
kregen. Zijn vader is immers Rob
Hoeke, de in 1999 overleden zanger
en pianist die in de jaren ’60 en ’70
furore maakte.
Ruben Hoeke geeft 10 december
met zijn Ruben Hoeke Band een
jubileumconcert in het Zaanthea-
ter. Grappig genoeg staat hij ook in
zijn eigen voorprogramma, dat na-
melijk wordt verzorgd door Hoe-
kes eerste band: Blues on the Road.

Ruben Hoeke, uitgeroepen tot bes-
te bluesgitarist van het land, heeft
het met de paplepel ingegoten ge-

Op 10 december 1992 deden zij hun
eerste optreden in het Drieluik.
Lezers van Dagblad Zaanstreek
kunnen vrijkaarten voor deze jubi-
leumshow winnen. Om in aanmer-
king te komen voor vrijkaartjes
dient voor woensdagochtend 11 uur
gemaild te worden naar redac-
tie.zaan@nhd.nl, o.v.v. naam en te-
lefoonnummer. Met winnaars
wordt contact opgenomen.

Vrijkaartjes voor Ruben Hoeke
Van onze verslaggever

Zaandam ✱ Blues- en rockgitarist
Ruben Hoeke viert woensdag 13 de-
cember zijn 25-jarig bestaan als po-
diumartiest en dat doet hij tijdens
een bijzonder concert in het Zaan-
theater op zondag 10 december.

Ruben Hoeke FOTO PR
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Ik kan geen dag zonder muziek, vertelt de
pianostemmer terwijl hij met een stemha-

mer de stempennen van de piano aandraait.
Op goed gehoor - een aangeboren eigenschap
zo overtuigt hij mij - hoort hij of het geluid
weer zuiver klinkt. Hoewel zuiver... Eigenlijk
wordt de piano expres vals gestemd want om
met alle octaven uit te komen wordt iedere
kwint een klein beetje zwevend gemaakt zoals
dat heet. Elke dag kruipt de stemmer even

achter de piano of liever nog bespeelt hij de
cello waarin hij nog veel meer emoties kwijt
kan. De muziek heeft de woorden niet nodig.
„Mijn vrouw hoort aan mijn spel precies hoe
ik me voel.” Als het stemmen erop zit en het
tijd is voor koffie, wordt de Mondscheinsonate
ingezet. Zonder enige moeite speelt hij een van
Beethovens meesterwerken uit zijn hoofd. Een
beetje van Bach, een stukje Rachmaninov en
een fragment van Grieg volgen. Het verras-

singsconcert duurt bijna net zo lang als het
stemmen. Nee, de pianostemmer die de vleu-
gels van Herman Brood tot Vladimir Horowitz
heeft mogen stemmen, treedt niet graag op
voor publiek. „Ik heb zo’n last van planken-
koorts”, vertelt de man met handen die de
anderhalve octaven van Rachmaninov met
gemak kunnen halen. Ook een huiskamercon-
cert bezorgt hem de zenuwen. Gelukkig, een
toegift na het stemmen was precies te doen.

