
Het Zandtemer feestjaar, waarin het dorp 275 jaar bestaat, 
staat in de startblokken. De voorpret begon voor het comité 
‘275 jaar ’t Zand’ al in maart, toen de eerste vergadering 
werd belegd. Het comité, bestaande uit Jo Linting, Bas Lin-
ting, Betty van Graas, Joris de Haan, Jeffrey Bleijendaal, 
Nadine van Diepen, Rob Deutekom en Quido van der 
Hulst, ziet vol vertrouwen uit naar 2017. ,,De feestweek 
wordt gewoon echt te gek.”

Uitbreiding
industrie-

terrein
kan snel van
start gaan

Fotopagina 
‘Toen en Nu’ 

door 
fotograaf 
Dirk Smit

’t Zand maakt zich op voor jubileumjaar

Vijfentwintig jaar geleden 
was de viering van ‘250 

jaar ’t Zand’ een groot succes. Met 
die feestweek in het achterhoofd 
werden de huidige comitéleden 
benaderd door de Dorpsraad en 
Stichting Stimulering Dorpsactivi-
teiten ’t Zand en Omstreken. Of zij 
er brood in zagen om het komende 
jubileumjaar tot een mogelijk nog 

groter succes te maken. ,,We vormen 
samen een hele goede groep. Ieder-
een heeft zijn eigen kwaliteiten”, 
zegt Jeffrey Bleijendaal (35). Rob 
Deutekom (40) beaamt dit: ,,Ieder-
een kent weer verschillende mensen.
Voor de contacten in het dorp is dat 
erg makkelijk.” Al snel na de eerste 
brainstorm werd besloten niet alle 
festiviteiten zelf te organiseren: 

,,We hebben de verenigingen aan- 
geschreven, of zij hun evenemen- 
ten eventueel aan het feestjaar 
wilden verbinden. Daarnaast zijn  
we bezig om mensen te vragen of 
zij de kar willen trekken voor een 
bepaald evenement.” Tevens heeft 
elke Zandtemer straat een ambas-
sadeur gekregen, die fungeert als 
aanspreekpunt en coördinator.

ACTIES
Voor de benodigde financiële mid-
delen om de activiteiten te realise- 
ren zijn er inmiddels drie acties op 
poten gezet. ,,De ballenrace in no-
vember was een succes. Daarnaast is 
de Zandtemer vlag te koop en begin 
deze maand is het Zandtemer Tripel 
bier gelanceerd”, zegt Bleijendaal. 
Dit bier werd door het comité met 
de grootste zorg uitgekozen: ,,We 

zijn op een zondagochtend met het 
hele comité op pad gegaan, naar de 
brouwerij in Santpoort. Uit zeven 
bieren hebben we unaniem gekozen. 
De Zandtemer Tripel is wat zwaarder 
dan een normaal biertje.” Het bier is 
te verkrijgen bij café De Jonge Prins 
en het Sportcafé in de Multitreffer, 
als losse flesjes of in een pakketje in-
clusief een opener. 

HOOGTEPUNT
Het feestjaar gaat officieel van start 
op zaterdag 7 januari, met een nieuw- 
jaarsreceptie in de sporthal. Het hele 
jaar door zijn er verschillende activi- 
teiten, zoals een fototentoonstel-
ling in de Zandstee in maart en het 
visfestijn gecombineerd met een 
jeu des boulestoernooi in mei. Ab-
soluut hoogtepunt van het feestjaar 
is de feestweek, van 1 tot en met 9 
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juli. Met iedere dag een andere ac-
tiviteit. Bleijendaal: ,,Die week wordt  
gewoon echt te gek. Met dingen voor  
jong en oud. Sport en spel, een drank- 
je, muziek, gezelligheid. De eerste  
zaterdag 1 juli is er een ouderwetse  
kermisavond met Henk Haanraads,  
Willem Schoone en Boudewijn van 
Buuren van het oude Shoreline. 
Ook Ivan Schilder, Erik Strooper  
en Ron Pronk van het oude Bar-B-Q  
staan op het podium. Op zaterdag 8 
juli spelen de Daredevils in de Mul-
titreffer.  In het najaar staan er nog 
een spokentocht, historische tour 
door het dorp en biljarttoernooi ge-
pland. Op 30 december wordt het 
feestjaar knallend afgesloten met een 
eindejaarsgala in De Jonge Prins. Een 
groot feest met muziek waar iedereen 
in galakostuum moet komen.” 
Kijk verder op pagina 9. 
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VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

Fotografie Marjo Vlaar

De Heij Adviesgroep 
wenst iedereen 

prettige feestdagen 
en een mooi 2017 toe!

