
’t Zand heeft een historie met muziek. Waren het voor-

heen onder andere bands als Springtide, The Blue Birds, 

Jukebox en BarBQ die de toon aangaven in ’t Zand en 

ver daarbuiten. Nu is het de beurt aan de dj’s. Eén van 

de exportproducten uit het dorp van dit moment is Jaap 

Ligthart (32). Ooit begonnen met draaien van platen in 

jongerenvereniging W.B.O. De Bayes, is Jaap nu regel-

matig buiten het dorp en over de landsgrenzen te vinden 

en te horen. Zo heeft hij onder meer afgelopen september 

twee keer, op uitnodiging van Radio 538, op het Spaanse 

party-eiland Ibiza gedraaid. Een gesprek met deze enthou-

siaste dj/producer uit ’t Zand.
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Van De Bayes naar Ibiza

“Ik ben zo’n twaalf jaar terug in 
aanraking gekomen met het 
draaien van housemuziek. 

Emiel Tamis en Jarno Marees waren 
elke dinsdagavond in de W.B.O. te 
vinden om daar hun draaikunsten aan 
te scherpen. Ze vroegen mij een keer 
om ook eens te kijken en te komen 
draaien. Zo is het balletje gaan rol-
len. Na een aantal keer in De Bayes te 
hebben gedraaid was mijn eerste op-
treden buiten het dorp in de Vijverhut. 
Ik zette toen met trillende handen mijn 

eerste plaat op de draaitafel. Na twee 
nummers waren de ‘zenuwscheuten’ 
gelukkig over. Later ben ik op zater- 
dagavonden in Markt15 gaan optre-
den. Ik draaide daar vier of vijf uur 
achter elkaar en heb in die tijd heel 
veel geleerd. Al snel kwam ik in con-
tact met Steven Klaver. In zijn studio 
in Petten heb ik toen veel tijd doorge-
bracht. Daar heb ik de grondslag van 
de muziek geleerd. Alles wat ik van 
het produceren weet heb ik van hem. 
Helaas is hij vorig jaar plotseling over-

leden. Eén keer in de week was ik in 
de studio van Steven te vinden en 
daarnaast was ik thuis nummers aan 
het produceren en draaien. Daar heb 
ik nog steeds profijt van. Het mooiste 
van dit vak is toch wel als je de avond 
voordat je ergens draait, iets gemaakt 
hebt en de avond daarop de mensen 
uit hun dak ziet gaan op de dansvloer. 
Echt kicken!”

 

BALANS
De muziek die Jaap draait en 

maakt staat bekend als deephouse en 
progressive. Inmiddels heeft hij zijn  
eigen studio aan huis. “Het verschilt 
per week hoeveel tijd ik met mijn mu-
ziek bezig ben. Als ik inspiratie heb 
ben ik uren in mijn studio te vinden en 
soms een week of paar weken niet. Dat 
is voor mijn vrouw Claudia en zoon 
Chay ook wel prettig. Voor mezelf 
ook hoor, je moet weleens afstand 
nemen om vervolgens weer te kunnen 
knallen!” Jaap werkt fulltime als web-
designer. Zijn vrije tijd gaat naar zijn 
gezin en de muziek. “Ik heb daar een 
goede balans in gevonden.” Naast het 
produceren draait Jaap tegenwoordig 
bijna elk weekend.

HOOGTEPUNTEN
Jaap heeft in zijn dj/producer 

carrière al veel hoogtepunten mee-
gemaakt. “Als je net begint is voor 
het eerst draaien in de W.B.O. en de 

Vijverhut een hoogtepunt. Een hoog-
tepunt was ook toen vijf jaar terug 
een nummer van mij uitkwam bij een 
Amerikaans label. Dat was toen echt 
een groot ding. Begin dit jaar is een 
nummer van mij uitgekomen bij het 
label van Ferry Corsten, één van de 
grondleggers van de trance in Neder- 
land. En begin volgend jaar komen 
twee van mijn nummers uit bij het label 
Manual. Het grootste label in mijn 
genre op dit moment in Nederland. 
Draaien bij 538 in de studio tijdens 
Dance Department van Dennis Ruijer 
was ook zeker een ding om nooit te 
vergeten en die keer dat dj Tiësto voor 
het eerst mijn plaat draaide tijdens zijn 
programma op Radio 538 en je naam 
op de radio noemt. Dat zijn toch echt  
kippenvelmomenten. Daarnaast waren 
de trips namens Radio 538 naar Ibi-
za onvergetelijk. Je staat dan je eigen 
muziek te draaien bij een villa aan het 
zwembad of aan boord van een schip. 
Geweldig!” Toch blijft de Zandtemer 
nuchter onder het succes. “De stap 
van waar ik nu sta naar professioneel 
dj/producer is nog groot. Je komt er 
niet zomaar. Het zou natuurlijk mooi 
zijn als het lukt. Ik ben in de loop der 
jaren beter geworden, maar er is nog 
steeds ruimte voor verbetering.”

Kijk en luister voor meer infor-
matie over Jaap en zijn muziek op 
www.jaapligthart.com.
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We wensen u een  
buitengewoon  goed 2013

Bestrating  Grondwerk
Dienstverlening

Oude Rijksweg 73, 1756 EL ’t Zand, 

Tel: 0224-591401 Mobiel: 06-50281112

E mail: info@janschilder.nl

Website: www.janschilder.nl

Korte Ruigeweg 4
1751 DE Schagerbrug
0224 - 57 12 70 / 57 17 77

Loonwerk • Aannemerij •
Landbouwmechanisatie •
Spoelbedrijf • Verhuur • Drainage

www.fa-sneekes.nl

Wij wensen iedereen
prettige feestdagen en
een schitterende start
van het nieuwe jaar!

Wij wensen iedereen
prettige feestdagen en
een schitterende start
van het nieuwe jaar!

Denkers die doen!

BREEZAND
Zandvaart 43

Tel.: 0223-522 344

‘T ZAND
Groteweg 9

Tel.: 0224-591 370

HIPPOLYTUSHOEF
Molenveld 4a

Tel.: 0227-591 587
 

www.koopmanenco.nl •  info@koopmanenco.nl

Als u kwaliteit 
ook zo lekker vindt.

Wij wensen u smakelijke feestdagen!
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Het verleden laten herleven
Zeker tienduizend mensen 

komen er per keer op af. De 

West-Friese Folklore in Scha-

gen. Ook vanuit ’t Zand lopen 

mensen mee. Onder meer 

Emma Dignum met haar 

kleinkinderen, Klaas en Tiny 

Johannes, Marian en Jack de 

Ruijter, Ton van de Logt en 

Truus Johannes zijn vaste deel-

nemers aan de optocht. “Dit 

is historie, dit moet bewaard  

blijven”, vertelt Ton (69).

De ‘oehhh’s’ en de ‘ahhh’s’ 
langs de kant tijdens de op-
tocht zijn in veelvoud te ho-

ren. En dat hebben de vele vrijwilligers 
aan henzelf te danken. Prachtig gekleed 
stelen zij de show. “Het is verplicht om 
kleding uit de jaren rond 1900 te dra-
gen”, vertelt Truus (75), die vol trots 
aan de keukentafel vertelt over de 
West-Friese Folklore. “Iedereen pro-
beert zich daarin te onderscheiden en 
pronkt met zijn kleding. Zelf heb ik een 
kaphoed van honderd jaar oud.” Het 
doorgeven van de historie en laten her-
leven van ‘die goede ouwe tijd’ vinden 
beiden erg belangrijk. “Dit is pure nos-
talgie”, vult Ton aan. “Zo bijzonder. 
Van oorsprong kom ik uit de regio Nij- 
megen en daar hebben ze geen kle- 
derdracht. Of wij verlangen naar de tijd  
van toen? Nou nee, alsjeblieft niet. We 
halen nu de leuke dingen eruit, maar er 
was genoeg armoede en ellende hoor.”

OPTOCHT
Het seizoen van de West-Friese 

Folklore begint eind juni. Dan staan 
tien donderdagen gepland waar velen 
reikhalzend naar uitkijken. Het gaat 
niet alleen om de optocht. Het is de 
gehele dag die het bijzonder maakt 
voor de bijna vierhonderd vrijwilligers. 

“Het betekent vaak vroeg op staan”, 
vertelt Truus. “Ik heb alleen al drie- 
kwartier nodig om mijn kostuum aan 
te trekken. We vertrekken altijd op tijd 
naar Schagen. Kunnen we even gezel-
lig keuvelen met bekenden. We lopen 
met een vaste groep. Erg gezellig.” De 
gezelligheid blijft ook na de optocht 
de spil waar het om draait. “Doen we 

altijd een kopje koffie en een borreltje 
toe”, vertelt Ton met een glimlach. 
“Dat is vaste prik. Het is overigens wel 
zaak dat we met de groep een plekje 
op het terras op de Markt hebben. Dat 
valt nog niet mee met al die mensen. 
Al komt het een enkele keer voor dat 
mensen speciaal op staan zodat wij 
kunnen zitten. Ja, dat is toch wel erg 
leuk om mee te maken.”

JUBILEUM
De Stichting ter Bevordering van 

de West-Friese Folklore organiseert 
sinds 1953 de tien West-Friese don-
derdagen per jaar. En dat betekent dat 
er volgend jaar een jubileum te vieren 
valt. Maar of het zestigjarig bestaan 
uitbundig wordt gevierd weten Ton en 

Truus zo net nog niet. “Ik ben bang dat 
deze folklore uitstervend is”, laat een  
bezorgde Ton weten. “Het wordt al-
lemaal minder. Voor het lopen krijgt 
iedereen een ‘koffiebon’, maar er gaan 
geluiden dat deze volgend jaar niet 
meer wordt uitgegeven. Nu maakt ons 
de koffiebon niet uit, maar dat is een te- 
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‘Ik ben een bevoorrecht mens’
Maar liefst 42 jaar is hij werkzaam geweest bij de Rabobank. 

