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’Linnekamp
beloofde niets
over subsidie’
- Wethouder Robert
Linnekamp heeft niet tegen de
Stichting Binnenstadmanagement gezegd dat die de subsidieaanvraag moet verdubbelen.
De Partij voor Ouderen en Veiligheid vroeg het college van
Zaanstad of het waar was dat Linnekamp SBZ een tip zou hebben
gegeven hoe meer subsidie binnengehaald kon worden. De partij zou dat hebben vernomen van
oud-voorzitter Dick Hofstra die
korte tijd later SBZ verliet. B en
W spreken tegen dat Linnekamp
zich heeft bemoeid met de subsidie. Wel kan het, schrijft het college, dat Linnekamp gezegd kan
hebben dat SBZ een hoger bedrag in een aanvraag moet onderbouwen, als de stichting meer
geld nodig meent te hebben.
Maar dat kan niet als een toezegging uitgelegd worden, vinden B
en W.

Z AA N S TA D

Mirrahimy
geeft inleiding
- Directeur Parwin
Mirrahimy van het Zaandamse
filmtheater De Fabriek, geboren
in Iran, houdt morgenavond een
inleiding bij de film ’About Elly’
(2009) van de Iraanse regisseur
Asghar Farhadi. Dit werk werd
op het filmfestival van Berlijn
bekroond met de Zilveren Beer
voor beste regie.
’About Elly’ is volgens deze
krant ’een bloedstollend drama
over de verdwijning van een jonge vrouw’. Een groepje vroegere
studievrienden brengt een weekend met elkaar door, vrouwen en
kinderen mee. Ahmed is gescheiden, daarom is de alleenstaande
Elly uitgenodigd in de hoop haar
aan Ahmed te koppelen. Het
klikt inderdaad tussen hen. ’Tot
zover is ’About Elly’ een doorsneefilm over relatieperikelen
van dertigers, maar hij verandert
in een bloedstollend drama als
op het strand een kind zoek is op
wie Elly even zou passen’. Scenarist en regisseur Farhadi benadrukt de benauwende opvattingen over mannen en vrouwen in
de Iraanse samenleving. Het muziekloze ’About Elly’ is de Iraanse Oscarinzending.
Mirrahimy studeerde film-en
televisiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Naast
directeur van De Fabriek is ze oprichter van het Iraans Film Festival en Afghaans Film Festival.

Z AA N D A M

Inleiding film ’About Elly’ door Parwin Mirrahimy, 8/12, De Fabriek aan Jan Sijbrandssteeg 12 in Zaandam. 20.30 uur. Reserveren via 075-6311993
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Verblijf op de boerderij staat voor kinderen speciaal onderwijs op losse schroeven

door eugène staffhorst

- Kinderen met leer- en gedragsproblemen in het
speciaal onderwijs hebben baat bij een verblijf op de boerderij. Pilotprojecten bij de Corneliahoeve in Westzaan, Balder in Het Twiske en Knedo Stables in Wijdewormer bleken dit jaar succesvol. Toch staat een vervolg op losse
schroeven.

Z AA N DA M

De lopende projecten die onlangs zijn afgerond, werden gefinancierd via Transforum uit de
aardgasopbrengsten. Het breed
Onderwijs Zorgcentrum (bOZ)
moet nu andere geldbronnen
zien aan te boren. Maar dat valt

niet mee in tijden van bezuinigingen. Zaanstad en de provincie
kregen de onderwijsinstanties
nul op het rekest en ook de betrokken ministeries zijn tot dusverre terughoudend.
De kans is dus groot dat er van-

af 1 januari geen kinderen vanuit
het speciaal onderwijs meer op
de boerderij kunnen verblijven.
Volgens projectleidster Yvon
Schuler is een bezinningsperiode van een half jaar zo slecht nog
niet. ,,Maar we willen hoe dan
ook volgend schooljaar een vervolg geven aan deze pilotprojecten. Het punt is dat je de juiste
potjes moet zien te vinden. Dit
zit niet in de begroting van onderwijs en het valt evenmin onder zorg of landbouw. Het is zit
er precies tussenin.’’
Dat kinderen met leer- en ge-

latief kleine groep kinderen.’’
Daarom is het nog maar de
vraag of en wanneer er weer kinderen van Agorascholen Petra en
Sjalom uit Zaandijk naar de Corneliahoeve in Westzaan kunnen.
Ze verzorgden daar de dieren en
hielpen mee met schapen tellen.
Ook het project op zorgboerderij Balder in het Twiske is inmiddels afgerond zonder duidelijkheid over een vervolg. Leerlingen van de Orioncollege Kingma legden een moestuin aan en
leerden hoe ze de planten moeten verzorgen. Aan het eind kon-

den ze hun eigen groenten oogsten en meenemen naar huis.
Projectleider Yvon Schuler
zoekt naar een regionale samenwerking, zodat de pilotprojecten
op de boerderij een vast vervolg
krijgen. Verder overlegt ze met
het ministerie van landbouw
over een landelijk programma
om kinderen die speciale zorg
nodig hebben, actief te laten zijn
op de boerderij.
Ook Agora is op zoek naar
partners in de Zaanstreek en omgeving, in de hoop het project
voort te kunnen zetten.