VUUR
WERK

bestel online
STEFVANDENBERG.NL
verkoopadres: Pand GroenRijk / Welkoop

Schoolweg 78 - 1787 AW  Julianadorp

profiteer tot 28/12 van de

VOORVERKOOPKORTING

Op 29 december houden wij op het tuincentrum een spetterende vuurwerkdemonstratie! Vuurwerk direct mee te nemen!
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‘Elke dag met 
plezier naar 
mijn werk’

Huisarts Diederik De Boer (51) is met zijn praktijk niet meer 
weg te denken aan de Keinsmerweg in ’t Zand. In 2007 ver-

ruilde hij de oude praktijkruimte aan de Oude Rijksweg, die in 
2000 werd overgenomen van Jan Kos, voor het huidige onder-

komen dat voorafgaand aan de verhuizing eerst geheel werd  
verbouwd: ,,We zitten er nog altijd naar alle tevredenheid.”

Hij vervolgt: “Qua pa- 
tiënten-aantal is de 
praktijk de laatste 

ja-ren niet zo gegroeid. Er is maar 
een kleine wijk bijgekomen in ’t 
Zand, misschien honderd tot twee-
honderd patiënten. Maar mensen 
komen wel meer. Daardoor is het 
veel drukker geworden”, erkent De 
Boer. Zo komen chronisch zieke 
patiënten met diabetes, hoge bloed-
druk of copd voor hun controles 
nu naar de praktijk. Het bloedprik-
ken wordt tegenwoordig ook bij de  
huisarts gedaan. ,,Voorheen gebeurde 
dat in Zorgcentrum De Zandstee, 
maar de assistentes doen dat nu zelf. 
Dat is voor de patiënten heel prettig.” 

GOEDGEHUMEURD
In de praktijk werken vijf dokters- 
assistentes, per dag zijn er drie aan-
wezig. Verder zijn er twee praktijk- 
ondersteuners, een voor de licha-

melijke en een voor de psychische 
klachten. Naast De Boer is er nog 
een parttime huisarts en werkt er een 
huisarts in opleiding.  ,,We hebben 
een leuk team. Het is heel belangrijk 
dat je het op je werk goed met elkaar 
kunt vinden. Daar proberen we ook 
ons best voor te doen. Ik ga elke dag 
met plezier naar mijn werk. Als ik 
mijn spreekuur gedaan heb, heb ik 
twintig mensen gezien die allemaal 
een verschillend verhaal hebben. De 
meesten zijn goedgehumeurd, on-
danks dat ze ziek zijn. Dat contact 
maakt het een heel leuk vak. Je ziet 
veel bijzondere mensen en dingen. 
Het is een uitdaging om voor ieder-
een een passende oplossing te vin-
den.” Het ondernemen leerde hij pas 
op het moment dat hij zijn praktijk 
startte. ,,In de huisartsenopleiding 
zit het ondernemerschap zeker niet. 
Maar ik heb nu personeel, en ook 
een winkeltje doordat wij als prak-

tijk een apotheek hebben. Ik moet 
onderhandelen over de prijzen van 
medicijnen.”

TRIATLON 
Als huisarts weet hij natuurlijk hoe 
goed het is om regelmatig te bewe-
gen. ,,Ik probeer elke week te gaan 
hardlopen, zwemmen en fietsen. 
Soms lukt dat wel, andere weken weer 
niet”, geeft hij eerlijk toe. Deze drie 
sporten combineert hij in de zomer 
door deel te nemen aan triatlons in 
de regio. ,,Ik ben daar ooit mee be-
gonnen in Nieuwe Niedorp, met de 
sprinttriatlon. Ik heb heel veel ple- 
zier in sporten, de triatlons zijn een  
mooie manier om te zorgen dat je aan 
de gang blijft.” In de zomer pakt hij 

Huisarts Diederik de Boer geniet van deelname aan triatlons WOORD

de racefiets om te trainen, ’s winters 
is dat de mountainbike. Het zwem-
men houdt Diederik de Boer nu bij 
in zwembad Duikerdel te Noord- 
Scharwoude. ,,Volgend jaar zomer 
train ik weer in het Noordhollands 
Kanaal voor ons huis. Dan zwem ik 
naar de sluis en weer terug. Wel een 
beetje incognito hoor, met mijn drijf- 
pak aan en badmuts op.” Vorig jaar 
vierde de huisarts zijn vijftigste ver-
jaardag. ,,Ter ere daarvan heb ik met 
een groep van veertien vrienden de 
Mont Ventoux beklommen. Dat is 
toch wel mijn sportieve hoogtepunt. 
In een overweldigende omgeving 
hebben we een geweldige prestatie 
geleverd. Dat zijn mooie herinnerin-
gen.” 