Per 1 januari 2013 komt daar een einde aan. Dan gaat Klaas 

van Diepen (62) genieten van zijn welverdiende vrije tijd. Ge-

nieten van kleinkind Jente, die dit jaar het levenslicht zag. “Het 

wordt met de dag mooier om je kleinkind te zien opgroeien…”

“Nee, ik ben niet bang voor 
het zwarte gat of dat 
ik achter de geraniums 

kom te zitten. Wat lekker is, is dat ik 
geen wekker meer hoef te zetten. Er 
blijven genoeg hobby’s of bezigheden 
over om te gaan doen. Wat ik echt ga 
missen aan mijn werk is het contact 
met de klanten. Ik heb 120 klanten in 
beheer en het is toch iedere keer weer 
verdomd leuk om bij klanten langs te 
gaan. Er zijn bedrijven, zoals agrarisch 
loonbedrijf Gebroeders Hanse uit 
Sint Maartensvlotbrug en de firma A. 
Sneekes & Zn uit Schagerbrug, waar ik 
drie generaties heb meegemaakt. Dat 
is het toch wel het mooiste van alle-
maal. Ook de collega’s van de bank ga 
ik missen. We hebben een schitterend 
team en met de Rabobank heb ik echt 
een goede en sociale werkgever. Ik ben 
een bevoorrecht mens dat ik 42 jaar bij 
de Rabobank heb mogen werken.”
 
PIET DE WIT

Aanvankelijk zat Klaas van Diepen 
na zijn schooltijd in de techniek. Het 
was vanwege rugklachten dat hij 
noodgedwongen moest stoppen met 
werken in de smederij van Piet de Wit. 
Al vrij snel kwam hij uit bij een nieu-
we werkgever. “Op 1 juni 1970 ben 

ik bij de Rabobank in Schagerbrug 
in dienst gegaan. Ik heb bijna alle 
werkzaamheden van de bank verricht, 
op de verzekeringen na. Al snel ben ik 
bij de afdeling financieringen terecht 
gekomen. In de beginperiode viel alles 
nog onder één noemer. De laatste vijf-
tien jaar ben ik accountmanager in het 
Midden- en Kleinbedrijf geweest.”

VOLDOENING
Naast zijn werkzaamheden bij 

de Rabobank heeft Klaas in tal van 
verenigingen en stichtingen plaatsge-
nomen als bestuurslid. Om precies 
te zijn acht. Dit zijn achtereenvolgens  
jongerenvereniging W.B.O. de Bayes, sv 
Geel-Zwart ’30 (voetbal, 1977-1984), 
Woningbouwvereniging Zijpe (nu de 
Wooncompagnie, 1994-1997), Zorg-
centrum de Zandstee (nu Woonzorg-
groep Samen, 2000-2005), Stichting 
Steunfonds Lelieshow (1992-2000), 
Stichting Stimulering Dorpsactivi- 
teiten ’t Zand en Omstreken (SSDA, 
1992-2011), Stichting de Zijper Mo-
lens (vanaf 1997) en Stichting Behoud  
Korenmolen van Zeeman (vanaf 2008).  
Van de laatste twee is hij nog actief 
bestuurlid. “Uit de SSDA heb ik de 
meeste voldoening gehaald. Daar 
heb ik vanaf het begin af aan in geze- 

ten en de doelstelling luidt verenigingen  
en groeperingen financieel te onder- 
steunen. Ik ben vorig jaar gestopt voor 
de dorpsveiling, maar ik kijk er met 
heel veel plezier op terug. Je geniet er 
ook van. Natuurlijk. Ondernemers kla-
gen ook vaak dat ze het te druk heb-

ben. Maar reken maar dat ze genieten 
van hun onderneming. Anders houden 
ze het simpelweg gewoon niet vol.”

W.B.O. DE BAYES
Zijn ‘bestuurscarrière’ begon - 

zoals dat voor menig Zandtemer geldt 

- bij jongerenvereniging W.B.O. de 
Bayes. ,,Dat is een kweekvijver. Vanaf 
mijn negentiende tot mijn 25ste heb 
ik daar in het bestuur gezeten. Onder 
meer met Ton Hoogeboom, Joop Bleij- 
endaal, Willem Apeldoorn en Wil de 
Wit. We waren jong en hadden geen 
ervaring. Wij zijn ook één keer goed op 
ons ‘bek’ gegaan. Dat was in de jaren 
zeventig. Een periode waarin er gere-
geld grote bands optraden in dorps- 
cafés. Wij hadden vanuit het W.B.O 
een band geregeld die optrad in De 
Jonge Prins. Het was een band uit Vo-
lendam van wie mij de naam even is 
ontschoten. Een dag voor ze optraden 
belden ze af. Het hele dorp hing al 
vol met posters en aanplakbiljetten. 
We wisten even niet wat we moesten 
doen. Maar ja, niets doen is natuurlijk 
geen optie. We hebben een alternatief 
bandje geregeld maar het kwaad was 
al geschied. Later hebben we op het 
land van Apeldoorn aardappels moe-
ten rapen om de jaarcijfers positief te 
krijgen…”

KONINKLIJK
De ultieme bekroning op al zijn 

vrijwillige werkzaamheden volgde voor 
Klaas in april dit jaar. Burgemeester 
Marian Dekker benoemde hem tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Dit onder toeziend oog van familie, 
collega’s, vrienden, buren en (oud-)
bestuursleden van verschillende ve-
renigingen en stichtingen. ,,Het is 
een stuk waardering voor je werk. Na 
de officiële plichtplegingen in het ge-
meentehuis was er een bijeenkomst in 
het gebouw van de Rabobank gere-
geld. Als je dan een hele zaal vol ziet 
met mensen die er allemaal voor jou 
zijn, dan word je wel klein hoor. Daar 
verschiet je gewoon van. Echt heel leuk 
om mee te maken.”

Klaas van Diepen neemt na 42 jaar afscheid bij Rabobank en weet…

Afgelopen vrijdag nam Klaas afscheid bij de Rabobank middels een receptie. Hoewel 
hij zich aanvankelijk bezwaard voelde om als middelpunt in de belangstelling te staan 
ging hij toch overstag, maar dan wel met één eis: er moest een goed doel aan gekoppeld 
worden. En zo geschiedde. Mensen konden een gift geven en de opbrengst gaat naar de 
Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting. Helaas is Klaas er mee in aanraking gekomen. 
Zijn broer Mathé verloor in april 1990 zoon Mats aan de taaislijmziekte.

Ton en Truus 
kennen het 

belang van de 
West-Friese 
Folklore in 

Schagen

ken aan de wand. Verder zijn de kledij 
en de sieraden erg duur. Niet iedereen 
kan zich dat in deze tijd permitteren.” 
Truus heeft in ieder geval een verras- 
sing in petto voor het jubileumjaar. 
Ze gaat een nieuwe jurk maken. Wie 
het resultaat wil zien moet echter wel  
wachten tot juni 2013.
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KEINSMERWEG 22
1756 AG ’T ZAND
0224 59 32 04

ELLEN’S
HAIRSHOP
ELLEN’S
HAIRSHOP
VOOR DAMES & HEREN

• VAKMANSCHAP

• KWALITEIT

• SFEERVOL

• SERVICE

• PRACHTIG VERNIEUWDE 
• SALON

• GOLDWELL PRODUCTEN

• NECTAYA, AMMONIAKVRIJE 
• HAARKLEURING

Gas - Water - Elektra 
Centrale Verwarming - WTW

Vloerverwarming - Sanitair - Airco  
Dak- en Zinkwerk - Zonne-energie 

Wij wensen u een 
Mobiel, Schoon en Glashelder 

2013!
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Vader Hans (59) en zoon Rik (27) van der Linden zitten mid-

den in de verbouwing van hun tandtechnisch laboratorium aan 

Kanaalkade 70 in ’t Zand. Alles is op de schop gegaan. “Het 

begon eigenlijk omdat de vloer te glad was geworden en nodig 

aan vervanging toe was”, vertelt Hans met een lach. “Straks zijn 

we klaar voor de toekomst en gaan we fris het nieuwe jaar in.”

‘We gaan fris het nieuwe jaar in’

Tandtechnisch Laboratorium 
J.A. van der Linden bestaat 
sinds 1980 en is een allround 

tandtechnisch laboratorium. “Wij wer-
ken alleen in opdracht van tandart-
sen”, vervolgt Hans. “Omdat wij een 
klinisch prothesetechnicus in dienst 
hebben, kunnen patiënten met een 
doorverwijzing van hun tandarts ook 
rechtstreeks bij ons terecht. In totaal 
werken we hier met vijf mensen en dat 
kan na de verbouwing worden uitge- 
breid naar acht.”

OPVOLGING
De intrede van Rik in het bedrijf 

is onder meer de oorzaak van de hui- 
dige verbouwing. “Rik kwam vier jaar 
geleden bij me met de vraag of ik 
het leuk zou vinden als hij bij me zou 
komen werken. Over opvolging had 
ik toen eigenlijk nog niet nagedacht. 
Mijn dochters hebben allebei hun ei-
gen weg gekozen en Rik had dat ook. 
Ik heb ze altijd vrij gelaten in hun keu-
zes en omdat ik geen opvolging had 
dacht ik, het zingt mijn tijd wel uit en 
ga over een paar jaar rustig afbouwen. 
Totdat Rik met die vraag kwam. Toen 

is eigenlijk alles in een stroomversnel-
ling gekomen.” Rik is inmiddels vier 
jaar bezig met de studie tandtech-
nicus, waarvoor hij dit jaar hoopt te 
slagen. “Daarna ga ik nog de vijfjarige 
studie tot tandprotheticus volgen. Na 
die studie mag je dan eveneens de pro-
thesebehandelingen gaan verrichten.”

ERVARING
“Ik ben nu 59 en hoop nog zeker 

vijf jaar in het bedrijf te blijven. Ik heb 
toch al 41 jaar ervaring in dit vak en 
dat is niet binnen vijf jaar aan te leren. 
En daarbij komt dat we het mooiste 
vak hebben dat er is”, vertelt Hans met 
volle overtuiging. “We zitten in alle 
facetten van de tandtechniek en dat 
maakt dit vak ook zo mooi”, vult Rik 
aan. “Ik hoop dat mijn vader na die vijf 
jaar nog steeds paraat staat voor ad-
vies en diverse werkzaamheden en dat 
hij nog tien of vijftien jaar de controles 
van onze werken blijft doen. Hij kent 
de kneepjes van het vak. Ik kom eigen-
lijk pas net kijken natuurlijk.”

