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Skotwal speelt na de regio USA-tour 10 dagen in het countrymekka van Amerika

West-Friese country in Nashville

Gezicht van
de Zaak

Steenuil in nestkast (Foto:
Douwe Greydanus)
BOVENKARSPEL - Vogelaar Douwe Greydanus geeft
zondag 6 oktober een foto en
filmpresentatie over vogels en
hun nesten.
Greydanus is vogeldeskundige
en coördinator van de vogelwerkgroep de KNNV in WestFriesland en hij belicht zondag
in de Incoteczaal van het
Streekbos Paviljoen alles over
de kraamkamers van vogels en
alles wat daaraan vooraf gaat.
Afhankelijk van de weersomstandigheden volgt er na de
presentatie nog een Streekboswandeling met zicht op de eerste wintergasten die zich tegoed doen aan bomen vol
bessen en vruchten. Het IVN
heeft ook een tijdelijke tentoonstelling over vogels en nesten ingericht.
De middag begint om 14.00
uur en vindt plaats in het Paviljoen aan de Veilingweg 21a.

Kaarten
MEDEMBLIK - In het Sint
Pieter wordt gekaart op
vrijdag 4 oktober.
Het is de eerste kaartavond
van het seizoen. Organisator
is de buurtvereniging Oud
West. De aanvang is 19.30
uur.

WFW-editie De Streek
dichtbij.nl
Verschijnt iedere woensdag
huisaanhuis in Enkhuizen,
Venhuizen, Hem, Oosterleek,
Bovenkarspel, Groote-broek,
Lutjebroek, Hoogkarspel, Andijk, Medemblik,
Opperdoes, Twisk,
Oostwoud, Midwoud,
Zwaagdijk-Oost, Hauwert en
Wervershoof
Oplage: 37.137 ex.
Adres
Lambert Meliszweg 1a
1622 AA Hoorn
Postbus 1
1620 AA Hoorn
Tel.: (0229) 28 21 30
Fax: (0229) 28 21 38

Skotwal voorziet Amerikaanse muziek van Westfriese teksten. In oktober brengen ze de liedjes terug naar countrybakermat Nashville (eigen foto)

REGIO - Skotwal speelt countrymuziek van grootheden
als Johnny Cash, Steve Earle en Bob Dylan, maar de teksten worden gezongen in onvervalst Westfries. Tekstschrijver Wigert Dronkert heeft in sommige gevallen de
originele tekst letterlijk vertaald, maar bij een aantal
songs maakte hij een eigen interpretatie.
,,Het hangt af van de sfeer van
een lied. Ik ga een beetje op
mijn gevoel af. Ik toon wél altijd respect voor het origineel.
Het voordeel van countrymuziek is dat het goed past bij
het Westfriese dialect. Het
heeft allebei met het land te
maken. En in het Westfries
kun je veel zeggen met weinig
woorden. Ons motto is: 'Het
hoeft niet moeilijker dan nodig is, maar het mag best ergens over gaan'.''

Diepgang
Skotwal bestaat nog maar drie
jaar, maar de 48-jarige Theo

Dronkert en zijn 43-jarige
broer Wigert uit Sint Pancras
maken al veel langer muziek.
,,We speelden in diverse
bands, maar we waren al dat
gesjouw met apparatuur een
beetje zat. Drie jaar geleden
besloten we om het als akoestisch duo te gaan proberen en
in het Westfries te zingen.''
Toch bleek een duo niet helemaal te voldoen. Skotwal
werd versterkt met de 47-jarige Theo de Jong uit Broek op
Langedijk. ,,Sindsdien vormen we een 'driemansduo'.
Het gaat boven verwachting
goed. We treden regelmatig
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Redactie

redactie@westfriesweekblad.nl

Stamppot

Verkoop

verkoop@westfriesweekblad.nl

In de toekomst kan er ook
worden gegeten bij optredens.
,,Dat heeft te maken met de
naam Skotwal. Dat woord

Familieberichten
Tel.: (072) 519 66 99
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Geen krant gehad?
Meld uw klacht Gratis op:
www.geenkrantgehad.nl
of www.dichtbij.nl of bel
don/vrij/ma tussen 10.00 en
16.00 uur (088) 8248240
(lokaal tarief)
Alle rechten ten aanzien van de inhoud
van deze uitgave worden nadrukkelijk
voorbehouden en berusten bij Holland
Combinatie.
Op het gebruik van deze uitgave zijn de
Algemene GebruiksvoorwaardenTMG
van toepassing, die te vinden zijn op
www.tmg.nl/gebruiksvoorwaarden.

Westfries Weekblad
is een uitgave van:

