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Zanger/gitarist Srdan
Kekanovic treedt dins-
dagavond op in de Vigi-

lantie aan het Verdronkenoord
45 in Alkmaar. ’Zo zijn Hollan-
ders’, heet het programma
waarin hij zijn medelanders
onder de loep neemt. Sdran, die
afkomstig is uit Servië, zingt in
het Nederlands, eigen liedjes,
maar ook werk uit het Neder-
landse repertoire. Violiste Moni-
que Lansdorp, uit de band van
Boudwijn de Groot, en bassist
Henrik Holm begeleiden hem.
Dinsdag, 20 uur

2
Midwoudse Mezzoso-
praan Loes Maas treedt
vanavond op in de Neder-

lands Hervormde Kerk van
Twisk. Maas geniet bekendheid
door haar kerstconcerten, die ze
vaak in duetvorm of als soliste
bij diverse koren doet. Van-
avond zal ze met het Koninklijk
Fanfarekorps West-Frisia optre-
den. Ze zingt liederen van Cesa-
re Chiesa, Max Reger en natuur-
lijk ’Song of Mary’. Kaarten
0227-541604.
Vandaag, 20 uur

3
Acteur Frederik de Groot
speelt de gierige Scrooge,
in een kerstvoorstelling

die in het Westfries Museum
(Hoorn) plaatsvindt. Het begint
een traditie te worden. Het is
voor de derde keer dat De Groot
het wereldberoemde kerstver-
haal van Charles Dickens
brengt. Kaarten kunnen gere-
serveerd worden via schouw-
burg Het Park.
20, 21 en 22 december 14.30 uur; 23, 24
en 26 december om 13.30 en 15.30 uur

4
Pieta Voûte en Trio d’Af-
faire treden woensdag op
in het Magisch Mini

Theater in Alkmaar. Voûte
brengt een eigen bewerking van
het kerstverhaal. Verder is er
glühwein, gezelligheid en live
gezongen kerst- en andere
mooie liedjes door Trio d’Affai-
re: drie vrouwen die zorgen
voor warme momenten.
Woensdag, 20.30 uur

5
In de Pancratiuskerk aan
de Dorpsstraat 115 in
Castricum vindt woens-

dag een kerstconcert plaats met
het Dickens Blaas Ensemble &
Carol Singers. De avond speelt
zich helemaal af in kerstsferen.
De Carol Singers, onder leiding
van Joost Dodeman, zullen
goed tot hun recht komen door
de akoestiek van de kerk.
Woensdag, 20 uur

Heeft u een evenement waar we niet
omheen kunnen? Mail naar Tip5@nhd.nl 
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Srdan Kekanovic.

Frederik de Groot.

W I J D E N E S - Het Efraïm-genoot-
schap, waar de vermiste 61-jarige
Frans van der Vliet uit Wijdenes
deel van uitmaakt, heeft vanuit
Israël een teken van leven gege-
ven. De vijftienjarige Daniël, die
samen met zijn moeder en broer-
tje deel uitmaakt van de streng
religieuze sekte, liet een chatbe-
richt achter voor zijn vriendje in
Nederland. Daarin meldde hij
dat het vriendje zich geen zorgen
hoefde te maken. Ook schreef hij
dat het genootschap voorlopig
niet terugkeert naar Nederland.
Dit werd vrijdag bekendge-
maakt in het televisieprogram-
ma ’Vermist’.

Vijftien leden van het Efraïm-
genootschap, dat onder leiding
staat van de omstreden Heinrich
van Geene, verblijven sinds eind
november in Israël. Waarschijn-
lijk zijn ze nu in de buurt van Je-
ruzalem. Van Geene heeft zijn
volgelingen wijsgemaakt dat ze
eind december door Christus
naar de hemel worden gezon-
den. Serena van der Vliet uit
Grootebroek maakt zich ernstige
zorgen over het lot van haar va-
der Frans. Hij is hartpatiënt en
heeft geen medicijnen meegeno-
men. De sekteleden moesten
voor het vertrek naar Israël al
hun bezittingen vernietigen.