’Dieren worden als eerlijk ervaren’
Door eugène staffhorst

- Het is ijzig
koud op boerderij Knedo Stables in Wijdewormer, maar
Eshli (8), Rosa (7) en Joey (7)
lijken zich er weinig van aan te
trekken. Vol spanning kijken ze
bij het hek hoe boer Marnix
Kneteman en boerin Elise Buiten met de schapen en hond
Cody aan komen lopen.

WIJ DEWOR M ER

Joey geeft Cody een aai. Hij
vindt de hond het liefste dier
van de boerderij. Rosa is vooral
gek van paarden. ,,Eentje is heel
schattig met wit haar.’’
De kinderen van buitenschoolse opvang De Tamboerijn
zijn voor het eerst op de boerderij, maar voelen zich direct op
hun gemak tussen de dieren.
Begeleidster Esther van Raalte houdt het drietal in de gaten.
Van Raalte en Kneteman zijn
allebei gek van paarden en
kennen elkaar van de keuringen. De Assendelftse vroeg
Kneteman of de kinderen uit
het speciaal onderwijs in hun
vrije tijd ervaring mochten
rondstruinen op de boerderij en
helpen om de dieren te verzorgen. Kneteman stond er aanvankelijk sceptisch tegenover. ,,Het
is best lastig. Je kunt niet met
een trekker het land op, terwijl
er binnen in de stal kinderen
rondlopen. Dieren zijn toch
onberekenbaar.’’
Inmiddels is Kneteman om.
De kinderen worden goed begeleid. Hij heeft zelf ervaren dat
ze op de boerderij hun angsten
overwinnen en daardoor meer
zelfvertrouwen krijgen. ,,We
hadden een jongetje dat bang
was voor honden. Hij zat chippies te eten. De hond ging naast
hem zitten, maar hij had niets
in de gaten. Toen hij het ontdekte, zag je de schrik in zijn
ogen. Even later gaf hij heel
voorzichtig de hond een chippie. Hij glunderde.’’
,,Laatst was er een meisje dat
niet bij een pony durfde te
komen. Toen ze de tweede keer
op bezoek was, zag ik dat ze het
haar van de pony liep te poetsen.’’

PATHÉ-BIOSCOOP, Hermitage 140, Zaandam, www.pathé.nl/zaandam/
Bright Star: ma, di 13.30 uur.
Despicable me (3d nl): zo 11.50, 14 uur; za
12.20 uur; vr, za 14.20 uur; wo 14.30 uur
Dik Trom: wo 10 uur; zo 11.20 uur; vr t/m
zo, wo 13.30, 15.30 uur.
Due date: dagelijks 17.50 uur.
De Eetclub: do, ma, di 13.20, 15.30 uur; dag
20 uur.
Het Geheim: zo 11.50 uur; za 12 uur.; vr t/m
wo 14.10, 16.30 uur.
Haar naam was Sarah: dag 21.30 uur.
Harry Potter and the Deathly Hallows-Part
1 (nl): wo 14.30 uur;
Harry Potter and the Deathly Hallows-Part
1: do, ma, di 12.30, 15.30 uur; za, zo, wo 13,
16.10 uur; do, vr, ma, di 13.20, 16.20 uur;
dag 18.30, 19.30, 21.40 uur.
New York’ta Bes Minare - Five minarets in
New York: dag 22.10 uur.
Rapunzel (3d nl): zo 11.20 uur; vr t/m zo,
wo 13.40, 16 uur.
Rapunzel (3d): do, ma, di 14.10, 16.40 uur;
zo 16.10 uur; vr, za, wo 16.30 uur; dag 19
uur.
Sint: do 13.20, 15.30 uur; ma, di 16, 18, 20
uur; do t/m zo, wo 17.40, 19.50 uur; dag
22.30 uur.
Sinterklaas en het pakjes mysterie: zo 11.20
uur; vr t/m zo 13.20, 15.30 uur.
Sneak preview: dinsdag 22.10 uur.
The town: do t/m ma, wo 22 uur.
Unstoppable: do, ma, di 14, 16.20 uur; dag
18.50, 21.20 uur.
FILMHUIS DE FABRIEK, Jan Sijbrandsteeg
12, Zaandam, tel. 631 19 93.
El secreto de Sus Ojos: dinsdag 20.30 uur.
The American: dinsdag 20.15 uur.
About Elly: woensdag 20.30 uur + inleiding
Parwin Mirrahimy.
Lo sono L amore: woensdag 20.15 uur.

