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Medicijnen
Opperman

In onze steeds complexer 
wordende samenleving vieren 
digitalisering en robotisering de 
boventoon. Zo langzamerhand 
word ik stapeldol van de keuze-
menu’s, die ik bij telefonisch 
contact voorgeschoteld krijg. Kies 
1, kies 2, kies 3, het schiet niet op. 
Waarna ik weer bij het uitgangs-
punt beland. Sites worden 
onvoldoende ge-update, zijn 
hopeloos verouderd. Bij het bestel-
len van medicijnen maak ik 
gebruik van de receptenlijn. Een 
handig instrument, als het werkt. 
De drie dagen geleden door mij 
bestelde medicijnen blijken niet 
leverbaar. Morgen terug komen, 
na twee uur in de middag. Ik 
vervoeg mij de volgende dag om 
15.00 uur in de apotheek. Dan 
blijkt de robot die de medicijnen 
levert defect. Wanneer weer 
gerepareerd? Geen idee. Wederom 
onverrichter zake naar huis. De 
volgende dag zijn de medicijnen 
om onverklaarbare reden nog 
steeds niet voorhanden. Een 
vriend van ons is ernstig ziek, 
heeft dagelijks medicijnen nodig. 
Hij verzuimde een buffervoorraad-
je aan te leggen. Want hij kon ze 
toch á la minute en direct krijgen? 
Niet dus. Paniek! De medicijnen 
worden alsnog per koerier 
aangeleverd vanuit Amsterdam. 
Vraag 
niet wat het kost. Cliënten of 
patiënten berusten wezenloos, 
murw als zij zijn gemaakt door 
allerlei regelingen waarvan nut en 
belang volstrekt onduidelijk zijn. 
Je kon ooit naar de apotheek, 
noemde je naam en kreeg je 
medicijnen mee, probleemloos. 
Dat is verleden tijd. Het moet 
volgens protocol. Het duurt 
daardoor twee tot drie keer zo 
lang. Absoluut niet goedkoper. 
Dan maar weer eens naar de 
apotheek gebeld of mijn medicij-
nen er nu wél zijn. Krijg ik wéér 
zo’n kl... keuzemenu aan de lijn. 
Uiteindelijk, na lange tijd in de 
wacht: nee, ze zijn er nog steeds 
niet. Bedankt voor uw aandacht. 
Deze opname kan gebruikt 
worden voor trainingsdoeleinden. 
Grrr... Het enige wat ik wil 
zijn mijn pilletjes. Teneinde raad 
besteld via de internetapotheker: 
de volgende dag geleverd via DHL. 
Er is duidelijk iets mis met de zorg 
in Nederland. Of is dit beleid? Hoe 
eerder u sterft, des te goedkoper is 
het voor de zorgverzekeraar?
Opperman
 

Doorvaarbare 
duikerbrug in de 
Helling
SINT PANCRAS Begin september 
wordt gestart met de aanleg van 
een doorvaarbare duikerbrug in de 
Helling. De brug komt ten westen 
van de kruising met de Gedempte 
Veert en verbindt de Vroonerplas 
met de toekomstige vaarverbin-
ding richting de noordzijde van 
Sint Pancras.
Vanwege de aanleg van de brug is 
een gedeelte van de Helling 
(tussen de kruising met de 
Gedempte Veert en de inrit van 
het gezondheidscentrum.) tot en 
met december 2018 afgesloten 
voor doorgaand verkeer met 
uitzondering van (brom-)fietsers, 
voetgangers, landbouwverkeer en 
nood- en hulpdiensten. Het 
gezondheidscentrum is bereikbaar 
vanuit het westen (rotonde) voor 
autoverkeer. Het al aanwezige 
noodvoetpad blijft en er komt een 
noodontsluiting voor fietsers (en 
eventueel landbouwverkeer).

