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Raadhuis Graft. FOTO ELLA TILGENKAMP

Graft biedt een blik
in de Gouden Eeuw

T I P  5

1In het historische zeventiende-eeuwse raadshuis
van Graft is t/m 18 oktober een tentoonstelling te
zien van antieke tegels en tegeltableaus, die zelden
worden getoond. Ze geven een overzicht van de
ontwikkeling van tegels op het Schermereiland.
Het raadhuis uit de Gouden Eeuw is een beziens-
waardigheid op zich. Onderdeel van de Haring &
Henneproute: de geschiedenis van Graft. 
Graft, raadhuis, wo t/m zo van 13-17 uur

2Langs de Grote Sloot, het water dat in de polder
Zijpe een aantal dorpen verbindt, is nog tot met 23
augustus de Zijper Kunstroute te volgen. Op aller-
lei plaatsen hebben professionele kunstenaars in
weilanden en tuinen, samen met ervaren amateurs,
uiteenlopende kunstwerken geplaatst. Ook een
aantal scholen heeft met kunstenaars beelden ge-
maakt. De kerken langs de route hebben ’s zondags
exposities van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
Zijpe, Grote Sloot, t/m 23 augustus, info: www.kunstroutezijpe.nl

3De Evenementencommissie Oosterleek heeft deze
zomer t/m eind september voor de woensdag, za-
terdag en zondag een autopuzzeltocht uitgezet van
115 kilometer langs mooie plekjes in Noord-Hol-
land met onder meer een bezoek aan een pittoresk
stadje en een wandeling. De tocht begint bij Her-
bergh ’t IJsselmeer te Oosterleek met koffie en ap-
pelgebak.
Oosterleek, elke wo, za en zo, tevoren aanmelden via www.ooster-
leek.biz knop Herbergh

4Het Zaans Museum exposeert t/m 4 oktober de ori-
ginele aquarellen van het Verkade-album ’Zomer’.
Daarnaast is daar nu t/m 3 januari de tentoonstel-
ling ’Groeten uit de Zaanstreek’. Deze toont het
Zaanse landschap, gezien door de ogen van Zaanse
schilders, zoals Jan Kruijver, Willem Aten, Frans
Mars, Jan de Boer, Gerrit de Jong, Freek Engel,
Klaas Landsman en Willem Jansen. 
Zaandam, Zaans Museum (maandag gesloten)

5Elk jaar in de zomer heeft Hoorn in het centrum
zijn Woensdagmarkten. Elke week heeft de markt
weer een ander thema. Morgen is het thema
’Clowntjesdag’. 
Hoorn, binnenstad, morgen, 10.30-16.30 uur

Heeft u een evenement waar we niet omheen kunnen? 
Mail naar: tip5@nhd.nl.
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Een bord, Funda, eigen websi-
te van de makelaar, adverteren
en open huis, ondanks allerlei
mogelijkheden kunnen maan-
den vruchteloos voorbij gaan.
De markt stroopt op, het aan-
bod van huizen is nu dubbel zo
groot als vorig jaar, maar het
aantal verkopen is gehalveerd.
Dus dan moet je als makelaar
met iets nieuws komen.

In mei begon Hilde Westera
(48) met woningafslag.nl. Zij is

mede-eigenaar van Rietveld
Makelaars in Limmen. ,,De ver-
koper wilde ik meer instru-
menten bieden. Hoe bereik je
met een woning zo veel moge-
lijk kijkers? Op mijn zoektocht
stuitte ik op de website van Je-
roen Bouwman uit Den Haag.’’

Hilde ontdekte tegelijkertijd
enkele vergelijkbare sites,
eveneens van recente datum.
,,Ik heb gekozen voor wonin-

gafslag.nl omdat deze website
het meest doorzichtig is. Je
weet direct waar je aan toe
bent. Bouwman heeft zich er
goed in verdiept. Verkoop op
internet bij opbod en afslag
vind ik verwarrend.’’