In 60 seconden Evelien Engele ✱ e.engele@hollandmediacombinatie.nl

Pianostemmer

Twee teams van de school deden
schooljaar 2016/’17 mee aan de
Nederlandse CanSat-competitie,
waarbij een mini-satelliet gemaakt
moest worden. Bertrand-groep
’Greetings From Space’ won de
gouden award en mocht in Bremen
meedoen aan de Europese finale.
Team ’The fource’ werd in de Ne-
derlandse strijd tweede. Aanvanke-
lijke heerste teleurstelling bij het
kwartet dat ’slechts’ de zilveren
plek won, maar de vier raakten wel
gemotiveerd om toch nog iets meer
met hun inzending te doen. En nu
vliegen ze met hun ontwerp naar
Singapore.
’The fource’ is eigenlijk een vrien-
dengroepje gemotiveerde 17-jarige
atheneumleerlingen (bèta-kant) uit
Wormer, Krommenie en Assen-
delft, dat door het satellietproject
geïnspireerd raakte om nog wat
meer de wetenschappelijke rich-
ting op te gaan. En toevallig past
dat ook nog eens in de plannen van
het Bertrand Russell College dat
samen met Wetenschaps Oriëntatie
Nederland (WON) leerlingen extra
wil voorbereiden op universiteit en
hogeschool. Enthousiast geraakt
door de verhalen van hun docente
Nederlands, Annette Bolder uit De
Rijp, over het vernieuwende onder-
wijs in Singapore, bedacht ’The
fource’ het plan om dan maar eens
in Zuidoost-Azië te gaan kijken. En
in januari is het zover.
Die satelliet meenemen, dat is nog
wel een dingetje, vertellen Alae
Amrane, Deborah Dekker, Julian
Puter en Naomi de Wekker. „Het
ziet eruit als een bom en het tikt”,
bevestigt het viertal. Daarom heb-
ben ze vooraf al contact opgeno-
men met alle instanties die moei-

lijk kunnen gaan doen, zoals de
douane en de vliegmaatschappij.
De grootste drempel was het ver-

krijgen van een toestemmingsbe-
wijs door de autoriteiten in Singa-
pore. Maar het is uiteindelijk ge-

lukt. De ’cansat’ gaat als ruimbaga-
ge mee, de batterij eruit.
En zo wordt een wild plannetje om

nog iets met het satellietproject te
doen ineens een groot avontuur.
Annette Bolder is als onderwijsge-

vende en als coördinatrice interna-
tionalisering onderwijs erg geïnte-
resseerd in internationale uitwisse-
lingsprojecten van talentvolle
leerlingen. Ze is al vaker in Singa-
pore geweest. Zelf reist ze er deze
week voor twee maanden naar toe
om daar aan een onderzoeksproject
mee te doen aan de prestigieuze
Raffles Girls’ School. Halverwege
haar verblijf daar schuiven natuur-
kundedocent Raoul Ermans en de
leden van ’The fource’ aan.

’Crowdfunding’
Om de reis te bekostigen gebruik-
ten de leerlingen ’crowdfunding’.
Ze schreven bedrijven aan, al was
de respons niet zo groot. De keuze
om hun eigen docenten te betrek-
ken als investeerders had meer
succes. Bovendien kregen ze nog
wat euro’s vrij uit hun netwerk van
contacten die ze hadden rond het
sattelietproject. En de plaatselijke
Forbo bleek een stevige rugge-
nsteun te bieden. Ze verblijven in
een Airbnb en volgen tijdens de
week diverse colleges aan Singapo-
re University of Technology and
Design, School for Science and
Technology and Nanyang Techno-
logical University. In het kader van
’burgerschap’ (kortgezegd goede
wereldburgers) hebben ze zowel
formele als informele contacten
met docenten en leerlingen. Ook
bezoeken ze een conferentie en
enkele culturele plekken. Ze hopen
met name de architectonische
wonderen in hun omgeving te
kunnen bestuderen.
Alae, Deborah, Julia en Naomi zijn
echte bèta-leerlingen. Na het eind-
examen zullen ze waarschijnlijk
naar een technische universiteit
zoals TU Delft gaan. In Delft heb-
ben ze al goede ervaringen opge-
daan voor hun satellietontwerp.
Julian is de enige leerling van het
groepje die buiten Europa op va-
kantie geweest is (Amerika, Cura-
çao, Mauretanië), de anderen zoch-
ten het tot nog toe dichter bij huis,
zoals Spanje en Frankrijk. De reis-
tijd heen bedraagt negentien uur.
In een deel van de kerstvakantie
bereiden ze zich vast voor op de
week school (6 t/m 13 januari) die
ze missen omdat ze in Singapore
zijn, want de week na terugkomst
beginnen de tentamens al weer.