‘Soms echt monnikenwerk’
 p Douwe Cuperus met zijn nieuwste werk
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Tour de Waard prooi voor Asjes en Wiebes
HEERHUGOWAARD Het oude centrum van Heerhugowaard vormde 
afgelopen zondag weer het strijdtoneel voor de wielerwedstrijden van 49e 
editie van Tour de Waard. Uiteindelijk ging bij de heren, na een rit van 100 
km, Jelmer Asjes als eerste over de finish, op ruimte afstand gevolgd door 
zijn achtervolgers. Bij de dames ging de overwinning naar Lorena Wiebes.
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Fijnschilder 
Douwe creëert 
magische sfeer
Ineke Vroling

HEERHUGOWAARD Fijnschilder 
Douwe Cuperus zet, net als vele an-
dere kunstenaars, op 15 en 16 sep-
tember tijdens de Heerhugowaard-
se Atelier- & Kunstroute 2018 de 
deur open voor kunstliefhebbers. 
Hij is geen onbekende op het gebied 
van exposeren. Zo nam hij diverse 
keren deel aan de Kunsttiendaagse 
van Bergen en de Kunstroute van 
Alkmaar.
Tekenen en schilderen had altijd 
de interesse van Douwe. Naast zijn 
werk als tegelzetter startte hij op 
zijn 37ste met tekenlessen aan de 
Volksuniversiteit, door stimulans 
van zijn vrouw Gery. Vervolgens 

begon hij bij Atelier Ibis in Alkmaar 
met een cursus olieverf schilderen. 
Douwe vertelt: “In 1997 ontmoette ik 
hier fijnschilder Paul Jaarsma. Zijn 
techniek sprak me enorm een, dit 
wilde ik ook en het bleek me goed 
te liggen. Bij Ibis schilder ik nog 
steeds met een groep, onder leiding 
van Herman Smorenburg. Het is er 
gezellig en informeel. Ik kom hier 
graag, het is fijn om samen te schil-
deren en een stok achter de deur om 
dit op een vaste tijd te doen.”
MAGISCH REALISME De stijl die zijn 
huidige werk omschrijft, is het beste 
Magisch Realistisch te noemen. Na-
tuur neemt een belangrijke plaats in 
zijn leven in. Cuperus: “Men raakt 
tegenwoordig steeds meer van de 
natuur vervreemd, wat jammer is. 
Dit thema komt terug in mijn werk.” 
Hij vervolgt: “Ik schilder veelal die-
ren in een ongebruikelijke setting. 
In een stad, tussen flats et cetera. 

Dit zorgt voor een vervreemdend 
effect; wat je ziet is niet realistisch. 
Ook zorgt het spel van licht en kleur 
voor een magisch effect uit een an-
dere werkelijkheid.” Inspiratiebron-
nen voor Cuperus zijn onder andere 
werken van Johfra en Carel Willink.
Fijnschilderen betekent werken 
met lagen. Eerst wordt een grijze, 
gladde onderlaag gemaakt, later 
volgt een schets met potlood en wit 
en bruintinten. Wanneer alle de-
tails compleet zijn, worden kleuren 
toegevoegd. “Een complex proces, 
maar zeer de moeite waard. De ge-
laagdheid in het schilderij zorgt 
voor dieptevorming en het idee 
dat er doorheen te kijken is”, aldus 
Douwe. “Met een schilderij ben ik 
gerust zo’n jaar bezig. Voor mezelf 
wil ik het perfect hebben en dat is 
soms monnikenwerk. Regelmatig 
zie ik iets dat waar ik niet helemaal 
tevreden over ben. Dan begin ik 

soms weer helemaal opnieuw met 
een bepaald stuk. Wanneer ik het 
echt niet meer weet, is dat meestal 
het moment om mijn handtekening 
eronder te zetten.”
VERVULLING Schilderen betekent 
veel voor hem: “Het is heerlijk wan-
neer ik mezelf kan verliezen in een 
schilderij, iets dat zorgt voor een 
groot gevoel van ontspanning. Er 
ontstaat iets en het bezig zijn op zich 
is erg mooie bezigheid. Met schilde-
ren kan ik mijn hoofd helemaal leeg 
maken.”
De Atelier- & Kunstroute wordt 
georganiseerd door de Kunstkerk 
Heerhugowaard en start met een 
overzichtsexpositie met werken van 
alle kunstenaars. Een folder over 
de kunstenaars wordt huis aan huis 
verspreid.
i Douwe Cuperus: www.douwecuperus.nl 
Kunst- en Atelierroute, tel. 072-8795585 of 
www.kunstkerkheerhugowaard.nl

 BEERSENKOMENJEWELS 

KERKWEG 48   HEEMSKERK 
T. 0251  230 206
WWW.BEERSENKOMENJEWELS.NL

T R O U W R I N G E N   •   G O U D   •  Z I L V E R   •  K R I S T A L

ZOMERSALE
TOT 

50%50%50%
KORTING

OP GOUDEN EN 
ZILVEREN SIERADEN

NIEUWSWoensdag 
22 augustus 
2018 7