Van je huis af door veiling
bij afslag. ,,Je begint met je
vraagprijs. Daar kunnen men-
sen via de site op bieden. Na
een week wordt de prijs ver-

laagd. Dat gaat met een vast
bedrag door totdat een bodem-
prijs is bereikt. Dit bedrag heb-
ben opdrachtgever en makelaar
vooraf afgesproken.’’

Hilde vervolgt: ,,Kopers kun-
nen bieden op de woning zo-
dra die een voor hen aantrek-
kelijke prijs heeft bereikt. Je
kunt altijd een bod uitbrengen,
woningafslag.nl is 24 uur onli-
ne.’’

Tijdens het digitaal bieden
blijft de woning staan op Fun-
da, de landelijke aanbodsite.
,,Daar behoudt het huis zijn
oorspronkelijke prijs. Leidt wo-
ningafslag.nl niet tot verkoop,
dan loopt het pand op Funda
geen schade op.’’

Rietveld startte in mei met
drie huizen, later kwamen er
drie bij. ,,Eén is verkocht, één
niet, één is in onderhandeling

en drie lopen er. Een woning
op deze site trekt 400 tot 500
kijkers, een mooi resultaat.’’

De extra kosten per woning
bedragen € 250 (exclusief btw).
Ook collega’s in Heiloo en Cas-
tricum werken inmiddels met
woningafslag.nl. ,,Hoe meer
hoe beter. Dan komt deze ver-
koopmethode steeds meer in
de belangstelling.’’
E D  D E K K E R

Verkoop bij afslag als extra hoop voor huisbezitter
Duizenden ontslagen,
omvallende banken, een
instortende economie. We
zitten midden in een crisis.
Zitten we bij de pakken
neer? Natuurlijk niet.
Nuchter als we zijn, maken
we er het beste van. Deze
rubriek wil dat laten zien. De
redactie hoopt op tips voor
deze wekelijkse serie: ver-
slaggeving@nhd.nl.

LI MM E N - Op zoek naar een
extra verkoopkanaal stuitte
makelaar Hilde Westera op een
nieuw initiatief in Den Haag.
Je huis verkopen door veiling
bij afslag, via internet. Zij is te-
vreden over de eerste resulta-
ten. ,,Ik hoop dat meer make-
laars gaan werken via wonin-
gafslag.nl’’, zegt zij.

Makelaar Hilde Westera van Rietveld in Limmen. ,,Meer kans met woningafslag.nl.’’ FOTO JJFOTO/TOM RUITER
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De G-20 wordt gevormd
door de 19 landen in de we-
reld met de grootste nationa-
le economieën, aangevuld
met de Europese Unie. Sinds
tien jaar praten de meest in-
vloedrijke economische
grootmachten over toestand
van de globale economie en
de internationale financiële
markt. De Verenigde Staten,
Rusland, China en Japan be-
horen tot de meest toonaan-
gevende leden, maar ook In-
dia, Australië, Brazilië, Cana-
da, Turkije en Zuid-Afrika,

en de Europese landen
Duitsland, Frankrijk, Italië
en Engeland. Gezamenlijk
zijn de leden goed voor zo’n
negentig procent van het we-
reldwijde bruto nationaal
product, ruim driekwart van
de wereldhandel en tweeder-
de van de wereldbevolking.

Waar de G-7 bestaat uit
Westerse landen, gaat het er
bij de G-20 om, ook de grote-
re economieën van andere
continenten een stem te ge-
ven bij de aanpak van econo-
mische zaken. Vandaar dus
dat Zuid-Afrika, de 32e eco-
nomische wereldmacht, wél
lid is van de club, en Neder-
land, dat 16e staat op de lijst
van grootste economische
landen, niet standaard mee
mag praten.

G-20
Nederland mag dit jaar aan-
schuiven bij de Groep van 20,
de G-20. Premier Balkenende
is persoonlijk uitgenodigd
door de Amerikaanse presi-
dent Obama. Een hele eer.

W A T  I S . . .