SAMENWERKING
De samenwerking tussen vader 

en zoon loopt uitstekend beamen ze 
beiden. Rik: “We hebben altijd al een 

goede band gehad en doordat ik nu 

Hans en Rik 
van der Linden: 

‘Het is het  
mooiste vak  

dat er is’

in het bedrijf werk is dat niet anders 
geworden.” Hans: “Je moet er soms 
weleens voor waken dat de jeugd niet 
te snel wil, maar daar zijn we tot nu 
toe altijd goed uitgekomen. Toen Rik 
net in het bedrijf werkte, duurde het 
dan ook niet lang voordat hij andere 
ideeën had. Ik laat ‘m daarin vrij en 
soms moet je ‘m weleens afremmen. 
Beter zo dan dat je iemand bij wijze 
van spreken een schop onder zijn 
kont moet geven. We hebben ook 
nog nooit zoveel geïnvesteerd als de 
afgelopen paar jaar.” Een investering 
waar de heren trots op zijn is de 3D 
mondscanner. Deze gaan ze uitle-

nen aan verschillende tandartsen die 
dan het gebit gaan scannen in plaats 
van het traditionele afdrukken. Rik: 
“Vervolgens wordt alles digitaal door 
ons ontworpen. Ook de digitalisering 
binnen de tandtechniek gaat razend 
snel. Deze 3D mondscanner is echt de 
toekomst!”

Begin januari moet de verbou-
wing klaar zijn. Wie het uiteindelijke 
resultaat wil zien is zaterdag 2 maart 
vanaf 14.00 uur van harte welkom tij-
dens de open dag aan Kanaalkade 70. 

Kijk voor meer informatie op  
www.ttlvanderlinden.nl.

Nieuwe koers voor Mondial Uitzend
Ze kunnen onderdak bieden aan liefst zevenhonderd Poolse gast- 
arbeiders in Noord-Holland. En wanneer het zomers topdrukte 
is, zijn de bussen met daarop het logo van Mondial Uitzend 
veelvuldig te zien van Velsen-Noord tot Den Helder. Het bedrijf 
aan de Bosweg in ’t Zand gaat per 1 januari 2013 een nieuwe 
koers varen. De gebroeders Koen (25), Ard (31) en Dick (32) 
van Diepen nemen een meerderheidsbelang in het bedrijf van 
hun ouders Arie en Nanda. 

Zo’n zeventig procent van de 
klanten komt uit de agrarische 
sector, maar het veld is breder. 

“Van schoonmaakwerk in hotels tot 
op het strand verrichten onze werk-
nemers werkzaamheden”, vertelt Ard. 
Waar Mondial Uitzend voor staat is 
service, betrokkenheid en betrouw-
baarheid. “Wij zijn positief ingesteld 
en dat blijven we volhouden”, vervolgt 
Ard. Koen vult aan. “Wij zetten al-
les op alles voor onze klanten. Het is 
weleens voorgekomen dat ik werd ge-
beld door een bedrijf die in twee uur 
tijd zestig werknemers moest hebben. 
Als je dat dan voor elkaar krijgt, dan 
geeft je dat een tevreden gevoel.”

DISCUSSIES
De broers hebben ieder hun eigen 

kwaliteiten en verantwoordelijkheden. 
Zo bewaakt Koen de planning, beheert 
Ard het financiële gedeelte en zorgt 
Dick voor de kwekerij. 

De Van Diepens noemen het een 
groot voordeel dat ze met z’n drieën de 
leiding in handen nemen. Op het vaste 
overlegmoment op de zaterdagoch- 
tend worden over belangrijke onder- 
werpen besluiten genomen. “In goed 
overleg maken we besluiten. Want ook 

wij hebben wel eens hevige discussies”, 
vertelt Koen. “Wij hebben onderling 
een belangrijke afspraak gemaakt: We 
zorgen ervoor dat we op elkaars ver-
jaardag komen en een biertje met el-
kaar kunnen blijven drinken. De zaak 
moet door en de onderlinge band 
moet ook goed blijven.” 

KWEKERIJ
Naast het uitzendbureau is er ook 

nog de Firma van Diepen. De kwekerij 
houd zich voornamelijk bezig met de 
lelieteelt. In Drenthe vindt de gehele 
lelieteelt plaats op contractbasis. 
“Vanwege de beperkte groei en hoge 
ziektedruk hier in Noord Holland is 
de keuze gemaakt om de lelies in het 
buitengebied te telen. Dit vergt een 
goede communicatie met degene die 
onze lelies teelt. 

PUBLICITEIT
Iets wat de gebroeders niet lekker 

zit is de - veelal negatieve - uitvergrote 
publiciteit als het om een incident gaat 
met Poolse mensen. “Als er een Poolse 
automobilist met drank op wordt ge-
pakt, dan is het voorpaginanieuws. Let 
wel: met drank op rijden keuren wij 
ook zeker af hoor. Maar bij een Neder- 

lander is het een klein artikeltje in de 
krant”, aldus Koen. Ard vult aan. “Wij 
waren blij om begin van de maand te 
lezen dat de tijdelijke arbeidsmigran- 
ten de Nederlandse schatkist jaarlijks 
360 miljoen euro oplevert. We moe-
ten juist de Poolse werknemers zien als 
personen die een bijdrage leveren aan 
onze economie. Onze Poolse werk-
nemers komen overigens nagenoeg 
nooit negatief in het nieuws. Wij han-

teren een streng reglementenbeleid.” 
Mondial Uitzend roemt hierin ook de 
samenwerking met de gemeente.

Gevraagd naar de gedroomde 
situatie over vijf jaar antwoorden de 
broers helder. “Ik hoop dat wij het 
marktaandeel in Noord-Holland heb-
ben vergroot en dat wij in de provincie 
Zuid-Holland een vestiging hebben.” 
Door de groei in de afgelopen jaren 
zijn de gebroeders van Diepen ervan 

overtuigd dat ze alle bedrijven goed 
kunnen helpen. Daarom houden ze 
momenteel hun oren en ogen open 
voor iemand die hun in de buiten- 
dienst kan helpen.  

…op de foto nemen Koen, Dick en Ard 
het stuur over van het bedrijf, terwijl links 
Arie en Nanda van Diepen geleidelijk aan 
een stapje terug doen uit het bedrijf…

Gebroeders Koen, Ard en Dick van Diepen treden toe in het bedrijf
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Feestelijk 
genieten

Uw Slager Andringa is dé specialist voor 
de lekkerste feestelijke specialiteiten. Wij wensen u 
smaakvolle feestdagen en een gezond 2013 toe!

Wilt u ook tussen kerst en oud & nieuw voordelig genieten? 
Pro� teer dan van onderstaande aanbiedingen.

Uw Slager Andringa
Pastoor Velzeboerstraat 1
1756 AW ‘t Zand ~ T: 0224 - 593081

Donderdag 27 december:

Kogelbiefstuk
Heerlijk mals

Vrijdag 28 december:

Mager rundergehakt

Zaterdag 29 december:

Bij 3x 100 gram 
vleeswaren naar keuze

1.90

5.50

Bakje overheerlijke � let americain GRATIS

Per 100 gram slechts

1 kilo slechts
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Op deze pagina een viertal foto’s uit het enorme fotoarchief van 
Zandtemer Dirk Smit. Dirk legt al tientallen jaren het dorp vast 
op de gevoelige plaat. Inmiddels heeft hij een fotoarchief van 
tienduizenden foto’s over ’t Zand en omstreken opgebouwd. 
“Ik ben begonnen met fotograferen in mijn diensttijd. Gebeur-
tenissen en veranderingen in het dorp ben ik gaan fotograferen 
toen gestart werd met de omlegging van de N9 in 1985.” Zie op 
deze pagina een hele kleine greep uit het archief en de situatie 
zoals die anno 2012 is. 

1964 Daar waar nu de Pastoor Vel-
zeboerstraat begint, in het centrum 
tegenover zorgcentrum De Zandstee, 
stond vroeger de R.K. Lagere School. 
Het schoolplein met de fietsenstalling 
die zichtbaar is aan de achterzijde van 
het schoolgebouw, is begin jaren zestig 
aangelegd. Links staat het jeugdhuis 
waar allerlei activiteiten plaatsvonden 
(gidsen, drumbandles) en waar ook 
jongerenvereniging W.B.O. is begon-
nen. In 1968 werd een nieuw school-
gebouw aan de C. de Leeuwstraat 

2012 Op de plek van de oude school en het jeugdhuis bevinden zich nu v.l.n.r.: su-permarkt de Spar Nielsen-Ver-meulen, De Heij Adviesgroep en Ellen’s Hairshop.

1986 Toen in 1824 het Noordhol-
landsch kanaal werd geopend, lag 
er achter de Zijperdijk nog een wad-
dengebied. Om het zoute water bui-
ten te houden werd een sluis gebouwd, 
de Kolksluis. Na de inpoldering van 
de Anna Paulownapolder in de jaren 
veertig van de negentiende eeuw werd 
deze sluis overbodig. Toch heeft de 
sluis nog ongeveer 140 jaar bestaan. 
In 1986 zijn de restanten (voorgrond) 
gesloopt en wat nog resteert is de wa-
terkering in de Zijperdijk.

2012 Alleen de waterkering in de Zijperdijk is er nog. 

Verder is industrieterrein Kolksluis in de loop der jaren 

uitgebreid tot de dijk.

1992 Snackbar De Dia-
mant aan de Keinsmerweg 
werd in de nacht van 18 op 
19 augustus 1992 deels ver-
woest door een grote brand. 
Op de foto een dag na de 
brand is onder andere Henk 
van den Houten te zien en 
mevrouw Kleef met haar 
twee dochters.

2012 Snackbar Smikkelhof heet tegenwoordig Cafe- 

taria Smikkelhof en wordt inmiddels tien jaar gerund door 

Peter en Tineke de Jong. Eigenaren en huurders uit het 

verleden waren onder andere Jaap Ros, Hans en Tiny van 

Geebergen, Henk Eringa, de broers De Ruiter, Sunny en 

Ling Huy en Sjaak en Janny de Groot. De snackbar heeft 

voor de brand jarenlang De Smikkelhof geheten. Na de 

brand werd deze naam en de snackbar weer in ere her-

steld.1991 Op de foto 
het boetje waar de 
familie Tamis uit 
Groote Keeten in 
de Tweede Wereld- 
oorlog nog heeft ge-
woond. Verder is op 
de foto, achter de 
boet, nog de schuur 
van mechanisatie- 
bedrijf Ed Janssen te 
zien. Die toen met 
zijn bedrijf gevestigd 
was aan de (oude)  
Rijksweg. Op deze 
plek was voorheen 
ook de ijsbaan van ’t 
Zand gelegen.

