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Wij in Noord-Holland

Ondernemende Eddy Wijnker staat met GreenSand op rand van doorbraak

TIP 5

’Met zijn allen de wereld redden’
door paul gutter

- Sommige bezoekers van het festival Holland Food & Flowers moeten een beetje grinniken als ze
Eddy Wijnker achter zijn grote zak met GreenSand zien
staan. Hij nodigt ze uit om gratis hun eigen zakje vol te
scheppen. ,,Kleine kinderen vinden dat leuk, maar ouderen ook’’, zegt Wijnker. En ondertussen helpen ze de wereld redden.

BOVEN KAR S P EL

GreenSand omvat inmiddels een
hele reeks producten waarin het
mineraal olivijn verwerkt is.
Zo’n vijf jaar geleden hoorde de
West-Friese ondernemer Wijnker, bij velen bekend als de oprichter van het geluidsbedrijf
Stage Accompany, over het milieuvriendelijke effect van dit
mineraal. Het neemt namelijk
CO2 op uit de lucht en zet dat in
tricarbonaat, een onschuldige
kalksoort.
De geboren Koedijker nam
meteen contact op met professor
Olaf Schuiling van de Universiteit van Utrecht, die al jaren onderzoek doet naar het heilzame
mineraal. Vanaf dat moment is
Wijnker bezig om de bevindingen van Schuiling te vertalen in
commerciële producten. ,,Olivijn is heel milieuvriendelijk,
maar om zoveel mogelijk CO2 te
reduceren, hebben we wel grote
oppervlaktes nodig.’’
Momenteel is GreenSand verkrijgbaar als pure olivijn (groen
zand), als grind en verwerkt in
potgrond en tuinaarde. Toepassingen in asfalt, geluidswallen,
dijken, dakbedekking, strooizout en als speelzand voor de
zandbak verkeren ook in een vergevorderd stadium.
Een aantal jaren geleden
schreef de Britse zakenman Richard Branson een prijsvraag van
25 miljoen dollar uit voor het
beste initiatief om de opwarming van de aarde tegen te gaan.
GreenSand is nog steeds in de
race, maar Wijnker wil tegelijk
ook de bekendheid onder het

Eric Vaarzon Morel.
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Flamencogitarist Eric
Vaarzon Morel treedt
vanavond op in theater
de Purmaryn, Purmerend. Hij
neemt zanger Carlos Dénia
mee. Samen brengen ze een
hommage aan de grootste en
meest virtuoze flamencogitarist
aller tijden: Paco de Lucía. Hij is
allesbepalend geweest voor de
flamenco. Eric en Carlos nemen
hun publiek mee langs hoogtepunten van de flamenco, geïnspireerd op de muziek van Paco
de Lucía.
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grote publiek aanzwengelen.
Vandaar zijn aanwezigheid op
Holland Food & Flowers. ,,Ik heb
wel getwijfeld, want West-Friezen zijn vaak wat terughoudend.
Maar heel veel tuinders blijken
het al te kennen en weten ook dat
het de grond ontzuurt.’’
Als alles meezit, komt de bekendheid van GreenSand binnenkort in een stroomversnelling. Als het bedrijf emissierechten mag gaan verkopen, komen
er certificaten op de markt die
ook gewone consumenten kunnen aanschaffen. ,,Voor vijf euro
kopen ze dan een certificaat en
hoe meer mensen dat doen, hoe
meer GreenSand wij kunnen uitspreiden. In Ethiopië zijn we dit
al aan het testen met een kleine
duizend boeren.’’

Vandaag, 20.30 uur

In theater Het Park in
Hoorn speelt vandaag
Musica ad Rhenum. Het
is een topensemble als het gaat
om oude muziek en bestaat uit
een nieuwe generatie uitstekende musici die graag een authentieke manier van uitvoeren
hanteren. De groep heeft een
breed repertoire van 18e-eeuwse
muziek.

2

Olivijnmijn
Ook is Wijnker in onderhandeling met een wereldwijde reisorganisatie, die op deze manier
zijn CO2-uitstoot wil compenseren. ,,Dat doen ze nu nog via aanplant van bomen, maar ze willen
waarschijnlijk overgaan op
GreenSand.’’ Als het zover komt,
moet een constante aanvoer van
olivijn
gegarandeerd
zijn.
,,Daarom zijn we nu ook bezig
om een olivijnmijn op Groenland te verwerven.’’
Wijnker heeft het al helemaal
uitgerekend. ,,Als alle 7 miljard
mensen ter wereld een certificaat
zouden kopen, hebben we genoeg kapitaal om GreenSand wereldwijd uit te strooien. Dan hebben we ook meteen werk voor 8