Annette van Ruitenburg promoot de Noord-Hollandse streekkeuken

Het nieuwe eten is dichtbij
door gerard van engelen

T E X E L - De ultieme ont-
spanning is voor haar le-
zen. In kookboeken. ,,Dat
is begonnen toen ik in de
geestelijke gezondheids-
zorg zat en haast iedere
avond zat te studeren. Dan
lees je de hele tijd over
mensen met problemen.
En als ik dan een roman
pakte, kwam ik dat weer te-
gen. Toen ben ik naar een
alternatief gaan zoeken...’’ 

Annette van Ruitenburg uit De
Waal (Texel) weet inmiddels bo-
vengemiddeld veel van streek-
gebonden groenten en gerech-
ten. Sterker: ze heeft haar eerste
kookboeken al geschreven, sma-
kelijk geïllustreerd met land-
schap- en culinaire foto’s van
door eilandgenote Ruth de Ru-
we. Bovendien geeft ze work-
shops, is ze ambassadeur voor
bedrijven die het streekproduct
koesteren en is ze oprichtster
van Slowfoot Texel, de snelst
groeiende regio van de gelijkna-
mige ’culinair erfgoedbewe-
ging’ in Nederland. Ze is ook al
benaderd voor workshops voor
restaurantkoks, om ze te leren
hoe je vergeten groenten het
best kunt klaarmaken. 

Binnen een jaar verschijnt ’De
smaak van de Wadden’. Ze
heeft, samen met fotografe
Ruth, alle Waddenburgemees-
ters al klaargestoomd voor de
uitgave. Want de eilanden wil-
len dan bestuurlijk niet samen-
gaan, culinair is dat een ander
verhaal.

O ja, die geestelijke gezond-
heidszorg, daar is ze uitgestapt
toen ze naar Texel verhuisde,
nu 14 jaar geleden.

Vergeten
Ze is een gepassioneerd ambas-
sadrice. Luister naar haar en je
krijgt zin om te experimenteren
in de keuken. Tapas van overja-
rige Beemsterkaas en salade van
oerbiet. Of terrine van Opper-
doezer ronde, Langedijker
zuurkool en IJsselmeerpaling.
Ze schudt gerechten uit haar
mouw met ingrediënten als
aardpeer, pastinaak, peterselie-
wortel of lamsoor. Ze heeft ze
allemaal geproefd, want ze
jaagt er al jaren op: op vergeten
groenten, op mensen die ze te-
len of kweken, op restaurants
die ermee koketteren op de me-
nukaart. En op vergeten recep-
ten. ,,Als ik lees kan ik me in
m’n hoofd al voorstellen hoe
iets moet smaken.’’

Haar eigen tuin voor de boer-
derij op Texel staat vol met geu-
rende ingrediënten voor nostal-
gische maaltijden. Haar hobby
is inmiddels haar beroep gewor-
den. ,,Ik voel me een soort gas-
tronomisch maatschappelijk
werkster voor slow food.’’ 

Erwten
Wat is slow-food precies?

,,Het is een beweging is twin-
tig jaar terug in Italië ontstaan
is als antwoord op fastfood, het
jachtige leven, het verdwijnen
van lokale tradities rondom

Annette van Ruitenburg in haar moestuin met vergeten groenten. FOTO HELEEN VINK

eten en drinken en de dalende
belangstelling voor wat we eten
en waar het vandaan komt.
Want tachtig procent van het
genetisch materiaal van groen-
ten dreigt te verdwijnen. Had je
twee generaties geleden nog
twintig soorten erwten, nu zijn
er nog maar twee soorten over,
dat komt door de massaproduc-
tie. Niemand vraagt meer naar
die andere soorten, telers ver-
bouwen ze dus niet meer en
dan verdwijnt het genetisch
materiaal als er niks gebeurt.
Slow Food vraagt daar aandacht
voor. Neem de Opperdoezer
Ronde, dat is een geweldig
aardappeltje. Maar als er straks
geen opvolger komt voor de te-
ler, is ie weg.’’