2012 Op de plek 
waar het boetje stond 
staan nu de huizen 
aan de Van Beuse-
komstraat. Een dood-
lopende straat met 
vrijstaande huizen. 
Achter deze woningen 
bevinden zich de hui-
zen langs de Oude  
Rijksweg aan het 
Noordhollandsch ka-
naal.

door fotograaf Dirk Smit

in gebruik genomen en werd dit ge-
bouw overbodig. Het gebouw raakte 
in verval en werd begin jaren zeventig 
gesloopt. Deze foto komt uit 1964 en 
is genomen door juffrouw Sanders. 
Zij stond als onderwijzeres in de 1e 
klas en heel wat Zandtemers hebben 
van haar leren rekenen en lezen. Op 
de foto staat onder andere in het mid-
den vooraan Gerard (Bram) Schilder 
uit de Stolpen en nu woonachtig in 
Tuitjenhorn. Verder zijn te herkennen 
Adri Smit en Anneke van Wel.
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WWW.VOORTTRANS.NL

Wij wensen u prettige feestdagen 
en een succesvol 2013

Namens het team van Voorttrans Truckservice

Voor al uw tandtechnische
werkzaamheden

Voor spoedgevallen 
kunt u ons bereiken op 06-21 22 62 10  

(ook buiten kantoortijden)

Kanaalkade 70, 1756 AD ‘t Zand (N.H.)
Telefoon en fax: (0224) 59 18 82

www.ttlvanderlinden.nl
e-mail: info@ttlvanderlinden.nl

wenst iedereen fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2013

Garagebedrijf Anno de Wit
Koning Willem II-weg 22

1756 BH ’t Zand
Telefoon: 0224-591333 

(bij geen gehoor 06-53670618)
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Peter blijft Zandtemer
QUEBEC CITY- “Je moet hier harder werken om warm 
de winter door te komen. De winter duurt tot half april 
en als het goed is, is per 1 mei de sneeuw weg.” Aan het 
woord is Peter Pronk (67). Op 1 september 2004 emi-
greerde hij naar Canada, om precies te zijn Quebec City. 
Hij ging er trouwen met zijn Cecilia. De hunkering naar 
Nederland en ’t Zand is altijd gebleven. Nog altijd onder-
houdt hij goed contact met zijn bekenden in het kanaal-
dorp.

De lijst met Zandtemers 
met wie hij – ondanks 
dat hij in Canada 

woont – nog geregeld contact 
heeft is groot. Enorm groot. Pe-
ter schudt de namen gemakke-
lijk uit zijn mouw. “Ik heb nog 
geregeld contact met Erno en 
Caroline Hertogh, Frans en 
Brigitte Popma, Dick en Ina 
Pronk, Sjaak Tamis, Arend en 
Sjaan den Dulk, Peter en Tineke 
Mollema, Johan en Ria Mak, 
Frank en Rosa Veul, Ben en 
Hillie Wissink, Sjaak en Arina 
Veul, Wim en Ellen Ligthart, 
Theo en Tini Kraakman, Piet 
en Loes Noordstrand, Jan Bier- 
haalder, Eef en Jopie Visser, 
Gerard Sijs, Tijmen Silver, Ed 
Smit, Piet en Agie Dignum, 
Gerard Pater, John en Anneke 
Deutekom, Piet en Annie Deu-
tekom, Henk en Rensia Deute-
kom, Wim en Trudy Deutekom, 
Erik en Sandra de Groot, Piet 
en Truus Ooms, Theo en Ineke 
Dekker, Cor en Marie Vlaar, 
Theo en Alie Sneekes, Arie en 
Han van Loon, Gerrit en Alie 
Brouwer, Nel Strooper, Nic en 
Git Pater, Jan en Gre Mulder, 
Jeanet Ligthart, Marga Sneekes, 

Rinie Knapen, Jaap en Claudia 
Ligthart, Truus Laan, Jan-Arie 
en Joke Strooper, Herman en 
Guda Dekker en Gauke en Jose 
Boersma. Zij zijn het ook wat ik 
nog het meest mis aan Neder-
land. Mijn vrienden en kennis-
sen.”

KERMIS
En zijn vrienden en kennis-

sen heeft hij recent nog gezien. 
Peter was in oktober dit jaar op 
bezoek in ’t Zand. “Ben ik onder 
meer nog even op de Zandte- 
mer kermis geweest. Was 
ontzettend leuk. Verder heb ik 
een wedstrijd van Geel-Zwart 
’30 1 gezien, veel gefietst en 
zelfs de laatste zaalvoetbal-
wedstrijd in het Ligthart elftal 
gespeeld tegen een team van 
Sneekes. Het was de dertig-
ste keer. En oh ja, we wonnen 
met 3-2, zodat de beker op de 
Pronktafel staat aan de Nol-
lenweg.” Tot slot heeft Peter 
ook nog een kerstboodschap 
voor familie, vrienden en on-
dernemers uit ’t Zand. “Ik wens 
iedereen een goed maar vooral 
gezond 2013.”

Koele Canadees Peter Pronk betrokken met ‘t Zand

‘No worries mentaliteit 
spreekt mij enorm aan’
MONBULK- Samen met Rogier Mak vertrok Quang 
Do (25) twee weken na de Zandtemer kermis van 2009 
naar Australië. Een jaar lang backpacken stond op het 
programma. Nu, ruim drie jaar later, is Quang nog altijd 
woonachtig in Australië en is hij zelfs bezig met een per-
manente verblijfsvergunning. ,,Het leven is hier relaxed.”

“De ‘no worries’ men- 
taliteit spreekt mij 
enorm aan. Ook 

zijn Australiërs allemaal goed 
gehumeurd. Dit in tegenstel-
ling tot Nederlanders. Ik leid 
hier een goed leven. Nee, ik mis 
Nederland helemaal niet. Al-
leen mijn vader en moeder en 
nichtjes en neefjes. Ik woon in 
Monbulk. Een klein dorpje op 
een uur rijden van Melbourne. 
Monbulk staat bekend om zijn 
Nederlandse lelies en tulpen. Je 
komt hier naamborden bij wo-
ningen tegen met bijvoorbeeld 
familie De Wit, familie De Boer 
en familie Broersen. Ik woon in 
een huis bij de familie Korte- 
kaas. Ik heb veel aan hen te 
danken gehad.”

KORTEKAAS
Na ruim een half jaar back-

packen raakte Quang ‘out of 
money’ en moest hij noodge- 
dwongen werk gaan zoeken. Via 
werk in de bloembollen bij de 
familie Kortekaas in Monbulk 
kwam hij uit bij zijn gedroomde 
baan: werken in de bouw. “In 
de tijd dat ik in de bloembol-

len werkte, werd er een garage 
gebouwd bij de familie Korte-
kaas. Dit werd gedaan door 
Formcraft. Ik vroeg of ik kon 
helpen en of ik er kon werken. 
Dat kon en inmiddels is mijn 
baas een goede maat van mij 
geworden. En van timmerman 
ben ik gegroeid naar de func-
tie projectmanager, zeg maar 
uitvoerder in Nederland. Ik ben 
meegegroeid met het bedrijf 
waar nu twaalf mensen onder 
contract staan.”

LIEFDE
Inmiddels heeft Quang ook 

de liefde van zijn leven ont-
moet. Op een reis door Aus-
tralië met twee overgekomen 
vrienden ontmoette hij op 
Fraser Island Isabelle Tschag-

Quang Do van backpacker tot projectmanager in de bouw

gelar uit Zwitserland. Hoewel 
zij nu in Europa woont zijn er 
wel plannen om samen te gaan 
wonen in Australië. “We moe-
ten alleen nog haar visum rege- 
len. Zodra dat rond is komt zij 
naar mij toe. Ik kan niet wach-
ten om haar weer te zien.” Tot 
besluit heeft Quang nog een 
boodschap: “Zandtemers die 
op vakantie gaan naar Austra- 
lië zijn altijd welkom bij mij in 
Monbulk.”

‘De gezelligheid en gastvrijheid mis ik wel’
SCIO – Hij is onder meer bekend van de band The Blue Birds. 
Oud-Zandtemer Johan Mak (65) emigreerde in 1991 met zijn gezin 
naar de Verenigde Staten. “De eerste jaren woonden we in de stad 
Beaverton bij Portland, vervolgens in Salem en na vijf jaar zijn we ver-
huisd naar onze huidige woonplaats Scio in de staat Oregon.” Johan 
Mak vertelt openhartig over de emigratie, het werken in de lelies en 
over het ontstaan van The Blue Birds.

Een precieze reden waarom hij 
emigreerde is volgens Johan  
moeilijk te vinden. “Het is meer 

door een samenloop van omstan-
digheden. 1976 Was mijn laatste Blue 
Birds-jaar en zonder hobby’s was de 
kans op verveling groot. Het advies van 
mijn vrouw Ria was daarom: ‘Waarom 
zoek je geen hobby!’. Samen met broer  
Nic was sinds 1974 Fa. Gebr. Mak op-
gericht en daar dit bedrijf lelies teelde 
werd de hobby het kruisen van lelies 
om nieuwe soorten te creëren. Het 
duurde niet lang of het werd een on-
derdeel van het bedrijf en al na enkele 
jaren konden de eerste zaailingen van 
eigen kruiswerk uitgegeven worden. 
Vanaf 1981 was ik al meerdere ker-
en in Amerika geweest, maar Oregon 
kwam echt in beeld toen het Ameri-
kaanse teelt- en veredelingsbedrijf 
O.B.F. gevraagd had of ik voor hen de 
lelieveredeling wilde gaan doen. Dit 
heb ik echter niet gedaan. Eind 1989 
besloten Nic en ik om in goed overleg 
uit elkaar te gaan. De twee mogelijk- 
heden die er toen waren was: Iets  
nieuws beginnen in Nederland of toch  
ergens anders. Uiteindelijk kozen we 
als gezin voor Oregon.”

“De eerste jaren in Amerika teelden 
we lelies van eigen kruisingen en vaste 
planten. Daarnaast importeerden we 
lelies en planten vanuit Nederland. 
Dat was een drukke tijd en daardoor 
raakte het leliekruisen wat op een 

laag pitje. Dit werd weer intensie- 
ver in 1997, het jaar dat de teelt door 
zoon Johan en zijn vrouw Shelly werd 
overgenomen. In 2003 werden de 
laatste bollen vanuit Nederland geïm-
porteerd en verhandeld. Daarna is de 
aandacht - buiten de kleinkinderen - 
vooral gericht op het kruisen van lelies 
en de teelt die daar bij hoort. Met het 
planten helpt onze dochter Carina en 
de kleinkinderen Sadie, Alyssa, Megan 
en Michael vinden het niet erg om 
oma te helpen met het koppen. Meer 
over de lelies is te volgen via www.
mak-leeklilybreeding.com.”