Vandaag, 20.15

Sweelinck Barokorkest.
Eddy Winker schept GreenSand in een zakje tijdens Holland Food & Flowers.
miljoen mensen, dat is nog eens
een banenplan’’, grijnst hij.
Zijn doelstelling is om de ko-

mende eeuw de CO2-uitstoot van
de afgelopen 150 jaar ongedaan te
maken. ,,Dat zou ons genoeg tijd

moeten geven om onze industrie
op orde te krijgen en milieuvriendelijker te produceren.’’ En
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om het milieubewustzijn bij
consumenten te ontwikkelen.
,,Want het is niet de bedoeling

dat mensen een zak GreenSand
of een certificaat kopen en weer
lekker doorscheuren.’’

Samenwerking Cock de Jong Foundation en Indian Summer

Kans voor talent op hoofdpodium
door mark minnema

- Als talentvolle, maar nog niet doorgebroken band spelen op het
hoofdpodium van Indian Summer Festival? Het is mogelijk, als
je de Indian Summer Contest
weet te winnen.
B ROEK OP LA N G E D I J K

Marco Kuiper en Theo de Jong: ’Passie…’
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De band die dat lukt mag op zaterdag 15 juni het festival openen. Het festival geeft deze kans
elke editie aan een band, die gekozen wordt tijdens een ’battle’.
Dit jaar gaat Indian Summer dit
doen in samenwerking met de
Cock de Jong Foundation. Die
werd opgericht rond het overlijden van de Langedijker gitarist
Cock de Jong (The Rousers, The
Shavers). In zijn nagedachtenis
wil de organisatie ieder jaar een
getalenteerde artiest of band selecteren, begeleiden en op weg
helpen met een prijs van 4000
euro.
Vorig jaar – bij de eerste uitver-

kiezing – werd Tygo Wolters uitverkoren, een singer-songwriter
uit Waarland. Hij werkt momenteel aan een album, samen met
Theo de Jong, de broer van Cock.
,,Hij wist niet wat hem overkwam, had niet eens een eigen
gitaar, dus die hebben we maar
voor hem gekocht. Maar hij
maakt wonderschone dingen.’’
De samenwerking met Indian
Summer was zeer welkom, zegt
Theo, want het organiseren van
een jaarlijkse contest is een tijdrovende klus. Bovendien ligt het
voor de hand: Cock de Jong was
een geboren Broek op Langedijker en Indian Summer vindt
daar plaats, in het Geestmerambacht. The Shavers speelden er
ooit, tijdens de eerste editie.
Voor festivaldirecteur Marco
Kuiper sluit het aan bij de doelstelling: talent vooruithelpen.
,,Tijdens het festival kun je je gezicht laten zien. Een beginnende
artiest kan meeliften op de pro-

motie die dat meebrengt.’’ Maar
daar moet het niet bij blijven,
zegt Theo de Jong. ,,Zo’n band
leeft toe naar dat ene optreden op
die zaterdag. Maar het wordt ook
weer zondag en dan blijft de telefoon stil.’’
Daar komt de Cock de Jong
Foundation om de hoek kijken.
Met een geldbedrag en met raad
en daad van de Foundation moet
de artiest een plan maken om
verder te komen. Theo: ,,Met alleen het voornemen om ’heel
veel te spelen’ kom je er niet. Je
moet weten wat je in hoeveel jaar
wilt bereiken. We geven niet zomaar 4000 euro weg, daar moet
wel voor gewerkt worden.’’
Marco Kuiper stelt vast dat van
al die talentvolle groepen die Indian Summer openden, alleen
The Shavers zijn doorgebroken.
Vaak loopt het stuk op het doorzettingsvermogen, constateert
Theo, die in die band drumde.
,,De bassist krijgt verkering en

Inschrijven
De finale van de Indian
Summer Contest vindt op 5
mei plaats in De Roode
Leeuw, Zuid-Scharwoude.
Bands/artiesten moeten drie
liedjes insturen op cd, alleen
eigen werk en voor 15/4.
Adres: Cock de Jong Foundation, Dorpsstraat 108, 1721 BN,
Broek op Langedijk. Zes
bands worden geselecteerd.
www.cockdejongfoundation.nl

tante Truus is ook nog jarig, zo
gaat het vaak. Misschien moet je
je vakantie eens afzeggen als er
optredens zijn. Of dat gestoord
is? Nee, dat is passie. Dat is waar
Cock voor stond. Altijd vooraan
om naar bandjes te kijken en ze
positieve input te geven.’’