Teken van leven
Efraïm-sekte

Op deze zondagmiddag is de
verbeelding aan de macht bij
het Open Podium Ramses Shaf-
fy. Alles mag als het maar leuk
is. ,,Want Ramses deed iets wat
we allemaal wel willen…alleen
doen we het niet’’, verwoordt
gastheer Hans Visser, kunstre-
dacteur van deze krant, de
liefde voor Shaffy. Noordhol-
lands Dagblad, theater De Vest
en Ypma Piano’s eren daarom
de meester van de levenslust.

Leo van de belastingen zingt
Pastorale met zijn Irma. Emile
Huisman doet hetzelfde met
een in spetterende rood gehulde
Divera Hansen, die de stem van
Willeke Alberti heeft geleend.
Emile zag er in zijn pak met
stropdas uit als de eerste de
beste autoverkoper, niet echt
een standaard Ramses-associa-
tie. Het bleek geen statement,
Emile werkt bij de Mercedes-
dealer in Hoorn.

Veertien mooie optredens
schotelen vocalisten en musici
de zaal voor. Meestal van pro-
fessioneel niveau, soms ’lekker
gek want dat had Ramses leuk
gevonden.’ Stemmen waar Shaf-
fy verlegen van was geworden.
Met vooral veel passie gebracht.
De meeste deelnemers dwepen
met de muziek en tekst, sommi-
gen iets te veel met de zanger.
Dat ontaardt soms in een ver-
ering waarbij zelfs vertederd
wordt gesproken ’dat hij zo
vaak viel’. Vanwege de drank.
Deze middag levert het bewijs
dat levenslust niets met drank
heeft te maken. Joie de vivre,

gewoon op een boterham met
kaas. Zoals bij Olaf Koch, in
alles een Noord-Hollander, die
gewoon spontaan dacht: ik ga
Shaffy’s 'Marije' voor mijn
eigen vrouw Marije zingen. Zijn
zoon had voor het Open Podi-
um gezegd tegen Marije: ,,Ma-
ma, schaam je je niet rot?’’ Maar
Olaf laat zich niet stoppen en
verklaart Marije na twintig jaar
de liefde. De jury eerde zijn lied
met de derde prijs.

De juryleden Henk Foekema
van Theater De Vest en de Alk-
maarse regisseur Jurrie van
Druten van de theatervoorstel-
ling ’Ramses’ gingen vooral op
zoek naar het joie de vivre van
Shaffy en kwamen bij Meike
van de Linde uit. Zij bracht met
Bam Commijn op de piano ’Ik
denk over je na, Amsterdam’
ten gehore. ,,Bij Meike voelde ik
de tekst echt binnen komen’’,
zei Van Druten. Goed voor de
tweede prijs.

Maar de liefde overwint alles,
zeker op een Open Podium
Ramses Shaffy. Want Leo de
belastingman en zijn Irma
hebben een dochter Jet Stam.
Pas vijftien jaar, maar nu al een
stem die een zaal plat krijgt. Zij
zong de Nederlands/Franse
versie van 'Laat me (Vivre)', met
gitarist Dick die moeder Irma
eens tegen het lijf was gelopen.
Alkmaar maakte kennis met
zijn eigen Wende Snijders. Zij
won het Open Podium.

Jury: Open Podium Ramses Shaffy genot om naar te kijken

Joie de vivre, op een boterham met kaas
door dimitri walbeek

A L K M AA R - Wanneer de zaal de ogen sluit, is het alsof
Ramses Shaffy zingt. Over dat hij in zijn armen de aarde
wil verwarmen. Als de ogen weer openen in theater De
Vest staat daar Leo Stam, die werkt bij de Belastingdienst.