Wat mis je het meeste aan ’t Zand?
“Toch wel zoute haring, gerookte 

paling en diverse soorten broodbeleg. 
Dus met andere woorden: snackbar 
Smikkelhof, volleybalvereniging The 
Serve, de klaverjasrondjes met de bu-
ren Tuin of Dignum, het vissen aan 
het kanaal met Kobus Marneveld en 
natuurlijk de gezelligheid en gastvrij-
heid van de Zandtemers.”

Met welke Zandtemers heb je nog geregeld 
contact?

“Eigenlijk nog met een behoorlijk 
aantal en het fenomeen Facebook 
werkt daar zeker aan mee. Wanneer we 
in ’t Zand zijn, dan staan zeker Jan en 
Ester Schilder op het programma. Jan  
is al vanaf zijn vierde jaar vriend met 
onze oudste zoon Johan; dus hij hoort 

eigenlijk bij de familie. Het hangt vaak 
wel van omstandigheden af maar, in-
dien mogelijk, probeer ik altijd om bij 
Mart en Vera v.d. Berg en Jaap en Ali 
Zweeris langs te gaan. Gedurende de 
Blue Birds tijd kwam ik Peter Pronk 
– met of zonder zijn racefiets - regel-
matig tegen, maar het contact ging 
toen niet veel verder als: ‘Hoe gaat 
ie?’ en ‘Hopelijk een goedemorgen 
straks’. Nu hij met zijn gezin in Canada 
woont heb ik al geruime tijd regel-
matig contact met hem. Dit jaar was 
het mij zelfs gelukt om Peter midden 
in zijn middagtukkie in ’t Zand te ver-
rassen. Mede door zakelijke belangen 
probeer ik altijd minimaal een keer per 
jaar naar Nederland te gaan. Dat geeft 
tevens dan de gelegenheid om bij ver-
schillende bekenden mijn gezicht weer 
eens te laten zien.”

Naast het verleden met ’t Zand, 
is Johan nog steeds betrokken met 

het dorp. Zo maakt hij regelmatig 
YouTube-filmpjes die onder meer zijn 
voorzien van foto’s van Zandtemers, 
ondersteund met muziek van The Blue 
Birds. “Al geruime tijd had ik de be- 
schikking over oude audio- en video- 
opnames van de band. Onder meer 
de video-opnames van de reünie in 
1983. Bij de geluidsopnames moest 
nog beeld, het oog wil natuurlijk ook 
wat. Vandaar het idee om foto’s van 
’t Zand en omgeving te gebruiken, 
want uiteindelijk hoort de band bij dit 
dorp. In het begin werd de Niestadt 
Beeldbank geplunderd of werd eigen 
fotomateriaal gebruikt. Later begon 
men fotomateriaal te sturen. In het 
geval er een leuke foto op het inter-
net stond werd de eigenaar gevraagd 
voor toestemming om de foto te ge-
bruiken. De filmpjes worden best veel 
bekeken en dat geeft me een voldaan 
gevoel. De clips kunnen via de volgen-

de YouTube -kanalen bekeken worden: 
JAM1983BB en JAM1983TBB.”

Hoe is The Blue Birds ooit ontstaan?
“In het begin van de zestiger jaren 

waren Gerrit Kapitein en ondergete- 
kende aanwezig bij een liveoptreden 
van toen nog ‘De Golden Earrings’. 
Dat maakte op mij een enorme in-
druk. Aan Gerrit liet ik daarom weten 
dat ik ook een band wilde beginnen. 
Gedurende de kermis, later dat jaar, 
kwamen Frans Popma en Adam de 
Wit naar mij toe en wilden ook wel 
meedoen. Adam had zelfs een broer, 
Piet, die al wat instrumenten kon spe-
len. Die kon dan onze manager zijn 
en ons tevens de basics leren, want 
niemand had ooit een instrument in 
handen gehad. Degene die wel kon 
spelen was Pim Tuin, want hij speel-
de orgel gedurende de mis in ’t Zand. 
Hij zou ook gevraagd worden. Helaas 
raakte een vinger van Gerrit Kapitein in 
conflict met een zaag en was daardoor 
genoodzaakt om met muziek maken 
te stoppen. Wat nu? Gelukkig voor de 
band was mijn zuster Gerda vriendin 
met de tweeling van Van Wel uit Den 
Helder en die had een broer Cees. 
Die kon naast gitaarspelen ook nog 
eens zingen. In maart 1967 hadden 
we ons eerste optreden bij jongeren- 
vereniging W.B.O. in ’t Zand.”

The Blue Birds in de beginjaren met v.l.n.r.: Johan Mak, Adam de Wit, Frans Popma, 
Cees van Wel en Peter Winnubst
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Zakenclub ’t Zand 
wenst u allen een voorspoedig 2013

Loonbedrijf
M. vd. Poel

Th op de Kelder
Minikraanverhuur

bloemsierkunstflorina.nl

Kanaalkade 65A  •  1756 AD ‘t Zand NH  •  T: 0224 591360
www.tuinzijpe.nl  •  E: info@tuin-zijpe.nl

Bouwen naar uw idee
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Zakenclub ’t Zand 
wenst u allen een voorspoedig 2013

Rabobank Schagen-WieringerlandAannemersbedrijf Ron Veul
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Wij wensen u
fijne feestdagen!

Wij staan garant voor kwaliteit,
professionaliteit en vertrouwd zakendoen.

Prins Clausweg 7c • 1756 BJ ’t Zand • T 0224 59 09 67

www.mullerbelettering.nl

Canvas & Wanddecoratie  |  Tuindoeken  |  Spandoeken  |  Vlaggen

Reclameborden  |  Voertuigbelettering  |  Sport- & Werkkleding

Full Color printing  |  Gevel- & Lichtreclame  |  Montage & Onderhoud

Ontwerp & Vormgeving  |  Drukwerk  |  Textiel bedrukking 

voor vergaderingen, feestjes groot en klein
ook een heerlijke lunch of uitgebreid diner

opeNINgsTIjDeN: 
ma, di, do, vr van 9.00 tot 2.00 uur 
za en zo van 12.00 tot 2.00 uur
woensdag gesloten

Café-Restaurant De jonge prins BV
Keinsmerweg 42
1756 AH ‘t Zand
0224-591235 vraag naar Anita
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Woord van de 
voorzitter

Allereerst de welgemeende 
complimenten aan John 
en Quirien met het door 

hen genomen initiatief de krant 
voor Ondernemend ’t Zand in ere 
te herstellen. Twee jonge, onderne-
mende dorpsgenoten die de voor-
ganger “t Zand en Zo” al na 1 jaar 
niet-verschijning met een nieuwe 
naam nieuw leven in blazen. En 
daarmee een stille wens van het 
gehele bestuur doen uitkomen. 
Jongens, bedankt namens alle on-
dernemers en lezers!!!!
Een woord van de voorzitter. U kent 
me als gebruiker van oneliners. Ik 
neem er hier een aantal in op. Wat 
zijn we opgeschoten het laatste 
jaar, met name over de zo zeer ge-
wenste, noodzakelijke uitbreiding 
van ons industrieterrein Kolksluis? 
Geen millimeter. Oorzaken met 
name politiek gegrond. Verande- 
rende regels waarin (mogelijk) niet 
tijdig op in is gesprongen. 
En wat zal dit betekenen binnen 
de nieuwe gemeente Schagen? Ik 
weet het antwoord niet. Wel dat : 
“Succesvol zijn is geduld hebben.” 
Ik ga er vanuit, dat binnen niet al 
te lange termijn de laatste kwes-
ties worden opgelost en de uit-
breiding ter hand wordt genomen. 
We kijken vooruit, immers: “Wie 
met zijn gezicht naar het verleden 
staat, staat met zijn rug naar de 
toekomst.”

FUSIE
Fusie was onderwerp in onze laatst 
verschenen krant. Diezelfde fusie 
is komende 1 januari een feit. De 
verkiezingen zijn achter de rug. 
Over de uitslag en de politieke ver-
houdingen laat ik mij uiteraard niet 
uit. Wel dat ik onveranderd goede 
verwachtingen van deze fusie heb. 
Daarin gesterkt door de ontwikke-
lingen van bijna twee jaar overleg 
door en met ondernemend HSZ. 
Waarin de zakenclub actief parti- 
ciperend aanwezig was. Waarmee 
we invloed hebben gehad op de 
plannen die ondernemers raken. 
De als één ondernemend platform 
aangeboden speerpuntennotitie 
heeft gewerkt. Ook op 17 okto-
ber jl. een grote opkomst van on-
dernemersverenigingen uit de bij-
na voormalige drie gemeentes met 
daarin groen licht voor oprichting 
van Ondernemers Federatie Scha-
gen (OFS): 1. Doel: Een goede be- 
langenbehartiging van het bedrijfs- 
leven (ook) in de nieuwe situatie. 
2. Wijze: Actieve participatie op 
een aantal specifieke terreinen 
met (vooralsnog) behoud eigen 
identiteit. 3. Uitkomst: Duurzaam 
en actief overleg met politiek met 
daarbij korte lijnen.
Naar de nieuwe bestuurders en de 
hen ten diensten ambtenaren geeft 
ik graag nog twee zaken mee: 1. 
Bestudeer feiten: Het is de grond-
stof waar beslissingen van worden 
gemaakt. 2. Wie doet wat hem  te 
doen staat, bevrijdt zich van de 
plicht. 
Ik dank u voor het in het afgelopen 
jaar in het bestuur gestelde ver-
trouwen en voor nu wens ik u allen 
mede namens dit gehele bestuur 
hele prettige dagen, een mooie 
jaarwisseling en een succesvol 
maar bovenal gezond 2013.

Adriaan Jongejan,
voorzitter Zakenclub ’t Zand

Tineke Schilder-Bruin uit ’t Zand is secretaris van de Vereniging 
voor Kleine kernen Noord-Holland (VvKkNH) en oud-wethou-
der van de gemeente Zijpe. De VvKkNH is opgericht in 2007 en 
is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt de be- 
langen van de in de provincie Noord-Holland werkzame dorps- 
organisaties te behartigen en daardoor de leefbaarheid van  
dorpen en platteland te bevorderen. “Dit bereiken wij onder 
meer door het bevorderen van deskundigheid van dorpsorga- 
nisaties, door onderlinge kennisuitwisseling tussen deze dorps- 
organisaties en door op te komen voor de belangen van het 
platteland binnen de provincie Noord-Holland.”