P L A N TA A R D I G
Plantaardig loopt vooruit op een atlas die 30 jaar
flora in onze provincie omvat. Landschap NoordHolland toont het wel en wee van 320
plantensoorten na 6,3 miljoen florawaarnemingen. In deze rubriek
beschrijft de stichting eerst steeds
één soort.

Uit bewondering voor werk collega’s Antoni van Leeuwenhoek Alpe d’Huez te lijf

Kankeronderzoek duwt Feikje Hoving
door ed dekker

- Grenzeloos is
haar bewondering voor de
vele onderzoekers van het
Antoni van Leeuwenhoek
Ziekenhuis in hun onvermoeibare strijd tegen kanker.
Feikje Hoving-Porte (53) uit
Purmerend verlegt daarom
haar eigen grenzen. Samen
met collega’s wil zij € 30.000
bijeen fietsen voor kankeronderzoek.

PURMEREND

Een blad op de wonde
Had je vroeger last van wondjes
die moeilijk genazen, dan bood
wondklaver soelaas. En blijkbaar deed-ie dat zo goed, dat hij
zijn naam hieraan te danken
heeft.
Ook de wetenschappelijke
naam benadrukt de geneeskrachtige kwaliteiten. Anthyllis
vulneraria betekent namelijk in
omgekeerde volgorde ’wondhelende donsbloem’. De weldaad
zit ’m in de looizuren van zijn
blad die bloed kunnen stelpen

Wondklaver.
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en desinfecteren. Een bladmoessapje was een doeltreffende
pleister op de wonde. Lange tijd
was het sap ook in gebruik als
jodium.
Eigenlijk is wondklaver best
een prozaïsche naam voor dit
montere, gele bloemetje. Wat
dadelijk opvalt is de zilverzijdeachtig donzige kelk, die de
bloemhoofdjes een wollig aureool meegeeft. De bloemen zijn
dan wel geel, maar lopen vaak
rood uit, en die combinatie
fleurt spoorbermen, stadsranden en opgespoten terreinen
aardig op.
Het meest komt de wondklaver nog voor in de duinen rondom de zeedorpen. In NoordHolland dus bij Wijk aan Zee en
Egmond. De dorpsbewoners
hebben namelijk eeuwenlang
ijverig in de duinen gewroet:
landjes aangelegd, aardappelen,
uien, aardbeien en rabarber
geteeld, hout gesprokkeld en er
koeien en geiten laten grazen.
Al die bedrijvigheid in het
duinlandschap hield de vegetatie laag en open, en voor het
behoud van een grote soortenrijkdom, waaronder de wondklaver, is dat een zegen.
landschapnoordholland.nl/flora-atlas

Feikje Hoving werkt in het
Antoni van Leeuwenhoek (AVL).
Honderd jaar geleden richtte
Vereniging Het Nederlands
Kanker Instituut dit Amsterdamse ziekenhuis op. Een grote
groep chirurgen, internisten,
verpleegkundig specialisten en
andere medewerkers grijpt het
jubileum aan om de Franse
Alpencol Alpe d’Huez te bedwingen. In juni, tijdens de
achtste editie van Alpe d’HuZes.
Vorig jaar bracht het evenement
(ruim 8.000 deelnemers) 32
miljoen euro op voor onderzoek
naar kanker.
’Razend ingewikkeld’ noemt
Feikje het onderzoek waarop
haar collega’s zich onverzettelijk richten. Als verpleegkundig
specialist van het AVL weet zij
hoe intensief dit specialisme is.
,,Wat onze onderzoekers doen,
is heel knap. Ik wil hun belangrijke werk graag onder de aandacht brengen. Daar heb ik veel
voor over.’’

Feikje Hoving krijgt bij Fysio Consult training van Ard Schenk, Dirk Mul en Lodewijk Esser.
Twee keer wil de Purmerendse op 5 juni de hoogte van 1860
meter bereiken. Op de racefiets
van haar zus. Tot voor kort had
Feikje nog nooit op zo’n fiets
gezeten. Een tochtje in Limburg, eerder deze maand bij nul
graden, was haar kennismaking

met heuveltjes. Een sporter is
Feikje zozeer niet. Een keer in
de week recreatief roeien op de
Purmerringvaart en bij goed
weer een gemoedelijk fietstochtje met manlief Gerard, dat
is het wel. ,,Toch heb ik mij snel
laten overhalen.’’
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Twee keer in de week, steeds
anderhalf uur, traint Feikje
Hoving volgens een strak programma bij fysiotherapiepraktijk Fysio Consult in Purmerend. ,,Geweldig, zij werken
geheel gratis mee.’’ Een van
haar begeleiders is Ard Schenk.