Satellietblikje aanleiding voor studiereis naar Singapore

Julian Putter, Raoul Ermans, Deborah Dekker, Annette Bolder, Alae Amrane en Naomi de Wekker. Op de voorgrond hun satellietblikje. FOTO WIM EGAS

Zaandam ✱ Bij een frontale botsing op de kruising van de
Provincialeweg en Doctor J.M. Den Uylweg in Zaandam
zijn zaterdag aan het einde van de middag meerdere ge-
wonden gevallen. Mogelijk reed een van de twee auto’s

door rood, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht.
In totaal zijn drie personen gewond geraakt. Ze zijn allen
naar het ziekenhuis gebracht. De auto’s liepen zware scha-
de op. FOTO DNP.NU/DIRK JAN BOOD

Den Uylweg Drie gewonden bij frontale botsing in Zaandam

Zaanstad ✱ Voor drie woonwagen-
parken wordt het bestemmingsplan
aangepast omdat er meer wagens
staan dan toegestaan. Bij een vierde
park is een wagen in opdracht van
handhaving verwijderd.
Op de woonwagenlocatie aan de
Ringweg in Zaandam staan drie
woonwagens meer dan nu is toege-
staan. Op zowel de Rosariumlaan in
Krommenie als de Piet Kuiperlaan

in Westknollendam staat er een te
veel.
Volgens burgemeester en wethou-
ders van Zaanstad veroorzaken de
extra woonwagens geen hinder.
Omdat de wagens er al enkele jaren
staan, wordt de situatie gelegali-
seerd. In Zaanstad is het gebruike-
lijk om bij overtreding van het be-
stemmingsplan te kijken of legalisa-
tie mogelijk is, aldus Zaanstad. Dat
is met name het geval in situaties die
al langer bestaan. Volgens ambte-

naar Fons van Dongen van Zaanstad
wordt niet toegestaan dat illegale
bouwwerken worden geplaatst.
Maar wanneer ze er geruime tijd
staan en dan pas worden opge-
merkt, kiest Zaanstad voor een an-
dere aanpak.

Omwonenden
Voor de gemeente tot legalisering
van de vijf woonwagens overgaat,
wordt eerst bij omwonenden ge-
peild hoe zij er over denken. Daarna

wordt het aangepaste bestemmings-
plan in procedure gebracht en is er
gelegenheid om formeel te proteste-
ren. 
Het vierde woonwagenpark waar il-
legale bewoning was, is die op de
Schepenlaan in Zaandam. Daar is
een wagen verwijderd.
Zodra het bestemmingsplan is aan-
gepast, kopen de bewoners van de
vijf wagens de grond waarop zij
staan. De wagens staan nu nog op
grond die niet van hen is. 

Zaanstad legaliseert woonwagens 

Zaandam ✱ Een 55-jarige man uit
Zaandam is zaterdagavond om-
streeks kwart over elf aangehouden
in een woning in de Galeistraat in
Zaandam. Hij wordt verdacht van
bedreiging.
De man belaagde ook de politiea-
genten, die op de melding van be-
dreiging waren afgekomen. Hij pro-

beerde één van de agenten met een
asbak te slaan.
Vlak voordat hij in de politiewagen
werd gezet, slaagde de man er nog in
tegen de buitenspiegel van de auto
te trappen. Ook probeerde hij op-
nieuw een agent te trappen.
De Zaandammer is meegenomen
naar het politiebureau. 
De agenten hebben aangifte tegen
hem gedaan.

Man bedreigt agenten
in woning Galeistraat

De man stak op 9 december vorig
jaar twee pakken zalm in zijn bin-
nenzak toen hij bij de Zaanse super-
markt stond. Een beveiliger zag dat
en de politie kwam eraan te pas. Bo-
ven het hoofd van de man hingen op
dat moment niet alleen nog twee
celstraffen, maar ook de plaatsing in
een kliniek voor veelplegers.
B. zei tegen de rechter dat hij eigen-
lijk ook niet precies wist waarom hij
het had gedaan en dat hij bij de kas-
sa al wroeging kreeg. Dat was te laat.
De beveiliger had de diefstal gezien
en het stond ook op camerabeelden.
B. is al jaren verslaafd aan cocaïne en
heeft psychische problemen zoals
borderline en hyperactiviteit. Hij
heeft een flink strafblad met negen-
tien kantjes veroordelingen voor
vermogensdelicten. De man liep op
het moment van de winkeldiefstal
in twee proeftijden, waarbij hem in
totaal nog anderhalve maand gevan-
genisstraf boven het hoofd hing. Af-
kicken lukte hem tot nu toe niet. Dat