In totaal zijn 45 dorpsorganisaties 
aangesloten bij de VvKkNH, het 
merendeel daarvan zit boven het 

Noordzeekanaal. Tineke: “Je moet 
ervoor waken dat de leefbaarheid 
uit de dorpen verdwijnt. Zo moet de 
nieuwe gemeente Schagen zich besef-
fen dat de dorpsraden belangrijk zijn. 
Zij weten immers wat er in een dorp 
leeft. Daarom was het goed om te 
zien dat in aanloop naar verkiezingen 
voor de nieuwe gemeente Schagen 
alle politieke partijen aandacht voor 
de dorpskernen op hun programma 
hadden staan. Dat biedt perspectief 
voor de toekomst. Wij vinden als ve-
reniging ook dat de dorpsraden een 
convenant moeten sluiten met de 
nieuwe gemeente. Er dienen goede 
afspraken gemaakt te worden. We 
hopen dat de nieuwe gemeente een 
kernconsulent aanstelt  die aanspreek-
baar is voor de dorpen. Als je goede 
afspraken met elkaar kunt maken en 
de lijnen kort houdt, werkt dat voor 
alle partijen het beste. Zo kan samen-
werking met andere dorpsraden en 
dorpen eveneens belangrijk zijn, zeker 
met gemeenschappelijke belangen bij 
gebiedsvisies. Bij gezamenlijk optreden 

sta je sterker. Als je elkaar gaat tegen 
werken werkt dat vaak averechts. De 
gemeenteraad gaat over het geheel, de 
dorpsraad over het eigen leefgebied. 
Dit kan elkaar versterken.”
 
INITIATIEVEN

“Vanuit de dorpen in de Zijpe en 
Harenkarspel worden al jaren mooie 
initiatieven van verenigingen en stich- 
tingen georganiseerd. Dit moet natuur- 
lijk in de toekomst blijven gebeuren 
en we hopen dat de nieuwe gemeente 
daarin goed kan faciliteren. Neem 
evenementen als het Huisweidfesti-
val in Warmenhuizen en het Zand-
stock-festival in ’t Zand om er twee 
te noemen.” Om de dorpen en initi-
atieven hierin te prijzen organiseert 

de VvKkNH tweejaarlijks een uitverkie- 
zing. Zo is ’t Zand twee jaar terug het 
‘Sportiefste dorp van Noord-Holland’ 
geworden en heeft Stichting Dorps 
Service Punt in Sint Maarten dit jaar 
de publieksprijs Topdorp van NH  
gewonnen. “Zeker is dat de nieuwe 
gemeente Schagen er heel veel mooie 
kernen bij krijgt.”

ADVISEREN
“Je ziet dat het landelijk en provin-

ciaal beleid toch erg op de Randstad is 
gericht. Daarom vinden wij de dorps-
raden en dorpshuizen erg belang- 
rijk. Zij signaleren immers wat er leeft 
en speelt in een dorp. Daarbij vinden 
we wel dat de dorpsraden zelf ook  
moeten zorgen dat ze hun legitimiteit  
behouden. Vertegenwoordigen ze de 
belangen van het hele dorp? Wij heb-
ben enkel een adviserende rol voor 
deze organisaties richting provincie 

en gemeenten. We mengen ons niet in 
conflicten en zijn dan ook als vereni- 
ging apolitiek. We kunnen wel sturen en  
de juiste wegen of ingangen aangeven.” 
 
KENNIS

“Daarnaast faciliteren wij in ken-
nisontwikkeling, zoals cursussen ‘om-
gaan met gemeenten’, ‘social media’ 
en ‘het maken van een dorpsvisie’. We 
maken dorpsraden bewust van het feit 
dat de tijden veranderen en voorzien 
ze daarin van informatie. Dit doen we 
onder meer tijdens het Noord-Hol-
landse PlattelandsParlement. Het ge-
bruik van social media, zoals Twitter 
of Facebook, kan bijvoorbeeld hulp-
zaam zijn voor dorpsraden. Zo bereik 
je beter de gemeenschap, waaronder 
jongeren. Tevens kun je via de social 
media makkelijk peilingen houden 
onder de bevolking. Of er bijvoorbeeld 
draagvlak is voor een bepaalde visie.” 

Kijk voor meer informatie over de Vereniging van Kleine kernen in Noord-Holland op www.vvkknh.nl.

‘Schagen wordt gemeente met heel veel 
mooie kernen’
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Tineke Schilder: 
‘Nieuwe gemeente 
moet zich beseffen 

dat dorpsraden  
belangrijk zijn’

Blijf op de hoogte met www.tzand.info

De website www.tzand.info is op initiatief van Stichting 

Stimulering Dorpsactiviteiten, de Dorpsraad en Zaken-

club ’t Zand ruim drie jaar geleden in het leven geroepen. 

Op deze site is veel informatie over ’t Zand te vinden en 

hebben veel, zo niet alle, verenigingen hun eigen pagina 

en dagelijks verschijnen er nieuwsberichten.

De website is ontstaan vanuit de gedachte om toekomstige bewoners van ’t Zand 
te informeren over het dorp in de breedste zin van het woord. De site draait 
inmiddels een aantal jaar en op de achtergrond wordt druk gewerkt om de site 

in 2013 een frisse en nieuwe uitstraling te geven.

Naast de verenigingenpagina’s en nieuwsberichten is ook een agenda te zien en de ru-
briek ‘De Pen is bij…’. In deze rubriek komen om de twee weken Zandtemers aan het 
woord die een leuke vragenlijst beantwoorden en de pen vervolgens doorgeven. Door 
www.tzand.info en weekblad De Sportvriend worden dorpsbewoners en abonnees op 
de hoogte gehouden van de nieuwtjes en activiteiten in en om het dorp. 

Tips, nieuws, agendapunten en op en/of aanmerkingen kunnen gericht worden tot de 
redactie van de site via redactie@tzand.info.

www.tzand.info

 Nieuws
 Agenda
 De Pen is bij…
 Archief
 Cultuur
 Sport
 Bedrijfsleven
 Gemeente
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STAINLESS STEEL   
STORAGE TANKS 

■ Oostwouder Tank- & Silobouw BV ■ Kanaalkade 74 ■ 1756 AD ’t Zand 
■ T +31 (0)224592310 ■ www.oostwouderbv.nl

Rabobank Schagen-Wieringerland
www.rabobank.nl/sw

Rabobank. Een bank met ideeën.

Gelukkig is díe bank verrassend dichtbij!

Zoekt u een
bank om uw
ambitie waar te
maken?
Wordt 2013 het jaar waarin u als ondernemer wilt

starten? Maak een afspraak via (0227) 50 50 60 of via

e-mail bedrijven@sw.rabobank.nl.
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Middenstand bouwt uit
Dit zijn de vier genomineerden voor de verkiezing Ondernemer van het Jaar. 
Sinds 1998 organiseert Zakenclub ’t Zand de verkiezing onder de leden. “Voor 
alle genomineerden geldt dat de Zandtemer bevolking, verenigingen en vrijwil-

ligers altijd een beroep op hen kunnen doen”, vertelt voorzitter Adriaan Jongejan. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Zakenclub ’t Zand op donderdag 10 januari 
2013 wordt bekend gemaakt wie tot ondernemer van het jaar 2012 is gekozen.

Ondanks de inmiddels al weer 
vier jaar durende recessie 
heeft bouwbedrijf Tuin 

Zijpe B.V. het personeel altijd aan 
het werk kunnen houden. Het ruim 
tachtig jaar oude bedrijf heeft een 
aantal opmerkelijke projecten af-
gerond, met als hoogtepunt de bouw 
van 146 unieke appartementen bij 
het Nieuwe Oranjehof in Alkmaar. 
“We kijken daar met een heel goed 
gevoel op terug”, vertelt directeur 
Willem van der Hulst (52).

Genomineerden verkiezing Ondernemer van het Jaar:  
 Bouwbedrijf Tuin Zijpe: ‘Iedereen is enorm betrokken en dat werkt motiverend’   Cafetaria Smikkelhof: ‘In top 100 

hoogtepunt afgelopen tien jaar’   Uw Slagerij Andringa: ‘Geen moment spijt van de keuze om naar ’t Zand te gaan’   
 Ellen’s Hairshop: ‘Velen denken dat de zaak groter is geworden na de verbouwing’

Op de foto van links naar rechts Willem van der Hulst, Maurice Dignum, Roy Frees-
man, Monique Green, Moniek Tuin en Wim van Duin.

Betrokken 
Tuin Zijpe 
gaat het voor 
de wind

“In recordtijd moest er op de  
locatie waar voorheen de Alkmaar- 
der Hout stond het project worden  
afgerond. Voor we begonnen zag ik 
er eerlijk gezegd wel even tegenop.  
Maar ja, rustig blijven adem halen 
en dan moet het goed komen. En  
zo geschiedde. Het was een hele uit-
daging en heel mooi om te doen”,  

“Blijkbaar hebben we goed ons 
best gedaan afgelopen jaren”, 
antwoord Tineke de Jong op de 

vraag waarom ze denkt dat Cafeta- 
ria Smikkelhof genomineerd is. In 
oktober van dit jaar was het alweer 
tien jaar geleden dat Peter en Tineke 
de Jong hun activiteiten zijn gestart 
in toen Snackbar Smikkelhof. Dit 
heugelijke feit werd gevierd met een 
actie/feestweek en het weggeven van 
verschillende prijzen waaronder de 
hoofdprijs, een IPad 2.

Cafetaria 
Smikkelhof 
blijft maar
vernieuwen

In die tien jaar zijn ze steeds mee-
gegaan met hun tijd en blijven in-
vesteren in hun zaak en producten. 

“We waren blij verrast met onze nominatie voor de ‘ondernemer van het 
jaar’ verkiezing. Voorzitter Adriaan Jongejan kwam in de slagerij om 
het nieuws te vertellen. Ik had ‘m al bijna weggestuurd omdat we het zo 

druk hebben”, vertelt slager Enno Andringa met een lach. In september 2009 
namen Enno en Amanda Andringa, zoals ze het zelf noemden, ‘het hakbijltje 
over’ van Jos en Annet Koeleman.

