om te zorgen
dat je onderscheiding indruk
maakt, moet je op z’n minst de over-
valtactiek toepassen. Vanuit die ge-
dachte werd Wil Schagen gistermid-
dag op zijn architectenbureau aan
de Leijerdijk overvallen door direc-
teur Karel Loeff van erfgoedbescher-
mingsorganisatie Bond Heemschut.
Die reikte hem samen met enkele le-
den van de provinciale commissie
Noord-Holland de erespeld van de
bond uit.
Tien jaar geleden werd Schagen al
koninklijk geridderd, onder meer
als architect van het gerestaureerde
Slot Schagen. In de Noordkop staan
tal van bouwprojecten van hem. Van
utiliteits- tot woningbouw, altijd

doorspekt van zijn visie dat aan-
dacht voor erfgoed meerwaarde
geeft. Vanuit die kijk adviseert Scha-
gen Heemschut dan ook, als het
ijvert voor behoud van cultuurhis-
torisch waardevolle objecten. 
Sinds zijn zestiende spande hij zich
in om Kolhorn, het dorp waar hij
vandaan komt als kapperszoon, op
verantwoorde wijze te beschermen.
Mede dankzij hem werd het unieke
dorpsgezicht met zijn turfschuren
en overtuinen behouden. Zelf te-
kende hij de uitbreidingswijkjes.
Met aandacht voor kwaliteit en his-
torie. Zoals Loeff benadrukte, de
erespeld is niet louter een hulde-
blijk voor zijn Heemschutwerk,
maar ook voor zijn inspanningen
voor gebouwd erfgoed, het behoud
van Kolhorn voorop. Wil Schagen overvallen door Heemschutters, die hem in het zonnetje zetten. FOTO PETER VAN AALST

Eerbetoon aan hoeder
van waardevol erfgoed
Peter Schat