wil hij wel, zei hij. „Maar ik ben zelf-
destructief. Het is niet zo dat ik ge-
bruiken fijn vind.” Hij heeft zich
vrijwillig gemeld voor een behande-
ling om af te kicken en te werken
aan zijn psychische problemen.
De officier van justitie vond dat B.
de anderhalve maand die hij nog op
de lat had staan moet gaan uitzitten.
Ook vroeg ze de rechtbank om hem
de maatregel voor veelplegers op te
leggen in voorwaardelijke vorm.
Gaat hij dan opnieuw in de fout, dan
moet hij maximaal twee jaar naar
een kliniek voor veelplegers. B. zou
zich moeten houden aan een aantal
voorwaarden: een meldplicht bij de
reclassering, verplichte behande-
ling en eventuele opname in een af-
kickkliniek voor zeven weken. Een
vrijwillige behandeling vond de of-
ficier te vrijblijvend. „De maat-
schappij moet beschermd worden
tegen dit soort diefstallen. Die zor-
gen voor veel overlast en schade.”
B.’s advocaat vond het geen goed
idee om de verdachte naar de gevan-
genis te sturen. Hij zou dan zijn wo-
ning verliezen. Ze vond het een be-
ter plan om de proeftijden te verlen-
gen of de celstraf om te zetten in een
werkstraf.
Uitspraak op 12 december.

Diefstal met
groot gevolg
Jeannine Verhagen

Koog aan de Zaan ✱ Een 30-
jarige toeriste uit Turkije is op
het Stationsplein in Koog aan de
Zaan slachtoffer geworden van
een straatroof. De vrouw werd
aangesproken door drie man-
nen, die zich voor deden als
controleurs op zoek naar drugs.
Tijdens de ’controle’ haalden de
mannen een geldbedrag uit de
tas van het slachtoffer.

Stutten huizen
Blok begonnen
Krommenie ✱ Medewerkers van
Bouwbedrijf Jan Vet uit Wor-
merveer zijn zaterdag begonnen
met het storten van betononder-
grond om vijf woningen aan het
Blok in Krommenie te stutten.
Vandaag worden de gevels ver-
ankerd en verstevigd met balken
om te voorkomen dat de gevels
naar voren kantelen. Grondon-
derzoek in opdracht van Parteon
heeft uitgewezen dat de palen
onder de woningen 30 tot en
met 38 zijn verrot, verschoven of
gescheurd.

Duitser op A8
met vuurwapen
Zaandam ✱ Een 24-jarige Duit-
ser met een vuurwapen in de
kofferbak van zijn auto is zater-
dagmiddag aangehouden op de
A8. De Duitser is meegenomen
naar het politiebureau, het wa-
pen is in beslag genomen.

Toeriste op
straat beroofd

Ron Amesz
r.amesz@hollandmediacombinatie.nl

Krommenie ✱ Een week voor stu-
die naar Singapore: vier eindexa-
menkandidaten van het Bertrand
Russell College vliegen in januari
naar Zuidoost-Azië om zich onder
te dompelen in de cultuur en voor-
al de onderwijsmogelijkheden. Een
internationale studiereis, waarbij
ze een presentatie geven over hun
prijswinnende ontwerp van een
satelliet ter grootte van een cola-
blikje.

Rob Swart

Van onze verslaggever

Zaandam ✱ Het gaat om een simpe-
le winkeldiefstal bij de Albert Heijn
in Zaandam. Toch kunnen de gevol-
gen voor verdachte Niels B. (43) uit
Heiloo groot zijn.