Het team van Slagerij Andringa met 
van links naar rechts Nienke Baltus,  
Sigrid Smit, Ramona Huiberts, 
Enno Andringa, Lobke van Klink, 
Isa de Wit en zittend vooraan Carlo 
Sneekes. Op de foto ontbreken 
Amanda Andringa, Els Klaver, Irma 
van der Gracht, Mirjam van Putten, 
Linda Nijdam en Rein Kugel.

Slagerij Andringa 
trots op gouden  
certificaten

De reacties waren overweld-
igend. Ellen Zomerdijk (46) 
heeft het geweten dat ze haar 

kapsalon heeft verbouwd. Ellen’s 
Hairshop is grondig onder handen 
genomen en het resultaat mag er 
zijn. “Het meest bijzondere na de 
metamorfose was als er iemand juist 
niets zei. Velen denken ook dat de 
zaak groter is geworden qua ruimte”, 
laat een trotse Ellen weten. 

In 1990 begon Ellen met haar kap-
salon in haar woonhuis. Nadat twee 
jaar later haar huidige pand aan de 
Keinsmerweg te koop kwam, werd snel 
beslist. Nu twintig jaar verder is Ellen’s 
Hairshop niet meer weg te denken uit 
het centrum van ’t Zand. Ellen: “Ik 

Het team van Ellen’s Hairshop met links Ellen Zomerdijk, rechts Eline Epskamp-Tuin 
en op de voorgrond Shirin Aafjes.

Metamorfose 
Ellen’s Hairshop
beloond

vind het een hele eer om genomineerd 
te zijn. Het is mijn eerste nominatie  
voor de verkiezing Ondernemer van 
het Jaar.  

PRODUCTKENNIS
Naast de verbouwing werkt El-

len’s Hairshop ook met nieuwe pro-
ducten. “We hebben een nieuw soort 
haarkleuring”, vertelt Ellen. “Dit heet 
Nectaya en is een ammoniakvrije haar-
kleuring, milder en zachter voor het 
haar. Nectaya dekt ook heel goed grijs 
haar.” Naast de verbouwingen binnen 
staat de buitenkant van de zomer op 
de planning. Dan wordt die voorzien 
van een nieuw laagje verf. Met de me- 
tamorfose van haar kapperszaak, de 
immer grote productkennis op haar 
vakgebied en de nog steeds toene-
mende klantenkring is ze klaar om 
heren en dames die dat wensen nog 
vele jaren vlot van een moderne, goed 
gekapte coupe te voorzien.

laat een opgetogen Willem weten. 

OVERHEAD
Het bedrijf heeft 25 personeels- 

leden in dienst. In drukke tijden wordt 
er bovendien een beroep gedaan op 
een aantal zzp’ers. Willem: “Van de 
buitenkant is het ook niet allemaal te 
zien wat er bij ons gebeurt. Wij hebben 
geen grote overhead. Door de lijnen in 
het bedrijf kort te houden weten we 
van elkaar wat er gebeurt en is ieder-

een ook erg betrokken en dat werkt 
motiverend.” Naast het bouwbedrijf 
heeft Tuin Zijpe ook een sportcentrum 
in Alkmaar en sinds kort een kegel- 
huis in de kaasstad, die momenteel 
verbouwd wordt en waar zeven kege- 
len zeven bowlingbanen komen te lig-
gen. Vooruitlopend op de onderne-
merverkiezing verklapt Willem te gaan 
strijden. “Ik ben nou eenmaal een win-
naar…”

Hierbij wordt ook aandacht besteedt 
aan gezondheid. “Zo frituren we op 
verantwoorde wijze en verkopen we 
huisgemaakte friet.” Peter en Tineke 
proberen continu te blijven vernieuw-
en. “Drie jaar terug heeft het hele cafe-
taria van binnen en buiten een meta-
morfose ondergaan.” 

HOOGTEPUNT
Ze hebben alweer nieuwe plannen 

voor volgend jaar en zijn daar druk 
mee bezig. “Dat we dit jaar in de Cafe-
taria Top 100 van De Snackkoerier 
staan is natuurlijk fantastisch en een 
van de hoogtepunten in ons tienjarig 
bestaan. Een prestatie om trots op 
te zijn, want in Nederland zijn zo’n 
vijfduizend cafetaria’s. In de top 100 
staan we in Noord-Holland op num-
mer twaalf.” De Smikkelhof heeft een 
rapport ontvangen van de organisatie 
van de Top 100 met daarin verbeter-
punten. “Hier gaan we zeker mee aan 
de slag en volgend jaar hopen dan 
gestegen te zijn in de lijst.”

Voorwaar geen gemakkelijke taak, 
waarin zij echter met vlag en wimpel 
zijn geslaagd. “We hebben er nog 
geen moment spijt van gehad. Na een 
week in ’t Zand had ik al door dat het 
goed zat. Het voelde eigenlijk als thuis- 
komen kun je wel zeggen.”  

ASSORTIMENT
Uw Slagerij Andringa heeft een 

groot assortiment aan zelfgemaakte 
producten. Eerder dit jaar mocht  
Andringa maar liefst vijf gouden cer-
tificaten ontvangen tijdens de inter-
nationale vakbeurs Slavakto. Het 
grootste landelijke evenement voor de 
vlees- en vleeswarenbranche. “Hier zijn 
we uiteraard ontzettend trots op. Van 
de vijf gouden certificaten waren er 
zelfs twee goud met ster. Dit was voor 
onze gebraden sudderlappen in jus en 
onze leverworst. De andere gouden 
certificaten waren voor de filet Ame- 
ricain, grillworst en metworst. Dat we 
die certificaten gekregen hebben is 
natuurlijk geweldig. We maken alles 
zelf en dan is waardering en erkenning 
toch mooi. Daarom vinden we het ook 
leuk dat we alleen al genomineerd zijn 
voor de ondernemersprijs.”

Winnaars uit het verleden:
1998: Freco
1999: Bakkerij Slijkerman
2000: Garage Glas
2001: Bakker & Schilder Transport
2002: Loonbedrijf Sneekes
2003: J. Koks Installatiebedrijf
2004: Tas Transport
2005:  Oostwouder Tank- en  

Silobouw
2006: Bakkerij Slijkerman
2007: Garage Anno de Wit
2008: Houtbouw ’t Zand
2009: Bakker & Schilder Transport
2010: Café De Jonge Prins
2011: Spar Nielsen-Vermeulen
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VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

SPAARADVIES

T: 0224 591228  E: info@deheij.nl  W: www.deheij.nl 
Pastoor Velzeboerstraat 3 ‘t Zand

ADVIESGROEP

Weighcont Blender met een 
capaciteit van 20 tot 200 ton per uur.
Weighcont Blender met een 
capaciteit van 20 tot 200 ton per uur.

   Container Big Bag vul machine

* Capaciteit van 250 zakken per uur
* Vul volume 200 tot 800 kg 
   per big bag.
* Mogelijkheid om deze 
    portable opzak container
    te huren.

   Container Big Bag vul machine

Capaciteit van 250 zakken per uur
* Vul volume 200 tot 800 kg 

    portable opzak container

Mr. Gustaaf Zeeman, 
Molenpad 10, 1756 EE ‘t Zand
Nederland. www.e-m-t.nl, emt@e-m-t.nl
Tel.+31 224 591213  Fax. +31 224 591454
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Projecten van

Bouwbedrijf Tuin Zijpe b.v.

Kanaalkade 65A  •  1756 AD ‘t Zand NH  •  T: 0224 591360
www.tuinzijpe.nl  •  E: info@tuin-zijpe.nl

Derako International 
levert door heel Europa
Aan de Kanaalkade 66 in ’t Zand wordt druk gewerkt. De 
complete voorgevel van Derako International B.V. staat in 
de steigers. “Een groot deel van de gevel is gesloopt. De 
nieuwe gevel komt vijf meter naar voren waarop een com-
pleet nieuw kantoorgedeelte en facilitaire ruimtes wordt 
gebouwd”, vertelt directeur Jan-Dirk Hageman van De-
rako.

“De bouwkundige op- 
levering staat ge-
pland op 1 april 

2013”, vervolgt Hageman. Van-
af de N9 was het pand jaren-
lang herkenbaar aan zijn rode 
gevel. “Dat is straks voorbij. In 
de toekomst valt het gebouw 
op door zijn prachtig nieuwe 
façade. De gevel wordt een 
mooi visitekaartje voor onze 
bedrijfsactiviteiten.”

EUROPA
Het bedrijf is een interna-

tionale speler in massief houten 
systemen, zoals onder meer 
plafonds en gevels. “Onze dien- 
sten en producten leveren we 
vanuit ’t Zand aan twintig 
landen in Europa, waaronder 
ook Rusland.” Derako had ooit 
plannen om te verhuizen, maar 
heeft gekozen om in ’t Zand 
te blijven en daar uit te brei-

den. “Het bedrijf is al 35 jaar 
gevestigd in ’t Zand en was een 
van de eerste bedrijven op het  
huidige industrieterrein. We zit-
ten hier op een mooie plek en 
er werken veel mensen uit de 
regio bij ons. Op dit moment 
hebben we 35 mensen in dienst  
uit onder andere ’t Zand, Anna 
Paulowna, Den Helder, Scha-
gen en Alkmaar.” Na de ver-
bouwing heeft het bedrijf een 
groeipotentie tot 25 man op 
kantoor en 35 in de produc-
tie. “We groeien ieder jaar nog 
door en de verbouwing was 
dan ook zeker nodig.”

Kijk voor meer informatie 
op www.derako.com

Uitbreiden om te groeien

Molen De Hoop is op 
zoek naar vrijwilligers
Rijdend over de N9 vanuit Alkmaar of Den Helder of 
komend vanaf de kust valt hij direct op: Molen De Hoop 
aan de Parallelweg in ’t Zand. Een plaatje om te zien en 
zeker afgelopen voorjaar tijdens Bloeiend Zijpe. In en om 
de molen wordt nog hard gewerkt om hem een mooie toe-
komst te geven.

Jaap Zeeman is voorzit-
ter van Stichting Behoud 
Korenmolen van Zeeman 

en kan nog wel wat helpende 
handen gebruiken. “Vrijwil-
ligers zijn meer dan welkom. Zo 
zijn we onder andere op zoek 
naar molenaars, begeleiders 
en gidsen. We hebben al een 
aantal aanmeldingen, maar 
meer zijn natuurlijk van harte 
welkom.”