DINSDAG

evenementen
KOOG AAN DE ZAAN - 13 tot 16 uur: De
Buurthulpcentrale en het Wmo-loket Zorgzaan zijn geopend. De Vuister, Molenwerf
44.
KOOG AAN DE ZAAN - 13.30 uur: Klaverjassen. Buurthuis De Vuister, Molenwerf 44.
KROMMENIE - 9 tot 12 uur: Handwerkcafé
(inloop). Wijksteunpunt De Palmboom,
Snuiverstraat 63a.
KROMMENIE - 13.30 tot 17 uur: Bridgen
voor senioren. De Palmboom, Snuiverstraat 63a.
WESTZAAN - 19.30 uur: Bridgen in dorpshuis De Kwaker. Aanm.: tel. 6310352, J.J.
Allanstraat 127.
WORMERVEER - 10 tot 12 uur en/of 14 tot
16 uur: Inloop carrousel, met praattafel,
spelletjestafel en kunsttafel. Thema: vroeger. De Lorzie, Marktplein 3.
WORMERVEER - 17.30 uur: Wijkmaaltijd
voor senioren uit Wormerveer-Noord. Evean Amandelbloesem Vinkenstraat 2.
ZAANDAM - 09 uur: Fitheidstestdag van
GALM+ project. Sporthal De Struijk, Oostzijde 132.
ZAANDAM - 10 tot 12 uur: Koffie-inloop, 14
tot 16 uur spellenmiddag. Wijksteunpunt
De Meerpaal. Panneroodstraat 89.
ZAANDIJK - 9 tot 12 uur: De Buurthulpcentrale en het Wmo-loket Zorgzaan zijn geopend. De Boed, Willem Dreeslaan 1.
ZAANDIJK - 13 uur: Biljarten 55+. Verpleeghuis Guisveld, George Gershwinstraat 207.

bijeenkomsten

Van links naar rechts boer Marnix, boerin Elise, Esther, Rosa, Eshli en Joey.
In de koeienstal klinkt muziek, bedoeld om de bewoners
niet te laten schrikken van
plotseling geschreeuw. ,,Deze
kinderen zijn sociaal niet zo
vaardig. Ze hebben vaak ook
moeite hun emoties onder
controle te houden.’’, zegt Esther van Raalte. Eshli, Rosa en
Joey vinden het leuk om de
koeien te voeren. Omgang met

dieren helpt bij het ontwikkelen van sociaal gedrag. ,,Autistische kinderen accepteren reacties van dieren gemakkelijker
dan van mensen, omdat ze
dieren als eerlijk ervaren. Ze
spiegelen dat aan hun eigen
gedrag.’’ De doelstelling vanuit
het onderwijs is te voorkomen
dat leerlingen met leer- en
gedragsproblemen in het psy-

chiatrisch circuit terecht komen, legt Van Raalte uit. ,,Dit
project draagt daar aan bij.
Daarom zou het mooi zijn als
we ook in de toekomst hiervoor
subsidie krijgen.’’
Financiering van het verblijf
op de boerderij kan volgens Van
Raalte ook niet meer worden
bekostigd uit het Persoons
Gebonden Budget (PGB). ,,Die
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regeling is vier maanden geleden gestopt. Vanwege de intensieve begeleiding en de stopzetting van de PGB is dit soort
activiteiten niet meer te betalen.’’
Ook Marnix Kneteman vindt
het jammer dat de subsidiekraan wordt dichtgedraaid. De
veehouder - het vlees van de
geslachte koeien is bestemd

voor slagerij Donker in Krommenie - ziet er wel heil in de
zorgfunctie op de boerderij uit
te breiden. Kneteman wil op
zijn erf een onderkomen maken
voor de opvang van leerlingen
uit het speciaal onderwijs. Ook
wil hij een kippenhok en een
moestuin aanleggen. ,,Maar dan
moet er natuurlijk wel geld zijn
om de projecten te bekostigen.’’