Jet Stam krijgt De Vest aan haar voeten met ’Laat me (Vivre)’ en wint het Open Podium Ramses Shaffy. FOTO JJFOTO/TOM RUITER

Ook de afgelopen zomer waren
de Litouwse violiste Dalia De-
dinskaite en cellist Gleb Pysniak
te gast voor masterclasses en het
geven van concerten. Ditmaal
samen met de Noorse pianist
Ole Chistian Haagenrud. Intus-
sen raakten ze verknocht aan
’hun’ dorp Bergen.

Dus namen ze het initiatief
om daar morgen te gaan optre-
den. Ze doen dat als trio, maar
er zijn ook solostukken en
duetten. Een breed programma,
passend bij kerstperiode. Ze

openen met het beeldschone
eerste pianotrio van Mendels-
sohn. Daarna volgen een paar
pittige bonbons van Piazzolla,
een tango van Carlos Gardel,
twee bekende lyrische stukjes
van Grieg, de gepeperde Roe-
meense dansen van Bartók,
twee opgewekte stukjes van
Shostakovitsj, de vijfde Hon-
gaarse Dans van Dvorák en de
Passacaglia van Händel, be-
werkt door Halvorsen.

Gleb Pysnniak kwam in 2008
als eerste van de drie naar Ber-
gen. Hij was nog een jochie van
18, zegt René Hoornstra bij wie
hiij toen logeerde. ,,Mijn vrouw
en ik zijn gastouder voor deel-
nemers van Holland Music
Sessions. Ik zei: ’Als er maar
niet iemand met een cello
komt, dat is zo’n treurig klin-
kend instrument’. Na een optre-
den van Gleb in Alkmaar dacht
ik daar anders over. Hij is bo-

vendien heel gezellig. Later
gingen wij naar Moskou om
Gleb daar te horen in de grote
zaal van het conservatorium.’’ 

In de zomer van 2009 keerde
hij terug, samen met zijn vrien-
din Dalia die bijzonder mooi
viool bleek te kunnen spelen.
Dat jaar speelde hij ook in de
’eredivisie’ van het festival: de
serie New Masters on Tioure,
die hem langs een reeks grote
internationale zalen voerde.

In de zomer van 2010 trokken
ze opnieuw naar Bergen, weder-
om voor masterclasses en con-
certen. Dit jaar vormden speel-
de ze daar met de Noor Ole
Christian Haagenrud als het
Pianotrio De’HaPy de nodige
concerten gaf.

Concert Trio De’HaPy: Bergen, Ruïnekerk,
20 december, 20.15 uur. Toelichting door
NHD-kunstredacteur Hans Visser. Info:
www.dehapy.com. 

Feestelijke ’decembermuziek’ van jonge toppers
van onze verslaggever

B E R G E N - Jong talent wordt
volwassen en regelt dan zijn
zaken zelf. Zoals de leden van
het pianotrio De’HaPy dat mor-
genavond optreedt in de Ber-
gense Ruïnekerk. Drie oude
bekenden voor wie het festival
The International Holland
Music Sessions kent.

Dedinskaite, Haagenrud en Pysniak. FOTO PRIVÉ COLLECTIE

Alle deuren van de Nederlandse
fabrikant van exclusieve sport-
wagens gingen zaterdag open
voor de 12-jarige Zwaagdijker.
Het bezoek in Zeewolde is voor
de jonge hartpatiënt het ron-
kende hoogtepunt van een
verrassingsdag, aangeboden
door Stichting Opkikker.

Al na een halve voet over de
drempel van Spyker Cars op een
bedrijventerrein in Flevoland
staat Moos volledig in zijn
droomwereld. ,,Met deze wagen
reed Tom Coronel Le Mans!”
Opgewonden wijst hij naar de
geel-blauwe Spyker C8 Spyder
GT2R. De autowereld heeft
weinig geheimen voor de basis-
schoolleerling. Wat hij niet
weet, hoort hij van marketing
manager Sander van Dijk. ,,Hoe
hard Tom op het circuit reed?
Gemiddeld 275 kilometer.”