Slow food is ook bewust na-
denken over wat je eet. ,,De
wadden zijn voor heel veel le-

In ’Van Streek’ besteden we
wekelijks aandacht aan

streekgerechten en
streekproducten. Met interviews,

achtergrondverhalen en
recepten van lezers.

vanstreek@nhd.nl

Tiende cd Dub de Vries
Z AAN S TAD - De Zaanse organist
Dub de Vries heeft zijn tiende cd
uitgebracht in de serie ’Al slaat
de zee’. 

Net als de andere opnamen,
biedt ook deze cd bewerkingen
voor orgel van bekende liederen
uit de bundel van Joh. de Heer.
De serie die wordt geproduceerd
door STH Records, wordt ook
uitgebracht in het buitenland. Er
wordt aan de serie meegewerkt

door diverse musici onder wie de
panfluitiste Liselotte Rokyta, de
hoboïstes Anja van der Maten en
Yta van der Zwaag en violist Mar-
tin de Deugd. 

De meeste arrangementen
maakte Dub de Vries zelf, maar
vooral aan de laatste vier cd’s le-
verde ook pianist Arie Horst een
groot aantal arrangementen. 

De opnamen werden gemaakt
in onder meer Bolsward en Has-
selt. 

Als dat zo is, kan die ’in sommige
gevallen naleving van de over-
eenkomst eisen’. Oftewel: rege-
len dat hoteleigenaar en lucht-
vaartmaatschappij de reis alsnog
door laten gaan. Tenminste, dat
stelt Rita Buit van de Consumen-
tenautoriteit. Nu Golden Tours
failliet is, heeft het volgens de
toezichthouder weinig zin nog
op te treden tegen de Hoofd-
dorpse reisorganisatie. Wel biedt
men via de eigen website
www.consuwijzer.nl gedupeer-
den een stappenplan ’wat te
doen wanneer de eigen reisorga-
nisatie failliet gaat’.

Ook wil de autoriteit naar aan-
leiding van de gang van zaken bij
Golden Tours graag afspraken
maken met de SGR. Zo hoopt ze
bij nieuwe gevallen direct te ho-
ren wanneer organisaties uit dat
garantiefonds is gezet. De auto-
riteit kan hun gedrag dan beter
in de gaten houden. Voldoen ze
bijvoorbeeld aan de Europese
richtlijn pakketreizen en de Wet

op de reisovereenkomst voor ver-
kopers van pakketreizen, geor-
ganiseerde reizen die minstens
een dag duren en een combinatie
bieden van vervoer of verblijf?
Volgens die regels zijn die orga-
nisaties verplicht hun klanten te
’vrijwaren van risico’s’ voor het
geval ze failliet (dreigen te) gaan.
Óf men zorgt dat reizigers geld
terugkrijgen óf men regelt dat
een andere organisator de reis
overneemt.

Bij 19 van de 20 reisorganisa-
ties biedt de SGR die (eerste) ga-
rantie. Organisaties die in gebre-
ke blijven, wil de Consumenten-
autoriteit voor de rechter slepen.
Zo kreeg een organisatie die de
garantie niet had geregeld, in
april de keus van de rechter. Het
bedrijf regelt snel een garantie óf
stopt met de verkoop. Gaat men
toch door, dan dreigt een dwang-
som. Dit jaar sleept de autoriteit
nog zo’n veertien bedrijven voor
de rechter.

Bij Golden Tours ligt de zaak
ingewikkelder. Reizigers die
hebben geboekt in de periode dat
Golden Tours nog SGR-deelne-
mer was, kunnen via dat fonds
hun geld binnen 48 uur terug-
zien als ze boekings- en beta-
lingsbewijs opsturen. Anders zit
het bij mensen die boekten in de
niet-gedekte periode tussen 12
december en 20 januari. Die krij-
gen geen cent van de SGR. Wel
roept de directeur deze gedu-
peerden op geld te claimen bij de
curator, al heeft hij weinig hoop
dat dat wat oplevert.