,,Hij wijst steeds op het belang
van een goede balans tussen
inspanning en rust. Voor mij
heel belangrijk. Als ik ergens
achter sta, ga ik maar door.’’
Ook de fysiotherapeuten Lodewijk Esser, Dirk Mul en Bob
Nuy begeleiden haar.
Dirk Mul hielp twintig jaar
geleden echtgenoot Gerard
Hoving bij zijn revalidatie na
een operatie in het Antoni van
Leeuwenhoek. In 1993 onderging Gerard een tien uur durende halsoperatie wegens schildklierkanker. De hoofdchirurg
van toen, prof. dr. A.J.M. Balm,
moedigt Feikje aan op haar
speciale de Alpe d’HuZes-blog.
,,Alles kon mis gaan bij deze
operatie. Alles ging goed’’, kijkt
Feikje bewonderend terug.
Dagelijks heeft zij met kanker te maken. Op de afdeling
mammachirurgie werkt zij met
patiënten met borstkanker. Van
het anamnesegesprek tot de
begeleiding na de ingreep. Als
’koormoeder’ greep de dood van
Kevin Voss haar enorm aan. Hij
was een van de leden van het
Purmerendse jeugdkoor The
Classic Frogs en stierf vorig jaar
aan leukemie. Voor Kevin wil
Feikje in Frankrijk haar hoogtevrees overwinnen. ,,Omhoog
heb ik geen last. Omlaag wel,
als ik de diepte zie.’’
Feikje hoopt € 3.000 sponsorgeld op te
halen. Wie haar wil steunen, kan haar
blog bezoeken (tik in op google feikje
hoving alpe d’huzes).

Stel, u heeft vandaag
boodschappen gedaan in
de Alkmaarse binnenstad
en u wilt even zitten. Doe dat
dan in de Grote Kerk, waar
vanaf 16.30 uur het Sweelinck
Barokorkest optreedt. ’Rondom
Bach’ heet programma dat deze
groep muziekstudenten brengt.
Muziek van Bach dus, zoals de
solocantate BWV 54 ’Wiederstehe doch der Sünde' voor alt en
strijkers. Stadsorganist Pieter
van Dijk speelt twee orgelwerken.
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Vandaag, 16.30-17.30 uur

Anne van Veen brengt
vanavond haar voorstelling ’Tegengif’ in theater
De Vest, Alkmaar. Een muzikaal
programma afgewisseld met
kleinkunst, grillige pop, Nederlandse liedjes en Afrikaanse
ritmes.
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Vandaag, 20.30 uur

’Spirit of Russia’ staat
zondagmiddag in het
Zaantheater, de nieuwe
show van The Russian National
Dance Theatre. Het is een vernieuwde versie van de dansvoorstelling, met herkenbare
muziek, mooie kostuums en de
ruim veertig dansers.
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Zondag, 15.30 uur
Heeft u een evenement waar we niet
omheen kunnen? Mail naar Tip5@nhd.nl

Showdagen
Hengelsport
- Nipro Hengelsport in
’t Rijpje (bij Sint Maarten) houdt
deze maand drie keer een showdag. Visliefhebbers zijn welkom
op de zaterdagen 9, 16 en 23
maart. Nipro is een speciaalzaak
voor iedere visser: professional,
amateur en recreant.
De eerste showdag is vooral
gericht op karpervissen. De
tweede staat in het teken van witvissen en zeevissen. Voor de laatste is dat roofvissen. De open dagen duren van 9 tot 17 uur. Gratis
toegang. Nipro is gevestigd op
Rijperweg 48.
➔ Bijlage Vrij: Bijten of niet,
Nipro geeft visvreugde

’T RIJPJE

Fruit weren
tegen vorst
H E E R H U G O WAA R D - Vruchtboomspecialist Gerrit Ponne
geeft vandaag in Heerhugowaard gratis advies. Zoals beschermen van fruit tegen nachtvorst. Verder gaat hij in op snoeien, uitbuigen, bemesten, grondsoort en fruitziektes. Ponne is
van 10-16 uur bij Kwekerij Weigelia, Westdijk 4.

Actie Balgzand
VA N E W I J C K S L U I S - Landschap
Noord-Holland zoekt vrijwilligers voor het opruimen van
zwervuil op het wad en de dijk
bij natuurgebied Balgzand tussen Den Helder en Wieringen,
zaterdag 9 maart (van 10 tot 16
uur). Opgave via 06-51578254.

