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H E E R H U G O W A A R D - „Ik

wU

niet afhankelijk zijn van
een buurman of betaalde
klusjesmannen", zegt Annemieke terwijl zij een
speedboot diep in een balk .
jaagt. En dus volgt ze de 1
'Basiscursus klusjes in huisj{
voor vrouwen" van de
i
Heerhugowaardse Rivierenwijk.
De les gaat vandaag over boren
en schroeven. In voorgaande
weken zijn al het aanzetten van
een stekker en andere elektrici-'
teitskarweitjes voorbij geko- |
men, deze keer gaat het over
gaten maken. Francisca van
Hoefen wijst de weg. Zij is van
Femtech, een Amsterdamse
organisatie die in het hele land
technieklessen geeft aan vrouwen. „En ook wel aan rhannen.
Want lang niet elke man is
handig, al wordt dat wel vaak
van ze verwacht."
Vrouwen dus deze keer.
Woonwaard bekostigt de cursus
samen met het wijkpanel Rivierenwijk. Inge Friege van Woonwaard: „We willen de sociale
cohesie in de wijk vergroten,
een vrouwencontact opzetten
en vrouwen gewoon zelfstandiger maken." De cursus is een
probeersel, maar loopt goed. Er
is veel belangstelling. En volgens Friege inmiddels ook uit
andere wijken.

Gewoon zelf

Om die zelfstandigheid is het
Debora Bowers ook te doen. „Ik
woon alleen en ik wil gewoon
zelf die dingen kunnen doen."
Cursiste Hannah Güse, oudraadslid voor het CDA in Heerhugowaard, heeft nog nooit een
boor vastgehouden, maar jekkert even later een flink gat in
een oefenbalk. „Het is de bedoeling dat de vrouwen hier
een eerste stap zetten", zegt
Francisca van Hoefen. „Veel
doehetzelftips op internet en op

tv gaan toch uit van een bepaalde basiskennis die de groep niet
heeft. Dus wij maken ze wegwijs en daarna is het doen, veel
doen."
Al pratende en doende komen er aardig wat handigheidjes voorbij. En een ezelsbrugge-

tje voor wie maar niet kan onthouden welke kantje op moet
draaien om iets vast te zetten.
„Drol", zegt Francisca. „Dicht
rechts, open links. Maar ik had
ook liever iets chiquers gehad."
„En weetje nog vroeger van
school, pikkeldraad. Dat je twee

handen op iemands arm elk de
andere kant op draaide. Zo
moet je ook een boortje of een
bitje in zo'n accuboormachine
zetten."
„Jeetje", zegt één van de
vrouwen als het gaat om een gat
maken in de achterwand van

een kastje om er snoeren doorheen te leiden. „Je wil niet
weten hoe mijn man dat heeft
gedaan met een beitel een hamer. Daar zit me nou een gat."
„Mijn man kan een heleboel",
zegt een ander. „Maar het duurt
allemaal zo lang."