OPENING
De opening van de molen 

stond in het voorjaar van dit 
jaar gepland, maar is met een 
jaar uitgesteld. “De officiële 
opening is nu vrijdag 3 mei 
en 4 mei houden we een open 
dag waarbij iedereen een kijkje 
kan nemen in en om de mo-
len. Het wordt een compleet 
aangeklede dag met diverse 
feestelijkheden.” Voordat het 
zover is moet nog het een en 
ander gebeuren op het terrein. 
“Zo moet onder meer nog een 
terras gebouwd worden.”

MOLENPAD
De molen is woensdag 

11 mei 2011 onder grote be-

langstelling verplaatst van zijn 
jarenlange locatie bij de firma 
Zeeman aan het Molenpad 

naar de huidige locatie. Oor-
spronkelijk is de molen in 1631 
gebouwd in Wormerveer en 
droeg het de naam ‘De Bok’. 
Na vele omzwervingen heeft 
de grootvader van Jaap, Arie 
Zeeman, de molen in 1913 ge-
kocht. Tijdens de verplaatsing 
in 2011 is de molen overgedra-
gen van de firma Zeeman naar 
de Stichting Behoud Korenmo-

Toeristische trekpleister houdt 4 mei open dag

len van Zeeman en die heeft 
de molen in zijn geheel laten 
restaureren, compleet met om-
loop. Op het terrein staat in 
de toekomst ook nog de bouw 
van een bezoekerscentrum ge-
pland. “Het plan ligt er en de 
bouwaanvraag ook, maar het 
moet allemaal nog geconcreti-
seerd worden”, besluit Zeeman.

Kijk voor meer 

informatie of 

om je aan te melden 

als vrijwilliger op

www.molentzand.nl.
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     U krijgt weer tijd om te ondernemen!

Wilt U als ondernemer zaken doen met een uitzendbureau die gaat 
en staat voor service, kwaliteit en betrouwbaarheid? 
Neemt u dan gerust contact met ons op om een afspraak te maken. 

Payroll
Met payrolling blijven uw werknemers gewoon voor u werken maar
laat u alle (loon)administratie en juridische zaken over aan 
Mondial Uitzend BV. Met payrolling hoeft u zich dus geen zorgen te 
maken over ziektekostenverzekering en verloning van zowel 
Nederlands en buitenlands personeel. 

Mondial Uitzend B.V. en medewerkers wenst iedereen
een fijn en ondernemend 2013!

Uitzenden - detacheren - Payroll - Aangenomen werk

NEN4400-1

Contactadres: 
Arie & Nanda, Dick, Ard en Koen van Diepen

Bosweg 15a 1756 CH ’t Zand
Tel. 0224 59 1569 Fax: 0224 59 0579

E: info@mondialuitzend.nl
W: www.mondialuitzend.nl

Vertegenwoordiger: Wil van der Voort (06 47 100 940)

Service & Betrokkenheid

Wij wensen u 
prettige feestdagen.  

 

 

Op weg
naar een 
gelukkig en
succesvol

Prins Clausweg 2 - 1756 BJ ‘t Zand - Tel. 0224 - 58 14 13 - fax 0224 - 58 22 50
www. tastransport. com - info@tastransport.com

Wenst u hele fijne kerstdagen
en een gezond 2013 toe!

Aanschaf, upgrade en onderhoud van 
uw PC of Notebook

Installatie en beheer van uw netwerk
Zowel op locatie als op afstand

MultIT Automatisering
Pastoor Velzeboerstraat 2 

1756 AW ‘t Zand
T. 0224-591305
info@multit.nl

www.multit.nl

Wij wensen u
prettige feestdagen 
en veel veilige 
kilometers in 

2013!

www.perglas.nl  •  Volg ons op facebook!

Verbindingsweg 1, 1756 EP ‘t Zand 
T: 0224-591332 
E: info@perglas.nl
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COLOFON
’t Zand inZicht is tot stand gekomen in 
samenwerking met Zakenclub ’t Zand.

Redactie en samenstelling:
John van Woesik (John van Woesik Teksten)
Quirien van Trigt (Q Mediaproducties)

Fotografie:
André Sonderman
Dirk Smit

Druk:
Nieuwsdruk Nederland

Verspreiding:
Rodi Verspreiding

Opmaak:
Max Grafische Vormgeving

Oplage:
25.000 exemplaren

Verspreidingsgebied:
Anna Paulowna, Breezand, Burger-
brug, Burgervlotbrug, Callantsoog, 
Dirkshorn, Eenigenburg, Groenveld, 
Groote Keeten, Kalverdijk, Krabben-
dam, Oudesluis, Petten, ’t Rijpje, Scha-
gen, Schagerbrug, De Stolpen, Stroet, 
Sint Maarten, Sint Maartensbrug, Sint 
Maartensvlotbrug, Sint Maartenszee, 
Schoorldam, Tuitjenhorn, Valkkoog, 
Waarland, Warmenhuizen, ’t Zand

Aan de inhoud van ’t Zand inZicht is veel zorg 
besteed. Desondanks kunnen aan de inhoud 
van deze krant op geen enkele manier rechten, 
van welke aard dan ook, worden ontleend.

Contactgegevens:
’t Zand inZicht
redactiekerstkrant@gmail.com

Puzzel mee en win!

Mail uw oplossing naar: 
redactiekerstkrant@gmail.com

Los de woordzoeker op en maak kans op een van de vijf Zaken-
clubbonnen ter waarde van € 50,- per stuk. De Zakenclubbon is 
te besteden bij de aangesloten ondernemers in ’t Zand.
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De inzending dient vóór dinsdag 8 januari 2013 bin-
nen te zijn. De winnaars krijgen persoonlijk bericht en 
worden gepubliceerd op de website www.tzand.info. 

of stuur naar:
’t Zand inZicht, Tureluur 23, 1756 BK ’t Zand

Regionale sportfunctie
Van Den Helder tot Burgerbrug. Volleybalvereniging The Serve 

uit ’t Zand trekt leden uit de wijde omgeving. De vereniging 

bestaat 40 jaar en is in 2008 samengegaan met Los ’82 uit Anna 

Paulowna. Hoewel het een landelijke trend is dat verenigingen 

leden verliezen – en dat ook bij The Serve de laatste jaren het 

geval is – heeft de club nog altijd 79 leden, waarvan 29 jeugd- 

leden. Penningmeester Jan Schilder (56) kent de oorzaken. “We 

zijn een gezellige vereniging waar de saamhorigheid enorm is en 

waar iedereen welkom is.”

The Serve heeft vijf senioren- 
teams: één dames-, twee he-
ren- en twee recreantenteams. 

De vereniging heeft iedere week wed-
strijden en de recrecranten spelen één 
keer in de maand in een besloten com-
petitie, opgezet door de familie Kager 
uit Winkel. “Wekelijks trainen we in de 
Multitreffer. Dat is op dinsdagavond. 
Een van onze trainers is Ramond den 
Boef uit Sint Maartensbrug. Een echt 
volleybalbeest. Hij is al jarenlang trai-
ner bij The Serve en traint nu nog de 
jeugd in Anna Paulowna, samen met 
Peter Zuidema en Jan Heemskerk. De 
jeugd in ‘t Zand wordt getraind door 
Miranda Landman, de recreanten 
door Rob de Jong en de senioren door 
eigen leden zelf. Daarnaast hebben we 
een aantal vrijwilligers die ons overal 
in bijstaat.”

STRATENVOLLEYBAL
Veel Zandtemers hebben een ver-

leden met The Serve. Dit kwam onder 
meer door het stratenvolleybal. “Daar 
was voorheen heel veel animo voor. 
Kwamen er bijvoorbeeld vanuit de 
Kanaalkade wel drie teams die mee-
deden. Helaas werd de animo steeds 
minder en is het initiatief inmiddels 
gestopt. Het is ook dankzij het straten-
volleybal dat ik zo’n veertien jaar ge-
leden lid ben geworden van The Serve. 
Een bijkomend voordeel van volleybal-
len is dat het altijd doordeweeks is. Je 
bent altijd in de weekeinden vrij.”

PENNINGMEESTER
Jan Schilder is inmiddels al tien 

jaar de man die op een verantwoorde 
wijze op de centen van de vereniging 
moet passen. Een belangrijke inkom-
stenbron voor de vereniging is, naast 
de contributie, de jaarlijkse rommel-
markt. “De rommelmarkt is een begrip 
in ’t Zand. Die wordt gehouden op de 
zondag voor Koninginnedag. Verder 

kunnen bedrijven een bal sponsoren.  
En met alle balsponsors houden we 
één keer in het jaar een bedrijven- 
toernooi. Dat is altijd reuze gezellig. 
Dit jaar deden liefst zestien teams 
mee. Agrarisch Loonbedrijf M. Konijn 
B.V. won het toernooi. Al gaat het niet 
om het winnen hoor. De gezelligheid 
staat voorop.” Ook een bal sponsoren 
en dus mee kunnen doen aan het 
bedrijventoernooi? Neem dan contact 
op met Jan Schilder (06-50666894) of 
kijk op www.theserve.nl.  

Volleybal- 
vereniging  
The Serve  

heeft leden 
uit wijde 
omtrek

In de omgeving - en vanaf 1 januari in de gemeente Schagen - zijn er 
twee verenigingen die op hoog niveau uitkomen: Dinto uit Warmen- 
huizen en De Boemel uit Tuitjenhorn. Van concurrentie met The Serve  
is echter geen sprake. De verenigingen maken elkaar eerder sterker, 
laat Jan weten. “Wij kijken goed hoe Dinto en De Boemel het doen 
om de zaken draaiende houden. Daar kunnen wij tenslotte weer 
van leren. Verder volgt onze jeugdtrainster Miranda Landman een 
door de Nevobo opgezette trainersopleiding bij Dinto. Andersom 
kunnen onze jeugdspelers mee doen met een selectietraining welke 
door buurtverenigingen zijn opgezet in de talentenpool gegeven in 
de Niedorphal. Twee jeugdleden, de zusjes De Wit uit Wieringer-
werf, trainen en spelen bij The Serve maar krijgen op zondag zo ex-
tra training. Een positieve ontwikkeling waar iedereen de vruchten 
van plukt.” Wil je ook (weer) gaan volleyballen en zoek je een leu-
ke, gezellige, sportieve teamsport? Kom dan een keer kijken bij The 
Serve op de trainingsavonden. Je kunt drie keer gratis meetrainen 
om te kijken of volleybal ook jouw sport is.
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Wij wensen u 
prettige feestdagen en 
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