Reizigers Golden
Tours: nieuwe hoop 
van onze verslaggever

H O O FDD O R P - Ze hoeven niet
helemaal te wanhopen, de vele
tientallen mensen die bij Golden
Tours een reis hebben geboekt in
de vijf weken dat de inmiddels
failliete touroperator geen lid
was van de Stichting Garantie-
fonds Reisgelden (SGR). Als ze
een schriftelijke claim indienen
bij de curator, advocaat Cees van
Oosten in Leiden, kan die nakij-
ken of de geboekte vliegtuigstoe-
len en hotelbedden betaald zijn.

Streekgerechten
gezocht
Streekgerechten zoeken we. Gemaakt van ingre-
diënten dicht bij huis. Recepten waar je van gaat
likkebaarden. Oma’s prutje met prei van eigen
bodem, cocktail van Waddengarnalen, zootje
met butter en eek, salade van bleke bet-aardap-
pel en witlof met geitenkaas. Dat werk!

Het Noordhollands Dagblad gaat onder de noe-
mer ’Van Streek’ van start met een smakelijke se-
rie over streekgerechten en streekproducten.
Texels lam, Opperdoezer Ronde met draadjes-
vlees, Alkmaarse gort, Heemskerkse vlierbessen-
siroop, het Wieringer boontje... We gaan praten
met boeren, burgers en buitenlui. We rekenen er
daarbij op dat er nog genoeg smakelijks suddert
in de hersenpannetjes van onze lezers. Kom op,
hou die oude familierecepten niet in de keuken-
la, deel ze met de abonnees. We komen ze bij u
bereiden. Of de laten ze klaarmaken door een

professionele restaurantkok. En misschien kun-
nen we eind dit jaar een Noordhollands ’Van
Streek’-kookboek maken voor de feestdagen.

Mail naar vanstreek@nhd.nl
Of schrijf naar Redactie Specials, Postbus 2,
1800AA Alkmaar

vende wezens een voedselreser-
voir. Als je weet hoeveel wad-
denvogels er bijvoorbeeld leven
van Waddenspiering ga je die
toch wat bewuster kopen. Zo
leer je om verder te kijken dan
je portemonnee. Biologisch be-
reide schapenkaas bij de boer is
iets duurder. Maar dan neem je
gewoon wat minder.’’

C-1000
De lobby van Slow Food heeft
succes. Haar workshops zorgen
ervoor dat veel cursisten de ver-
geten groenten herontdekken.
,,Sinds vorig jaar liggen ze zelfs
weer in de supermarkten. Een
aardpeertje of wortelpeterselie
kun je gewoon weer bij de
C1000 halen. Laatst was ik bij
Albert Heijn en daar kon ik
knolselderij kopen. De caissière
wist zelfs wat het was. Dan
word ik toch even blij. Dat is be-
ter dan een kind dat aan moe-
der vraagt of ketchup ook een
plant is. Dat is namelijk echt ge-
beurd. Daarom ben ik ook bezig
met een kinderboek over smaak
en groenten. Hier op Texel is de
plaatselijke scholengemeen-
schap begonnen met smaakles-
sen voor kinderen. En steeds

meer restaurants komen ook
weer met streekgerechten,
waarbij vlees en vis worden ge-
zien als begeleiding van de
streekgroenten. Dus niet meer
het vlees als eerste noemen,
maar de groente. ’Toscaanse

Palmkool met kipfilet’ in plaats
van ’Malse kip met koolsla’.
Kun je die vette sauzen die bij
vlees horen ook gelijk weglaten.
En zo gaan we langzaam maar
zeker de goede kant op.’’ Annet-
te kijkt inmiddels over de gren-

zen. Binnenkort gaat ze de Bel-
gische streekgerechten verken-
nen. Wordt vast weer een boek.

www.vanlamsoortotoorlam.nl
www.slowfood.nl
www.onvergetelijkegroenten.nl

V A N  S T R E E K