op. De Westfriese ondergrond
blijft een vruchtbare bodem
voor ons. We willen echter
wél kwalitatief goede teksten
zingen. Er mag best wat diepgang in zitten. We doen niet
zomaar iets.''
Vorig jaar maakte de driemansformatie hun eerste CD.
,,We wilden een echt goede
studio CD maken. Daarom
hebben we een aantal gastmuzikanten uitgenodigd, waaronder grote namen als zangeres
Tineke Schoemaker van Barrelhouse en Eelco Gelling, de
legendarische gitarist van
Cuby and the Blizzards. We
hebben er veel tijd en energie
in gestopt, maar we zijn heel
tevreden over het uiteindelijke
resultaat.''
Er is zelfs al een film over de
band gemaakt, die afgelopen
maandag werd gepresenteerd
in CineMagnus in Schagen.
,,Het is een documentaireachtige film van zo'n 35 minuten, gemaakt door enkele
artistieke vrienden van ons.
Opnamen van optredens worden afgewisseld met korte interviews met de bandleden.
Voor de pauze de film en na
de pauze een live optreden in
de bioscoopzaal. Dat willen
we in andere bioscopen en
filmhuizen vaker gaan doen''
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heeft twee betekenissen, allebei nogal negatief, maar daardoor uiteindelijk weer positief. Het woord 'skotwal' slaat
op de bagger die uit de sloot
op de kant werd geschept,
maar het staat ook voor een
oude Westfriese stamppot, bestaande uit piepers, bonen en
vet. Een eenvoudig, doch
voedzaam maal. Theo's vrouw
Monique heeft een culinaire
achtergrond. Zij ontwikkelde
een hedendaagse versie, die
bij sommige van de optredens
wordt geserveerd.'
Skotwal staat aan de vooravond van een internationale
doorbraak, want van 17 tot 28
oktober kunnen de inwoners
van Nashville voor de allereerste keer in de geschiedenis
genieten van hun eigen countrymuziek, maar dan gezongen in het Westfries. ,,Het
contact is gelegd door Evert
Wilbrink, een oud-Alkmaarder die in Nashville woont.
Hij zag ons optreden in de
Broeker Veiling. Naast allerhande optredens heeft hij er
ook voor gezorgd dat we daar
op radio en televisie komen.''
Voordat het zover is, doet
Skotwal nog even de USA
tour. ,,In het weekend van 11
tot 13 oktober treden we op in
Ursem, Schermerhorn en
Avenhorn. De details staan op
onze website www.skotwal.nl
Want West-Friesland is en
blijft natuurlijk onze thuisbasis.''

Senioren overleggen
over zorg
ENKHUIZEN - Het Senioren Overleg Enkhuizen
houdt een middag woensdag
9 oktober in De Nieuwe Doelen. Besproken wordt de
vraag "Kunnen wij straks
nog zorg verwachten?". De
aanvang is 14.30 en de middag duurt tot 16.30 uur.
Aanwezig tijdens de middag
zijn wethouder Olierook, Me-

diq Apotheek, Wijkverpleging
en de Omring. Aan de orde
komen wat gaat er gebeuren
met mijn PGB- of de AWBZvergoeding? Wat kunnen jongeren voor ouderen betekenen? Waar kan ik terecht als
ik zorg nodig heb? En kom ik
nog in aanmerking voor een
verzorgingshuis?
De toegang is gratis.

WEST-FRIESLAND - Een bekende kop met een bekende
naam: Sjakie Knakie. Deze
maand staat Sjaak Oud veertig
jaar op de markt met groenten
en fruit. De knaak mag dan zijn
verdwenen; zijn werklust is dat
nog lang niet. "De geraniums
bloeien ook zonder mij", aldus
Sjaak.
Het verhaal van Sjaak is geen
klassiek 'van vader op zoon'verhaal. Integendeel. Door zijn
achtergrond wist hij juist wat
hij níet wilde doen. "Ik kom uit
een agrarisch gezin. Ik leerde
al snel dat de prijs daar werd
bepaald door de handel. Ik ben
graag onder de mensen en die
vind je niet achterin de tuin.
Dat is precies wat ik op de
markt wél vind." Dat hij groenten en fruit wilde verkopen
wist hij al snel. In eerste instantie ging ik appels plukken, die
ik vervolgens wilde uitventen.
Dat ging natuurlijk niet zomaar. Je had er vergunningen
en diploma's voor nodig.
Net als elke ondernemer kende
ook Sjaak wat opstartmoeilijkheden. "Alle marktplaatsen waren bezet. Alleen in Volendam
was er plek voor een groenteen fruithandelaar. In de regio
waren wel achttien andere
groente- en fruitventers. In de
loop der jaren heb ik op diverse
markten gestaan, waaronder
die in Hoogkarspel, Enkhuizen,
Opmeer en Avenhorn/de
Goorn. In Volendam sta ik nog
steeds elke week." Maar Sjaak
doet het niet allemaal alleen.
Hij heeft ook medewerkers, zoals Bas ('dat is echt een topper!'), Rina Mol ('al twintig
jaar het gezicht van de zaak en
zijn vrouw Bep. "Zonder Bep
zou ik nooit zijn waar ik nu
ben. Ik heb ook een hanger om
waarop staat: 'Happy met Beppie'." Happy zijn we al tweeëndertig jaar. Sjaak en Bep hebben vijf kinderen. Zoon Piet, de
tweeling Dirk en Willem en
dochters Sara en Sophie.
"Alle drie de jongens staan op
de markt met fruit. Piet als
Pietje Genietje, Dirk als Dikkie
Prikkie en Willem onder de
naam Fruitland. Eigenlijk had
ik het anders in mijn hoofd. Ik
had gedacht of gehoopt dat ik
op een gegeven moment samen
met de jongens in een bedrijf
zou werken. Ze trokken echter
allemaal hun eigen plan. Maar
mij hoor je niet klagen hoor.
Bij leven en welzijn ga ik het
liefst nog vijfentwintig jaar
door. Ik bewonder de gedrevenheid van mijn jongens. Ze hebben allemaal hun eigen kijk op
het werk."
Veertig jaar op de markt is
best een feestje waard. Door
alle drukte binnen de familie
Oud is het er nog niet van gekomen iets leuks te bedenken.
"Het jaar is nog lang. Houd
ons in de gaten of kom langs
op de markten in Spanbroek,
De Goorn/Avenhorn, Stede
Broec, Wognum, Hoorn en
Volendam."

