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:den De inrichting is anders dan vo gros van de bezoekers was toen uitbundig, overal wordt gehost Tranen van ontroering zijn "Maar ze zijn wel beleefder dan aallgehouden voor joyriding. 
~e lig jaar. Het podium staat niet nog niet eens geboren. en er komen polonaises voorbij. er, als de u-jarige Tom Kley waar ook in Nederland." Zaterdagnacht werd gecontr. 
. Zo meer op de kopse kant van de Volgens presentator Willie Zoals vier kapsters van Trendy broek uit Waarland een loepzui Conclusie: Noord-Hollanders leerd de Noordervaart in StOl 
"den tent, maar halverwege. Boven Oosterhuis is het Noord-Hol- Styling uit Heerhugowaard, ver 'Mama' zingt. EeD absoluut eten thuis, en willen dat er ge petoren en op de W.M. Dudo 
von- dien zijn er tribunes. Voor de landse enthousiasme simpel te mer allemaal hetzelfde T-shirt talent. Backstage gaat hij na af noeg bier is als ze naar het Me kweg in Heerhugowaard. Hl, 

rest is de formule eender: een verklaren. "Het is planeland en aan. "We kunnen niet zonder loop van zijn korte optreden ga Piraten Festijn gaan.	 werden 823 blaastesten afger 
men en acht bekeuringen uit 
schreven. Een fietserbUes b" 
vier keer te veel. 
Op de Vogelweg in Alkmaar 
bleek een 36-jarige Alkmaars Emancl tiestrijd lang niet ten ein
 e zaterdagavond zoveel te heb! 
gedronken dat zij haar rijbev 

DOOR EVElINE ROS LOOT en zij de kostwinnaar is, haar jonge vrouw laat zich nog te veel kunnen mannen nog van vrou moesr inleveren. Dat was oo~ 

ALKMAAR - Als tijdens het debat vriend bereid is om minder te leiden door druk van buitenaf, wen leren!" het geval met een ft-jarige A 
op Internationale Vrouwendag, gaan werken. kan geen keuzes maken en laat Verderop in de stad wordt maarder, cUe even later op D( 
afgelopen zaterdag, de opmer Een vrouw uit de zaal veert op: slecht problemen los. De oudere eveneens actie gevoerd voor de Laat werd aangehouden om, 
king valt dat vergeleken met an "Dat zou je een zwangere vrouw generatie is er te weinig in ge vrouw, maar dan voor die in bet hij geen helm droeg. 
dere landen de Nederlandse nooit horen zeggen, 'ik ben be slaagd om rolmodel te zijn, om buitenland. In de bibliotheek 
vrouw al best veel heeft bereikt, reid om'. Net als nog te veel man dat het contact met jongere ge zetten Anita Ligthart en Made
klinkt er afkeurend gemompel nen zeggen dat ze op de kinde neraties is verloren. Over de jon Ion Sijsenaar van de Amnestieaf
in de zaal. Het is nog belemaal ren moeten passen." ge meiden wordt ongerust ge deling Alkmaar vrouwen in het 
geen tijd om tevreden achterover De problemen zijn bekend: sproken. Ze slaan de verkeerde zonnetje met een bloem en vra
te hangen, is de overheersende vrouwen moeten alles kunnen weg in door de slechte gewoon gen zij hen om handtekeningen 
opinie. en het liefst nog perfect ook, tes van jongens over te nemen, te zetten voor drie verschillende 

maar dat eist zijn tol in de vorm zoals overmatige alcoholcon acties: een tegen verkrachtingen 
Liesje Klomp is bet jongste sta van aanhoudende moeheid tot sumptie. in Burundi, een tegen vrouwen
tenlid van Noord-Holland en zelfs bum-outs. Maar er is geen discriminatie in Iran en een als 

Oplossingvertegenwoordigt de jonge carri makkelijke oplossing, blijkt uit steun voor de vrouwenbeweging 
èrevrouw tijdens het debat, afge de discussie. Tegen het einde van bet debat in Brazilië. Dat vrouw-zijn ook 
lopen zaterdag in Atlantis ter ge Mannen krijgen ervan langs, wordt de mogelijke oplossing gevierd kan worden, komt naar 
legenheid van Internationale omdat ze zich nog te weinig met aangevoerd: misschien moet de voren djdens de buikdanswork
Vrouwendag. CenrraaJ staat de de kinderen en het huishouden vrouw keuzes maken en niet al shop van Mena Le'ila. Ze wil not
vraag hoe de moderne vrouw bezighouden, de huidige maat les tegelijk willen zijn. Een se vrouwen zien en heeft een go
haar rollen van moeder, minna schappij wordt gekraakt, omdat vrouw in de zaal is het daar niet dinnendans uitgekozen om de 
res en werknemer moet weten te buitenschoolse opvang nog te mee eens: "Wat een mannenop deelnemende vrouwen te leren 
combineren. slecht is geregeld, maar ook de merking. Vrouwen kunnen heel met opgeheven hoofd en vol zelf

Klom p vertelt dat, mochten zij moderne vrouw, van alle genera goed multitasken. Ze moeten vertrouwen hun vormen te ge
en haar vriend kinderen krijgen ties, krijgt het om de oren. De hun blikjulst breed houden.. Dat bruiken. 

)ge luchten Geen hulp, ell<ostenvergoeding van gemeente 
VAN ONZE VERSLAGGEVER de jaaropgave hebben ontvan meente geen hulp bij de nieuwe trngaangifte van 2007 een consu
ALKMAAR - Cliënten van de so- gen.. Zij moeten zelf opnieuw opgave. Wel belooftde gemeente lent is ingeschakeld. Overigens 

loek deze expositie is van Co vanAsse dale dienst die hun belasting aangifte doen. Vandaag of mor een oplossing voor de mensen gaat de gemeente er van uit dat 
I,die ma. Als enige schilder koos hij consulent hebben ingeschakeld gen worden zij per brief door de die voor de tweede keer Kosten van de 2200 cliënten van de so
I on voor een abstracte benadering voor hun inmlddels verstuurde gemeente op de hoogte gesteld. moeten maken: het terugkombe ciale dienst die een verkeerde 
ltige van het landschap. In zijn intri  belastingsaangifte 2007, wordt In die brief staat ook de correcte zoek aan de bclastingconsulent jaaropgave hebben ontvangen, 
[cht. gerende schilderijen losthet wei wél aangeraden opnieuw bij de jaaropgave. In tegenstelling rot wordt vergoed. Er moet dan wel slechts een klein deel al aangifte 
erde land op in een etherische ruimte consulent aan te kloppen als zij het bericht in deze krant van af een bewijsstuk worden getoond had gedaan voor dat vorige week 
top waarin diverse landschappelijke van de sociale dienst een verkeer- gelopen zaterdag, biedt de ge- waaruit blijkt dat voor de belas- de fout werd ontdekt. 
een	 elementen lijken te zweven. Los
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lets. Met 11Un fijnbeschl1derde de G.boonedalum 
een coratie lijken het precies middel
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