Tim Langedijk heeft zijn sporen verdiend in de Nederlandse muziekwereld

Hij heeft van de muziek zijn werk kunnen maken. Tim Lange-
dijk (32) vertrok zes jaar geleden vanuit ’t Zand naar Amster-
dam. Samen met zijn vrouw Annegien en zoon Tom verhuist hij 
volgend jaar naar Haarlem. Waar hij net als in Tilburg les geeft 
op het Conservatorium. Daarnaast stond hij met grote artiesten 
uit de Nederlandse muziekwereld op het podium. Hij begeleid-
de onder andere Gordon, Gerard Joling, Do, Simone Kleinsma,  
Liesbeth List en Lee Towers. Alsof dat nog niet genoeg is, brengt 
hij volgend jaar met zijn eigen Tim Langedijk Trio zijn zesde  
album uit.

De liefde voor muziek 
en gitaarspelen was er 
altijd al, na de middel-

bare school bleek het Conservato- 
rium in Alkmaar een goede keuze. 
,,Ik ben afgestudeerd op gitaar. In 
mijn derde jaar werd ik opgebeld 
door een soort concertleider, of 
ik met hem samen wilde werken”, 
vertelt Tim Langedijk. Het eerste 
optreden was er eentje op het Media- 
park in Hilversum: ,,Toen stond ik 
ineens naast allemaal mensen die ik 
normaal alleen op televisie zag. Een 
hele andere wereld, maar heel interes-
sant.” Meerdere optredens volgden, 
hoewel hij nog niet was afgestudeerd. 
,,Als muzikant moest ik veel in het 
weekend werken. Vrijdag- en zater- 
dagavond. Ik zat in een vrienden-
groep in ’t Zand, maar we zagen el-
kaar daardoor wel minder. Maar we 
hielden contact.”

CD’S INSPELEN
Tim kwam in het wereldje van de stu-
diomuzikanten terecht. Hij mocht  
cd’s van artiesten inspelen. ,,Na 
mijn afstuderen in 2005 ben ik naar 
het Conservatorium in Rotterdam 
gegaan, om mijn Master in Music te 
halen. Daar heb ik me vooral georiën-
teerd op jazz- en wereldmuziek.” Zijn 
vriendin woonde destijds in Amster-
dam, hij was daar veel. In 2010 ver-
kaste hij definitief naar de hoofdstad. 
Vanuit daar reist hij naar de Conser- 
vatoria van Tilburg en Haarlem. ,,Het 

zijn beiden geen volledige banen. Ik 
geef gitaarles, leerlingen studeren bij 
mij af. Heel leuk om met zulke jon-
gens te werken.” Voor de muziek reis- 
de hij daarnaast het hele land door 
naar onder andere Tilburg en Breda, 
maar ook over de landsgrenzen in 
België had hij optredens. ,,Ik heb ook 
bij de Toppers gespeeld, ‘Holland 
zingt Hazes’. Je kunt het zo gek niet 
bedenken. Toch ga ik nu steeds meer 
voor mijn eigen muziek.”

ELLEBOGENWERELDJE
Die eigen jazz-gerelateerde muziek 
maakt hij met het Tim Langedijk 
Trio, dat naast Tim bestaat uit Udo 
Pannekeet en Hans van Oosterhout. 
,,Daar ligt mijn hart echt. Het andere 
werk is heel leuk, maar wel com-
mercieel. Het is een echt ellebogen- 
wereldje. Nederland is een klein land, 
met heel veel muzikanten en veel gi-
taristen. Je moet altijd zorgen dat je 
de beste bent. Ik zie mezelf niet mijn 
hele leven in dat wereldje zitten. Als 
ik met het Tim Langedijk Trio een 
optreden geef, zijn de mensen die 
komen er omdat ze graag naar jouw 
concert willen. Dat geeft veel meer 
voldoening.” Het nieuwe, zesde al-
bum dat eraan zit te komen luistert 
naar de naam ‘Up North’. ,,Het gaat 
over naar huis gaan, naar het noor-
den. Ik kom nog regelmatig en graag 
in ’t Zand, ga op bezoek bij vrienden 
en familie. Elke keer als ik er heen rij, 
geeft dat een lekker gevoel.”

‘Eigen muziek geeft meer voldoening’

COLOFON
’t Zand inZicht is tot stand gekomen in 
samenwerking met Zakenclub ’t Zand.

UITGEVER:
JVW Uitgeverij

REDACTIE:
John van Woesik, Kirsten Koks-Smit
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van de voorzitter

Alles heeft tijd 
nodig

We willen wel, maar het vraagt tijd. 
En 2016 is al weer bijna voorbij... 
Vorig jaar meldde ik u dat we hard 
werkten aan de uitbreiding van in-
dustrieterrein Kolksluis. We gingen 
onderzoeken of het mogelijk was 
om deze uitbreiding, samen met 
geïnteresseerde ondernemers, zelf 
te ontwikkelen. Dit is ons gelukt. 
De helft van het aantal meters is 
verkocht en we gaan nu beginnen 
met de aanleg van de infrastruc-
tuur. Mocht u interesse hebben 
om uw bedrijf op ons bedrijventer-
rein te vestigen neem dan contact 
op met mij of een van de andere 
bestuursleden.