ASSENDELFT - 19 tot 20 uur: Inloopspreekuur bij SoulLife, praktijk voor Mesologie,
dans- en
bewegingstherapie, Akkerland 19.
WORMERVEER - 17.30 uur: Wijkrestaurant
voor senioren uit Wormerveer-Noord geopend. Evean Amandelbloesem, Vinkenstraat 2.
ZAANDAM - 9 tot 14 uur: Natuurwerkdag
Stichting Kalverpolder. Werkplek Kalverringdijk 32.
ZAANDAM - 10 tot 12 uur: Inloopochtend
van de Ned. Ver. van Posttraumatische Dystrofie patiënten, ook voor partners en belangstellenden. Elke eerste dinsdag van de
maand in het Pijncentrum van het Zaans
Medisch Centrum, Koningin Julianaplein
58. Volg de gele pijlen.

Oosterse vechtkunst als leefwijze

(ADVERTENTIE)

door richard walraven
Z A A N D A M - In Nederland is het
een onbekende sport. Maar Kees
te Kolsté is er verslingerd aan.
Hij geniet van de schoonheid van
ba-gua-zhang. De ’moeder van
de oosterse vechtkunst’ is voor de
(kunst)schilder uit Zaandam een
leefwijze.

GEEN KRANT ONTVANGEN?
Voor nabezorging: 088 - 8241111.
Ma t/m vr: Nabezorging uiterlijk 14.00 uur,
indien u vóór 11.00 uur belt of via website
klacht meldt. Anders nabezorging volgende dag.
Za: Nabezorging vóór 15.00 uur, indien klachtmelding vóór 12.00 uur, anders nabezorging
maandag.
LEZERSSERVICE: 088-8241111

HDC Media is belast met de verwerking van
gegevens van abonnees,voor administratieve
doeleinden alsmede voor het inlichten van de
abonnee over relevante diensten en producten
van HDC Media. Daarnaast worden de gegevens
beschikbaar gesteld aan door HDC Media
zorgvuldig geselecteerde andere bedrijven om
gerichte informatie over voordeelaanbiedingen
te kunnen geven. Indien u geen prijs stelt op
deze informatie, kan dit schriftelijk (HDC Media,
afd. Lezersservice, Postbus 2, 1800 Alkmaar) of
per e-mail (lezersservice@hdcmedia.nl) kenbaar
worden gemaakt.

dragsproblemen zich beter ontwikkelen wanneer ze frequent
meehelpen op de boerderij, daar
zijn alle deskundigen het over
eens.
Ze zijn niet alleen actiever dan
in de klas, ze communiceren ook
beter en leren meer verantwoordelijkheid te dragen. ,,Iedereen
is enthousiast’’, zegt Hubert de
Waard van Agora. ,,Maar ook wij
moeten flink bezuinigen. Dan
moet je de lastige afweging maken of je in zo’n situatie als onderwijskoepel een ton per jaar
extra wilt uittrekken voor een re-

BIOSCOPEN

Kinderen speciaal onderwijs voelen zich thuis op boerderij in Wijdewormer

NHD OP INTERNET: www.nhd.nl
E-mail: internetredactie@nhd.nl

ABONNEMENTEN
Voor alle informatie over o.a. abonnementen en
tarieven, postverzending, automatisch betalen
of vakantie/verhuizing, zie www.nhd.nl, of bel
de afdeling Lezersservice, 088 - 8241111.
Onze leveringsvoorwaarden abonnementen
vindt u ook op de site.
Opzeggen abonnementen:
schriftelijk: t.a.v. afdeling Lezersservice,
postbus 2, 1800 AA Alkmaar, of via de servicebutton op www.nhd.nl. Telefonisch, 088-824
1111. Met inachtneming van een opzegtermijn
van tenminste één maand voor het einde van de
lopende (kalender-)betalingstermijn.

AGENDA

’Juiste potjes zien te vinden’

REGIOREDACTIE:
Chef: Maaike Oppenkamp.
Kantoor: Westzijde 23,1506 EA Zaandam.
Telefoon: 075-6813545. Fax: 075-6813535.
Buiten kantooruren: 06-20211094/06-20211104
E-mail regioredactie: redactie.zaan@nhd.nl
E-mail regiosport: sport.zaan@nhd.nl

ADVERTENTIEVERKOOP
Westzijde 23, Postbus 23, 1500 EA Zaandam.
Personeeladvertenties: 072-5196305. Overige
detailhandel: 075-6813529. Familieberichten:
072-5196699, e-mail: familieberichten@hdc.nl.
Reclamebureaus kunnen contact opnemen met:
072- 5196433. De advertentiecontracten en
-opdrachten worden afgesloten en uitgevoerd
volgens de advertentievoorwaarden van HDC
Media, te vinden op www.hdcmedia.nl.