Spyker-directeur engineering
en operations Michael Schouten
heeft alle tijd voor het bezoek
van Opkikker. Helemaal als hij
hoort dat Moos autoconstruc-
teur wil worden. Handen uit de
mouwen in de werkplaats! Op
naar de montage van de linker-
voorwielophanging van een
nieuw model Aileron.

Bovenste draagarm, rem-
klauwbevestiging en stabilisa-
torstang – spelend met steeks-
leutel maatje 14 groeit deze
crash-car soepeltjes onder de
handen van de West-Fries. Zijn
ervaring met Technisch Lego
komt goed van pas. Het zwarte
juweeltje – natuurlijk handge-
maakt, nieuwwaarde helemaal
compleet een slordige 300.000

euro - zal in een test worden
verkreukeld. ,,Dat is nodig om
dit model te kunnen verkopen
in het Midden-Oosten”, legt
Michael uit.

René en Yolanda Hoogland
genieten van hun zoon als Spy-
ker-monteur. Wat een verschil
met twee maanden geleden. Op
10 oktober trof hem een hartstil-
stand. Enorme consternatie op
het schoolplein. Sportman
Moos – voetbal, tennis, karate –
lag plotseling gestrekt. Een
huisarts, toevallig in de buurt,
redde zijn leven. Het VU-zie-
kenhuis hield hem twaalf dagen
slapende. ,,Moos bleek het
WPW-syndroom te hebben.
Nooit iets van gemerkt. Een
hartritmestoornis, veroorzaakt
door een spierafwijking”, ver-
klaart Yolanda. ,, Meer dan
driehonderd slagen per minuut

kon Moos niet hebben.”
Het is zeldzaam dat het

WPW-syndroom, een aangebo-
ren aandoening, zich openbaart
bij kinderen. De hartoperatie op
1 november in Leiden verliep
vlekkeloos. Een dag later kon
Moos naar huis. ,,Wij hopen dat
hij er niets aan overhoudt.”
Ongelooflijk om Moos nu te
zien sjorren aan het linkervoor-
wiel, met velgen als minischoe-
pen van een vliegtuigturbine-
motor. Zeker als je weet dat zijn
overlevingskansen 10 procent
waren.

Ook ongeloof op de gezichten
van Sacha Voulon uit Hoofd-
dorp en Ronald Sliphorst uit
Purmerend, twee van de hon-
derden vrijwilligers van Opkik-
ker. Deze stichting organiseert
verwendagen. De kinderen
worden aangemeld door het

sociaalpedagogisch werk van
ziekenhuizen. Vorig jaar zijn
liefst 1319 gezinnen opgekik-
kerd. Van allerlei organisaties
en bedrijven krijgt Stichting
Opkikker belangenloze mede-
werking.

Met rode wangen kijkt Moos
de volle productiehal rond.
,,Gaaf”, roept hij. De vraag
wanneer Spyker - in 2000 nieuw
leven ingeblazen door zaken-
man Victor Muller - onder een
Amerikaanse investeerder als
nieuwe eigenaar weer auto’s
gaat verkopen, interesseert hem
niet. Zijn aandacht gaat uit naar
twee startende Spykers. Daarin
gaat Moos Hoogland terug naar
Noord-Holland. In colonne,
begeleid door twee politiewa-
gens van de KLPD. Zoevend
over de snelweg, als een auto-
held.

Moos (12) kikkert op in Spyker

Moos Hoogland uit Zwaagdijk in de ‘cockpit’ van de Spyker A8 Aileron. FOTO HDCMEDIA/ED DEKKER

door ed dekker

Z E E W O L D E - Achter het stuur
van de flonkerende Spyker C8
Aileron voelt Moos zich als
Tom Coronel, befaamd Le
Mans-coureur van het Spyker
Squadron.

