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Team De Legkippen gaat voor plek op NK legpuzzelen
Regionaal

Stad en Streek

Lydia Jasper

Nieuwe Niedorp
Team De Legkippen wil zich tijdens de voorronde van zaterdag 27 januari in Oudorp plaatsen voor het Nederlands
kampioenschap legpuzzelen.
De vriendinnengroep bestaat uit
Yvonne Zuydam (35) uit Nieuwe
Niedorp, Marjolein Maas (33) uit
Opmeer en Elise Wendel (33) en Jorien Blom (33) uit Alkmaar. Legpuz-

zelen is volgens sommigen wellicht
niet sexy, maar de dames geven in
december altijd graag toe aan hun
heimelijke genoegen. Of Sinterklaas
geeft ze dan een nieuwe puzzel of ze
trakteren zichzelf erop.
,,In uitzonderlijke gevallen krijgt
een legvriendelijke puzzel de eer om
nog een keer in elkaar gepuzzeld te
worden’’, aldus Jorien Blom. ,,IJverig beginnen we aan onze eettafel
met het leggen van de randen en als

laatste met het minst leuke deel, zoals de lucht of het gras.’’
Tijdens de voorronde moeten de
deelnemers een puzzel van duizend
stukjes zo snel mogelijk in elkaar
zetten. ,,Sommige deelnemers redden dat binnen twee uur.’’
Afgelopen weekend was er al een
voorronde in Roelofarendsveen.
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Agenda
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.

Vrijdag 19 januari
Anna Paulowna Doet & Ontmoet,
9.30-12.00 uur, inloopbijeenkomst,
van Wonen Plus Welzijn, vrij toegankelijk, in wijksteunpunt Keizershoff, Vreedenhoff 64.
Breezand Voorronde NK tulpenkeuren, 16.00-21.00 uur, in Museum
Oud Anna Paulowna, Zandvaart 5.
Middenmeer Kledingbeurs bedoeld voor minima, 19.00-20.00 uur
in ’t Arker Boetje, Brugstraat, (inbrengen: maandag/vrijdag, 9.0012.00 uur).
Oude Niedorp Voorronde NK tulpenkeuren, 12.00-21.00 uur, bij Triflor, Tulpenkade 1.
Petten Digi Uurtje EVVV, 10.00-11.30
uur, voor alle vragen op gebied van
laptops, computers, etc., in dorpontmoetingspunt, Plein 1940-1945.
Schagen Gymnastiek voor senioren
die slecht ter been zijn, 9.30-10.15
uur, via Wonen Plus Welzijn, in De
Blokhut, Loet 10.
Schagen Bijeenkomst voor CVA-patiënten en naasten, 9.30-12.00 uur,
via Wonen Plus Welzijn, in De Groene Schakel, A. Mauvestraat 161.
Schagen Omring Wijkverpleging
aanwezig, 10.00-12.00 uur, De Balie
Markt18, Torenstraat 1.
Schagen Bingo SBOS, 14.00 uur, in
Onder de Acacia’s, Acaciaplein 400.
Tuitjenhorn Officiële opening Harenkarspelweg, 15.00 uur, sporthal
Harenkarspel, Oostwal 2.
Wieringerwerf Keezavond, 19.30
uur, van dorpsvereniging De Ruimte, in Cultuurschuur, Loggersplein 1.

Bezoekers aan de Voorjaarsbeurs krijgen uitleg over een product.