Stad en Streek 2

Zo voelt een zorgverzekering
die precies bij u past
vanaf

*

€80,17
per maand

Univé
Basisverzekering,
met 10% ledencollectief
en een max. eigen
risico van
€ 670,-

U zoekt een zorgverzekering die u op handen draagt?
Die speciaal voor u gemaakt is? Tegen een zeer scherpe
premie? Die vindt u bij Univé! Hoe scherp de premie is,
bepaalt u zelf door middel van ons ledencollectief. U start
in ieder geval al met 1,5% korting omdat u in Noord-Holland
woont. Door ook uw schadeverzekeringen bij ons onder te
brengen, kan u tot 10% korting op uw basisverzekeringspremie ontvangen. Kijk op www.unive.nl/zorg, bel ons of

* Maandpremie, gebaseerd op
de Univé Zorg Geregeld polis

kom langs op één van onze kantoren.

Univé Hollands Noorden

Univé Regio+

Alle auteursrechten en databankrechten ten
aanzien van (de inhoud van) deze uitgave
worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Deze rechten berusten bij HDC Media BV
© HDC Media BV, 2010

Tel. nr. 0227 - 54 00 40

Tel. nr. 072 - 50 24 500

hollandsnoorden@unive.nl

plus@unive.nl

www.univehollandsnoorden.nl

www.univeregioplus.nl

Noordhollands Dagblad

www.unive.nl/zorg

Álles Geregeld & Verzekerd

Kees traint iedere dag een uur.
Gevraagd en ongevraagd geeft
hij tijdens het gesprek diverse
demonstraties. Zijn huis en tuin
aan de Czarinastraat zijn er op
ingericht. Ba-gua-zhang (’spreek
uit als pa-kua’) is zijn passie. En
die liefde en levenshouding wil
hij dolgraag delen.
De 49-jarige Zaandammer
doet al 44 jaar aan oosterse vechtsporten. Hij gaf ook 25 jaar judoles, maar dan uit liefhebberij. Inmiddels ziet hij er ook brood in,
zeker nu de inkomsten uit de
kunst bitter tegenvallen, en geeft
hij lessen aan kinderen en volwassenen.
Ba-gua is voor alle leeftijden,
zegt Te Kolsté. ,,Ik heb leerlingen van acht tot zestig. In China
zijn er mannetjes van tachtig die
het nog doen. Het mooie van deze sport, die ook wel chinees
schaduwboksen
wordt
genoemd, is dat je er geen tegenstander voor nodig hebt en dat
het niet veel lichaamskracht vereist. Concentratie en oefenen,
daar gaat het om. Op sommige
sporten ben je na drie jaar uitgekeken, deze sport begint dan pas
echt leuk te worden. Dat komt
omdat de bewegingen zo complex zijn.’’
Dat zit hem volgens de ’leermeester’ in de veelheid van bewegingspatronen en technieken.
Te Kolsté speelde daarbij naar
hartenlust leentjebuur bij andere oosterse vechtsporten. ,,Ik heb
in mijn leven een stuk of acht

Kees te Kolsté: ,,Ik heb mijn eigen choreografieën ontworpen.’’
oosterse gevechtssporten beoefend. Van judo en karate tot taichi. Die fascinatie is al op jonge
leeftijd ontstaan, toen ik die
kung-fu-films op televisie zag.
34 jaar geleden ben ik met ba-gua
in contact gekomen. Mijn kennis
heb ik opgedaan uit boeken,
want leraren had je toen niet. Inmiddels is er trouwens wel een in
Amsterdam, maar dan houdt het
ook op.’’
Te Kolsté is dus autodidact en
heeft zijn eigen stijl, de Fei-stijl

(’vernoemd naar mijn moeder
omdat ik dat gewoon mooi
vond’) genaamd. ,,Ik heb mijn eigen choreografieën ontworpen
en daarbij geput uit andere Chinese, maar ook Japanse, vechtsporten. Inmiddels heb ik 272
verschillende vormen in mijn repertoire, ook met stok. Dat kost
enorm veel training om op te
bouwen.’’
De Zaandammer stelt dat de
sport in eerste instantie niet bedoeld is als zelfverdedigingcur-
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sus. ,,Hoewel dat in principe prima kan. Het is vooral bedoeld
voor mensen die al vechtkunst
beheersen. Het gaat om de kunst
van het vechten. Het idee is een
oneindig virtuoos bewegingsapparaat te ontwikkelen. Er is ook
wel een link met het boeddhisme, maar je hoeft geen boeddhist
te zijn. Het is gewoon een manier
om tot een fijne lichaams- en
geestesbeheersing kunt komen.’’
Voor meer informatie: 075-6172508