Glasvezel in de gemeente Schagen 
is niet alleen voor ons als onderne-
mers van zeer groot belang, maar 
ook zeker voor de particulieren in 
onze gemeente is dit een niet te 
missen kans. Zeker met de snel-
heid waarmee de digitale wereld 
zich ontwikkelt kunnen we nu in-
frastructuur onder de grond klaar 
voor de toekomst maken. Heeft u 
zich al aangemeld? Doe het niet al-
leen voor nu, maar ook zeker voor 
de toekomst.

Het Veilig Ondernemen heeft bij  
ons nog steeds de aandacht. Sa-
men met de brandweer en politie 
houden wij controles op ons bedrij- 
venterrein. Dit om calamiteiten te 
voorkomen. 
Ook het cameratoezicht is dit jaar 
weer geoptimaliseerd en van de  
nieuwste techniek voorzien. De 
plantenbakken in ons dorp zijn 
al enkele jaren een groot succes. 
Goed voorbeeld doet volgen. Nu 
staan de bakken in bijna alle ker-
nen van de gemeente Schagen de 
show te stelen. Dit is mede mogelijk  
gemaakt door de Ondernemers  
Federatie Schagen. De uitbreiding 
van de aanlegsteiger in ‘t Zand laat 
nog op zich wachten. Wel heeft het 
nog steeds onze aandacht, dat als 
er zich een mogelijkheid voordoet 
wij direct aan kunnen haken.

Namens mij en het hele bestuur van 
de Zakenclub ‘t Zand wens ik ieder-
een een gezond en ondernemend 
2017!

Annie van der Voort, 
voorzitter Zakenclub ‘t Zand
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We wensen u een  
buitengewoon goed 2017

Bestrating
Grondwerk

Onkruidbestrijding

Oude Rijksweg 73, 1756 EL ’t Zand, 

Tel: 0224-591401 Mobiel: 06-50281112

E mail: info@janschilder.nl

Website: www.janschilder.nl www.perglas.nl  •  Volg ons op facebook!

Verbindingsweg 1, 1756 EP ‘t Zand 
T: 0224-591332 
E: info@perglas.nl

Wij wensen u 
prettige feestdagen 
en een 
gelukkig 2017
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Bij Zabo Plant heeft 
iedereen zijn eigen 
specialiteit
Eind vorig en begin dit jaar sleepte Zabo Plant maar liefst drie nominaties 
voor ondernemersprijzen in de wacht. In Schagen wonnen ze niet, maar in 
Noord-Holland werden ze eervol derde in de categorie MKB Midden en in ’t 
Zand gingen ze er zelfs met de titel ‘Ondernemer van het jaar 2015’ vandoor. Bij 
binnenkomst in het bedrijfspand aan de Korte Belkmerweg valt dan ook direct 
de bij de Zandtemer ondernemersprijs behorende plaquette aan de wand op: 
,,We zijn natuurlijk enorm trots op de nominaties”, vertelt Frits Kneppers (51). 
,,Het was heel leuk om aan de verkiezingen mee te doen, om derde te worden in 
Noord-Holland en zelfs te winnen in ’t Zand.”

Zabo Plant werd opgericht op 1 
februari 1984, als exportbedrijf 
van droogbloemen naar Amerika 

en importbedrijf van vaste planten en lelies van- 
uit datzelfde land. Oprichters waren toen de uit 
’t Zand afkomstige broers Kees, Hans, Harry, 
Ben en Daan Kneppers. Warren Summers Frits 
Kneppers nam een jaar later de plaats in van 
broer Hans. Vrij kort na de oprichting kwam er 
een exportlijn van lelies en vaste planten naar 
Amerika en later ook naar Japan. Er werden 
nieuwe producten vanuit Japan geïntroduceerd 
op de Nederlandse markt. ,,Het bedrijf runnen 
met meerdere familieleden verschilt eigenlijk 
niet veel met de werkwijze van nu. Iedereen had 

en heeft zijn eigen specialiteit en vult elkaar 
aan”, zegt Frits Kneppers, die samen met Kees 
Landvreugd (50) en Jacob Langelaan (47) eige-
naar is. 
 
DUBBELBLOEMIG
Nu ligt de focus op de export van lelies van 
kwekers uit de regio en de verkoop van zo- 
wel potlelies onder de naam Lily Looks als de 
dubbelbloemige Rose Lily. Het hele jaar zijn er 
zestien vaste medewerkers, dit team wordt in 
het hoogseizoen aangevuld. Kees Landvreugd: 
,,Dat zijn vaak al jaren dezelfde mensen. Zij 
weten wat ze moeten doen, daar zijn we heel 
blij mee. De lijnen binnen ons bedrijf zijn kort. 