CASTRICUM - Een doorslaand succes, dat is de Kerst-
wandeling van het Noordhollands Dagblad in de dui-
nen bij Castricum zeker geworden. De wandeling was
’uitverkocht’, want de organisatie stopte met inschrij-
vingen toen het aantal deelnemers de 1500 had ge-
haald. Begin- en eindpunt was Camping Geversduin,

waar de wandelaars op een gezellige en warme kerst-
markt zich de nodige moed konden indrinken, bij-
voorbeeld in de vorm van glühwein of chocolade-
melk. Daarbij hield een kerstkoor met stemmig en
vrolijk gezongen kerstliederen de sfeer optimaal. 

FOTO KEES BLOKKER

Nat Hagel houdt wandelaars niet thuis

B OV E N KA R S P E L - Vanaf het
Streekbospaviljoen IJgenweis in
Bovenkarspel vertrekt op Twee-
de Kerstdag weer de Midwinter-
hoornwandeling van Sportwan-
delschool Westfriesland. Er zijn
drie afstanden: 6,12 en 20 kilome-
ter. Deelname kost 3,50 euro per
persoon. Inschrijven via www.in-
schrijven.nl, info@sportwandel-
school.nl of 0229-239447.

Wandeling
winterhoorn

Van Ramses Shaffy tot De Dijk,
van Roek Williams & the Figh-
ting Cats tot 20 Brothers House,
van J.P. den Tex tot Gordon, ze
staan er op. Het is de bedoeling
dat alle popartiesten uit de pro-
vincie in de atlas te vinden zijn.
Maar of de lijst echt uitputtend
is, daar durft Joost Reijnierse van
Oneindig Noord-Holland zijn
hand toch ook weer niet in het
vuur te steken.

De nieuwe loot van het wijd-
vertakte netwerk Oneindig
Noord-Holland wordt op 22 de-
cember officieel gepresenteerd
met twee shows die door pop-
kenner Leo Blokhuis worden ge-
geven in het Top 2000 Café bij
Beeld en Geluid in Hilversum.
Blokhuis gaat er op zoek naar de
muzikale rijkdom en roots van
artiesten en bands uit Noord-
Holland.

De website, die vorig jaar door
de provincie werd gelanceerd, is
bedoeld om het cultureel erf-
goed van Noord-Holland voor
een groot publiek beschikbaar te
maken. Er zijn vele verhalen te
vinden, over de ’grote’ geschie-
denis, maar ook veel ’kleine’
menselijke verhalen uit de dor-
pen en steden er die achter

schuilgaan. De Pop Atlas is tot
stand gekomen in samenwer-
king met het Nederlands Insti-
tuut voor Beeld en Geluid. Er
zijn foto’s, meestal een korte
tekst en video’s. Bij veel artiesten
wordt doorverwezen naar de po-
pencyclopedie die het Muziek
Centrum Nederland online heeft
staan. Het doel van de site is ook
dat bezoekers er zelf verhalen op
achterlaten. ,,Dat lukt’’, zegt Rei-
jnierse. ,,Maar het is wel een se-
lecte groep die reageert op de si-
te, terwijl het ook de bedoeling is
dat de site een breed publiek
trekt. Het is lastig om twintigers
en dertigers te bereiken. Maar
wat we bijvoorbeeld dit jaar ge-
daan hebben rond Napoleon
trok een groot publiek.’’

’Atlas’ popartiesten
uit Noord-Holland
van onze verslaggever

A L K M AA R - Ruim vijfhonderd
Noord-Hollandse artiesten en
bands zijn te vinden op de websi-
te Oneindig Noord-Holland. Die
heeft sinds enkele dagen de Gro-
te Pop Atlas online staan.

Zanger Huub van der Lubbe van
de band De Dijk. UNITED PHOTOS
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