Voorjaar in het hoofd

Zaterdag 20 januari
Anna Paulowna Snuffelmarkt,
Molenvaart 21-23 (naast kerk), 9.3012.30 uur, info: tel. 0223-532691.
Breezand Voorronde NK tulpenkeuren, 9.00-15.30 uur, in Museum
Oud Anna Paulowna, Zandvaart 5.
Dirkshorn Ophalen oud papier,
vanaf 8.00 uur, door stichting Kinderspelen, in Dirkshorn, Groenveld
en Stroet, graag gebundeld aan weg
zetten.
Middenmeer Kledingbeurs bedoeld voor minima, 10.00-12.00 uur,
’t Arker Boetje, Brugstraat, (inbrengen: maandag/vrijdag, 9.00-12.00
uur).
Oude Niedorp Voorronde NK tulpenkeuren, 8.00-15.00 uur, bij Triflor, Tulpenkade 1.
Schagen Opruimactie in centrum,
10.00 uur, door CNME De Groenling, verzamelen in Slothotel Igesz,
Markt 22.
Schagen Tweedehands kledingverkoop Magnushof, 10.30-15.00 uur, Jacob Ruysdaellaan 30, opbrengst
komt ten goede aan cliënten.
Tuitjenhorn Handwerkcafé, 10.0012.00 uur, restaurant Midgard, Regenboog 50, info: tel. 06-55594360.
Wieringerwerf Zwemactiviteiten
SAS, 8.30-9.45 uur, zwembad De
Terp, Badweg 1.
Wieringerwerf Inloopmiddag Historisch Genootschap, 14.00 uur, entree gratis, Cultuurschuur, Loggersplein 1.
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Winkel
Zoals Utrecht de Huishoudbeurs heeft, zo heeft Winkel de
Voorjaarsbeurs. Laatstgenoemde is
al acht jaar een trekker in de Noordkop. Tussen de tweeduizend en
2500 bezoekers nemen tijdens dit
tweedaagse evenement een kijkje in
het pand van Jan Schreur Recreatie
aan de Zandwilg.
De beurs op zaterdag 3 en zondag 4
februari richt zich op mensen met
die befaamde voorjaarskriebels. Die
zin hebben in fraai lenteweer. Die
naar buiten gaan. In de tuin willen
wroeten. Vakantie in hun hoofd
hebben. Nieuwe dingen en plaatsen

advertentie

wensen te ontdekken. Zichzelf willen verwennen.
Jan Schreur is al jaren de gastheer
van het evenement. Samen met Tiny
Hoogstraten en Theo van der Fluit
van Partyboot De Koperen Hoorn
zet hij de Voorjaarsbeurs op poten.
Het houdt in dat zijn campers en caravans - ook die hij in de winterstalling heeft staan - tijdelijk een ander
plekje moeten krijgen.
Schreur: ,,De beurs is verdeeld in
drie hallen. Een deel van de voertuigen komt in één hal te staan. De rest
wordt elders ondergebracht. Meestal is dat een ochtend rijden met zijn
allen.’’ De tweede hal is gereserveerd voor Busker Fietsplezier, die
daar allerlei rijwielen en fietsaccessoires toont. Natuurlijk kunnen
mensen een proefritje maken.

Paardenmelk
proeven, ook dat
kan op beurs
In het hoofdgebouw staan bijna
veertig standhouders. Van cadeauwinkel tot huidverzorging en Tupperware tot klassieke homeopathie.
Bezoekers kunnen betonnen sieraden kopen, ideeën opdoen voor een
nieuw interieur en financiële vragen
stellen. En paardenmelk proeven.
Ja, ook dat kan.
,,We zijn er trots op dat RevalidatieSucces, de kersverse ondernemer

advertentie

van het jaar van Niedorp, er ook bij
is’’, zegt Schreur. ,,Zoals gebruikelijk is de toegang tot de Voorjaarsbeurs gratis. Dat maakt het laagdrempelig. Er komen vaste bezoekers die lekker op ons binnenterras
gaan zitten en een kopje koffie nemen. Voor hen is het een soort van
reünie; ze zien mensen van vroeger
en nemen de laatste nieuwtjes
door.’’

Verzameling
Net als in voorgaande jaren is er een
loterij ten bate van het goede doel.
Dit jaar is dat het Hospice Schagen.
De bovenverdieping is ook open.
Daar staat de verzameling oude motoren en auto’s van Jan Schreur senior. De Voorjaarsbeurs is op beide dagen te bezoeken van elf tot vijf uur.