Er zijn geen managers, we houden van mensen 
die met veel vrijheid om kunnen gaan. Dat past 
bij Zabo.” 
Zowel hier als in het buitenland blijft Zabo 
Plant innoveren en investeren. Zo werd in 2012 
het koelcellencomplex nog uitgebreid, en in 
2013 in Chili een grote kwekerij gekocht met 
partner Vletter & Den Haan uit Rijnsburg en 
medeaandeelhouder Nico Hertogh. ,,In 2015 
hebben we een nieuwe inpakmachine gekocht. 
Het risico dat er wat mis gaat is te groot om 
maar op een enkele machine te leunen. Dit 
jaar is er opnieuw koelruimte bijgekomen, zo-
dat we weer minder afhankelijk zijn van opslag 
extern”, aldus Landvreugd. Ook kwam er een 

Lelie-exportbedrijf wil geografische spreiding en beheersbare groei

nieuwe spoelmachine en werd er geïnvesteerd 
in de kwekerijen in Nederland en Chili. 
Ondanks dit alles wil het bedrijf rustig groeien. 
De hoeveelheid bollen die wordt afgezet neemt 
met een paar procent per jaar toe. ,,Geografi- 
sche spreiding is voor ons belangrijk. We wil-
len niet inzetten op een land. China is duidelijk 
de grote stijger geweest, samen met Vietnam. 
Amerika is ook heel belangrijk voor ons, daar 
hebben we ook een eigen kantoor en koelcel-
len. Maar we verkopen ook in Mexico, Japan, 
India, de Filipijnen, Rusland, Iran en bijvoor-
beeld Saoedi-Arabië. Ook in Engeland zijn we 
nu leuk bezig met Zandtemer Luke Broersen, 
onze jongste verkoper.”

Op de foto vanaf links Kees Landvreugd, Jacob Langelaan en Frits Kneppers

IT-VRAAGSTUKKEN ALS UITDAGING
MultIT Automatisering is toe aan volgende uitbreiding

De mogelijke aanleg van een glasvezelnetwerk in de gemeente 
Schagen juicht Klaas-Jan Weel (40) van harte toe. De eigenaar 
van MultIT Automatisering kent hier als geen ander het belang 
van. ,,Bedrijven en particulieren hebben dan niet alleen supersnel 
internet, het creëert een basis voor diensten waar we in de toe-
komst zeker profijt van zullen hebben”, zegt hij. ,,Glasvezel is de 
toekomst en daar maken wij ons hard voor.”

Weel doet dat on-
der meer door 
zijn klanten te 

informeren over de voordelen van 
glasvezelnetwerk. Klantgerichtheid 
noemt hij één van de speerpunten 
van zijn bedrijf. ,,Wij mailen onze 
klanten met laatste nieuwtjes. Ook 
stellen we hen, en overigens ook onze 
particuliere klanten, op de hoogte 
wanneer contracten aflopen, zoals 
bijvoorbeeld met de virusscanner 
of garanties. Dat wordt erg op prijs 
gesteld.”

DOS COMMANDO’S LEZEN
Voor MultIT Automatisering zijn 
lastige IT-vraagstukken geen pro- 
bleem, maar juist een uitdaging. Weel 
leerde het ‘sleutelen’ aan computers 
op zijn zolderkamer. Het ict-vak boei-
de hem en al snel werd hij gevraagd 
door John Zomerdijk om bij hem 
te komen werken, ook op zijn zol- 
derkamer. ,,Van de basis die ik daar 
leerde heb ik nog altijd heel veel pro- 
fijt. Bij John leerde ik ook het com-
merciële aspect van het onderne-
men.” De zolderkamer daar werd al 

snel te klein. Het bedrijf verhuisde 
naar BolleNoord en niet veel later 
naar een ruimte in de Multitref-
fer. In 2001 stapte Weel officieel in 
het bedrijf. ,,Ik was inmiddels afge- 
studeerd aan de HEAO in Alkmaar. 
In 2008 ging John uit het bedrijf en 
werd MultIT een eenmanszaak.” De 
onderneming maakte een gestage 
groei door. Weel nam in 2005 vast 
personeel in dienst. Een grote stap 
zette het bedrijf in 2012. ,,We gin-
gen onze taken uitbreiden met tele-
foniediensten. Daarover waren we 
eerder al in gesprek, maar destijds 

was ik nog niet overtuigd. Het zoge-
heten zakelijke VoIP telefonie raakte 
later in een stroomversnelling. We 
namen een werknemer in dienst die 
helemaal thuis is in de telefonie. Zo-
doende hebben we de kennis in huis. 
Dat heeft ons veel werk opgeleverd. 
Inmiddels telt het bedrijf vijf full-
time werknemers en drie parttimers. 
Overigens vind ik dat nog wel eens 
lastig, want ik kan het werk moeilijk 
uit handen geven. Toch weet ik mij 
nu verzekerd van bekwame collega’s 
en dat is heel belangrijk voor het 
bedrijf!”

UITBREIDING
Zijn vrouw Laura is inmiddels ook 
in het bedrijf gestapt. Zij verzorgt 
de boekhouding. MultIT zit ruim 
vijf jaar in het kantoor aan de Pas-
toor Velzeboerstraat en uitbreiding 
is meer dan eens onderwerp van 
gesprek geweest aan de keukentafel. 
,,We groeien uit onze jas. Dat is 
natuurlijk heel positief te noemen. 
We proberen wel stap voor stap te 
groeien. Echter staat de volgende uit-
breiding wel op stapel. Eerst willen 
we onze nieuwe woning betrekken en 
dan kijken we verder!”

Klaas-Jan Weel heeft er 
spijt van dat hij zijn eerste 
computer, gebouwd eind jaren 
tachtig, heeft weggedaan. ,,Die 
had een opslagcapaciteit van 
20 MB, had een twee kleuren-
scherm en Windows bestond 
nog niet. Dat was een antiek 
exemplaar. Je werkte toen 
bijvoorbeeld nog met floppy’s. 
Doodzonde, want die compu- 
ter had zeker niet misstaan in 
onze vitrine op kantoor. Daarin 
staan bijzondere spullen ten-
toon.”

Laura en Klaas-Jan Weel
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WWW.VOORTTRANS.NL

Wij wensen u prettige feestdagen 
en een succesvol 2017!

Namens het team van Voorttrans Truckservice

TE KOOP

Wij Wensen
iedereen

prettige feestdagen
en een schitterende

start van het
 nieuWe jaar!

fa. a. sneekes & zn.
l o o n W e r k   -   a a n n e m e r i j   -   v e r h u u r   -   d r a i n a g e

WWW.fa-sneekes.nl
Korte Ruigeweg 4 - 1751 DE  Schagerbrug - Tel. (0224) 571 270

Uw partner in groen, 
 grond & infra
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Uitbreiding industrieterrein kan snel van start gaan denkt Boy Sneekes

‘Trots op vertrouwen van ondernemers’
De eerste voorlopige ontwerptekeningen zijn gereed. Na overleg met di-
verse partijen is de stichting Ontwikkeling Kolksluis deze tekeningen aan 
het bewerken om te komen tot een definitief ontwerp. Boy Sneekes (32) 
zit samen met Annie van der Voort, Adriaan Jongejan en Cock Tuin in 
het stichtingsbestuur. Hij hoopt dat op korte termijn de grond bouwrijp 
wordt gemaakt. ,,Zodra de tekeningen definitief zijn kunnen wij aan de 
slag”, vertelt Sneekes. ,,Verwachting is dat wij eind van dit jaar of begin 
van 2017 kunnen starten. Het bouwrijp maken zal, na een zettingsperi-
ode van de ondergronden, circa april/mei gereed zijn.”

O 
ngeveer de helft van de beschikbare grond is verkocht. ,,De eerste voor-
lopige koopcontracten zijn getekend met een drietal afnemers”, ver- 
volgt Sneekes. ,,We zijn vanaf oktober 2015 aan het onderzoeken wat de 

mogelijkheden waren om, namen de ondernemers uit ‘t Zand, het terrein in eigen be-
heer te gaan ontwikkelen. We wilden bereiken dat de grond sneller beschikbaar kwam 
en ook goedkoper zou zijn dan wanneer de gemeente of een projectontwikkelaar dit 
zou doen. Daarvoor hebben we in april 2016 de stichting Ontwikkeling Kolksluis op-
gericht. Ik ben er trots op dat we het vertrouwen van de ondernemers hebben gekregen. 
We hebben de financiering van het gehele plan in eigen dorp kunnen onderbrengen.”

WAAROM VIND JIJ DE UITBREIDINGSPLANNEN ZO BELANGRIJK?
„Om de ondernemers en werkgelegenheid in ’t Zand te houden. Het zou zonde zijn als 
ondernemers wegtrekken met als gevolg eventuele leegstand van panden en daling van 
werkgelegenheid. Ik denk dat dit een unieke kans is die we met beide handen willen 
aangrijpen.”

WAT IS JOUW ROL IN DE STICHTING?
„Mijn inbreng zit met name op het gebied van de toekomstige infrastructuur. Te den-
ken valt aan riolering, wegen, groen en verlichting. We zetten ons ook in voor de aanleg 
van glasvezel. Dit zou echt een meerwaarde zijn op het bedrijventerrein. Daarnaast 
probeer ik waar nodig mijn steentje bij te dragen. De uitbreidingsplannen zijn toch wel 
uniek te noemen. Het zou fantastisch zijn om een dergelijk plan met lokale onderne-
mers te ontwikkelen.”

WANNEER ZIT JOUW TAAK EROP?
„Zodra alle kavels verkocht zijn, maar misschien hebben we dan al weer nieuwe ideeën 
om iets te ontwikkelen...”

Offerteaanvragen vanuit Vietnam en 
Thailand. Machines die momenteel 
ontwikkeld worden voor partijen in  
Litouwen, België en Algerije. Het be- 
drijf EMT Blending and Bagging van 
de broers Gustaaf (58) en Janco Zeeman 
(51) uit ‘t Zand verovert met haar meng- 
en verpakkingsmachines en transport-
systemen voor met name de kunstmest- 
industrie langzaam de wereld. Be-
wijs is de landkaart, die hangt in het 
kantoorpand aan het Molenpad. Met  
daarop vlaggetjes die in de landen zijn 
gestoken waar zich de machines bevin-
den die EMT ontwikkelt en produceert. 
Inmiddels zijn het er zo’n zestig.

Zo prijken er vlaggetjes in Austra- 
lië en Zuid-Afrika, maar ook in 
Burkina Faso en Kazachstan. Aan 

datzelfde Molenpad begon het ook, ruim vijfen- 
twintig jaar geleden. ,,We zijn ontstaan uit 
Zeeman Diervoeders, dat zich bezighield met 
de productie van diervoeders en verkoop van 
kunstmest. Dat bedrijf is geheel omgeturnd”, 
vertelt Gustaaf Zeeman. EMT groeide uit tot 
een organisatie met nu dertig werknemers. Dit 
team werkt dagelijks aan het ontwikkelen van 
de machines voor de kunstmestindustrie. Aan 
de Oude Rijksweg worden deze samengesteld 
uit verschillende componenten en vervolgens 
weer uit elkaar gehaald, om daarna op trans-
port te gaan. Een monteur zet ze ter plaatse 
weer in elkaar en zorgt ervoor dat de machine 
kan draaien. Veel delen van de machines die 
EMT maakt zijn tegenwoordig voorzien van 
computerchips. Waardoor er bij problemen 

ook vanuit Nederland via de computer onder-
steuning kan worden gegeven om deze op te 
lossen.
 
NIEUWBOUW
Voor komend voorjaar staat de nieuwbouw 
van een bedrijfsloods aan de Oude Rijksweg 
gepland, waardoor het totale bedrijfsoppervlak 
van EMT gaat groeien naar 3.300 vierkante me-
ter. Hoewel EMT in steeds meer landen op de 
wereld haar machines afzet, blijft ’t Zand een 
belangrijke rol spelen bij de manier van on-
dernemen. Gustaaf Zeeman: ,,Wij hebben heel 
veel toeleveranciers uit het dorp. Misschien 
zijn er wel tien, vijftien bedrijven die ook aan- 
gesloten zijn bij de Zakenclub, waar wij een 

zakelijk verband mee hebben. Waarmee we 
ondernemen, op allerlei gebied.” Het bedrijf  
ziet in hoe belangrijk de ondernemers voor 
het dorp zijn: ,,Als ondernemers moet je met 
elkaar proberen een dorp sterk te houden. Zo 
lang er industrie blijft, blijft er reuring. De 
aankomende uitbreiding van Kolksluis zal het 
dorp alleen maar versterken.” 

CROWDFUNDING
Toen hen door Adriaan Jongejan van Stich- 
ting Ontwikkeling Kolksluis de vraag werd 
voorgelegd of zij met EMT financieel garant 
wilden staan voor de uitbreiding van het indus- 
trieterrein, aarzelden ze niet. ,,Het is eigenlijk 
een soort van crowdfunding. Wij hebben een 

Wereldspeler EMT houdt oog voor ‘t Zand

hypothecaire lening verstrekt. Het is positief 
nieuws, maar we hebben ook respect voor de 
bestuursleden van de Stichting Ontwikkeling 
Kolksluis. Zij steken hun nek uit en hebben een 
enorme verantwoordelijkheid voor alle baten 
en lasten. Zij moeten er toch voor zorgen dat 
alles in goede banen geleid wordt. Een project 
als dit, ondernemers die de ontwikkeling van 
een industrieterrein in eigen hand nemen, is 
uniek in Nederland. Het is mooi dat de plan-
nen ook door de gemeente Schagen op een po- 
sitieve manier zijn ontvangen en dit hierdoor 
een stevig fundament geeft voor verdere expan-
sie en versterking van de bedrijfsactiviteiten in 
‘t Zand.”

‘Ondernemers houden samen het dorp sterk’
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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

Feest aanbieding 

Wenst u fijne feestdagen 
en

een succesvol 2017

Een aandeel in elkaar

Trots op ons aandeel in Zakenclub 't Zand

Frank Snijder en Adri Buur, accountmanagers Bedrijven bij Rabobank
Kop van Noord-Holland, zijn al jaren enthousiast lid. Samen delen ze
hun kennis en netwerk en helpen zo mooie projecten te realiseren.

Samen lokale projecten realiseren

dragen wij
graag ons
steentje bij.

Als lid van
Zakenclub

't Zand
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Spooktocht Groteweg/Nollenweg 

Zodra de dagen korter worden, de bomen hun bla-
deren laten vallen en de vogels zich opmaken voor 
hun lange vlucht naar het zuiden, worden de nach-

ten in de Nollenweg aardedonker en angstaanjagend stil. Er ge-
beuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen... geen 
mens durft zich daar ’s avonds meer alleen op straat te begeven. 
Buurtbewoners komen in het diepste geheim samen. Het schijnt 
dat dit alles te maken heeft met een huiveringwekkende gebeur-
tenis wat zich daar lang, heel lang geleden heeft afgespeeld op 
een oude boerderij. Tot op de dag van vandaag zijn de bewoners 
van de Nollenweg en de Groteweg in de ban van dit verhaal. En 
zijn ze niet wie wij denken die ze zijn..? Welke dappere dorpsge- 
noten hebben het lef om deze DOODlopende weg te betreden? 
De bewoners van de Nollenweg en de Groteweg organiseren in 
de maand oktober een echte spooktocht! Zij nodigen alle Zand-
temers met stalen zenuwen uit om hen te komen helpen de  
ijzingwekkende vloek van de Nollenweg te doorbreken. Een 
tocht die bij een ieder nog lang, héél lang in het geheugen gegrift 
zal blijven staan!

Vanaf links Cees Donker, Kees Deutekom en Cees de Wit. 
Op de foto ontbreekt Cees Slijkerman

FEEST WEEK 1  T/M 9 JULI
Een feestjaar kan natuurlijk niet zonder een uitgebreide feest-
week en die gaat er komen. In de periode van zaterdag 1 tot en 
met zondag 9 juli heeft het comité in samenwerking met vele an-
dere Zandtemers een prachtig programma samengesteld. Een 
programma met elementen voor jong en oud! De feestweek is ook 
de week waarin de straatteams gaan strijden, middels deelname 
aan de verschillende evenementen, voor de eervolle vermel- 

Feestweek
Feestweek

EVENEMENTEN AGENDA
DATUM EVENEMENT LOCATIE

 7 JANUARI 2017 Opening feestjaar met nieuwsjaarsreceptie Sportcafé ‘t Zand
14 JANUARI 2017 Vinylparty met vele DJ-duo’s Gymzaal

25 FEBRUARI 2017 Keeztoernooi De Jonge Prins

13 T/M 31 MAART 2017  Fototentoonstelling (m.m.v. Dirk Smit, Marjo Vlaar,  
Ton van der Logt en André Sonderman) De Zandstee

? MAART 2017 Apenkooien 2.75 Gymzaal

? APRIL 2017 Heel ‘t Zand Bakt Molen de Hoop

? MEI 2017 Jeu de Bouletoernooi i.c.m. Visfestijn 2017 Multitreffer

24 JUNI 2017 Zandtemer Dictee Gymzaal

1 JULI 2017 Opening feestweek (vlag hijsen en ballonnenwedstrijd) Kerkplein
1 JULI 2017 Kinderplaybackshow De Jonge Prins
1 JULI 2017 Kermisavond m.m.v. oud-Shoreline, oud-Bar-B-Q, etc. De Jonge Prins
2 JULI 2017 Dorpsbrunch Dorpsplein
2 JULI 2017 Wandel/puzzeltocht door het dorp met vossenjacht ‘t Zand
3 JULI 2017 Straatvolleybal (straatteams) Multitreffer
4 JULI 2017 Darten (straatteams) Multitreffer
5 JULI 2017 Kinderspelen JV WBO
5 JULI 2017 Dynamic tennis (straatteams) Multitreffer
6 JULI 2017 Vriendenquiz De Jonge Prins
7 JULI 2017 Zandspelen / Schatgraven School
7 JULI 2017 Wandeltocht van speeltuin naar speeltuin ‘t Zand
7 JULI 2017 Lichtjes tocht / avond / nacht ‘t Zand
8 JULI 2017 Zeskamp (straatteams) IJsbaan
8 JULI 2017 Prijsuitreiking feestweek straatteams Multitreffer
8 JULI 2017 Feestavond m.m.v. de Daredevils Multitreffer
9 JULI 2017 Zomercarnaval (optocht, evenement) ‘t Zand
9 JULI 2017 Afsluiting zomercarnaval en feestweek De Jonge Prins

2 SEPTEMBER 2017 Darttoernooi ‘t Zand 275 Multitreffer
? SEPTEMBER 2017 Straatgolftoernooi 

? OKTOBER 2017 Spooktocht  Groteweg/ 
Nollenweg

15 OKTOBER 2017 Historische tour door ‘t Zand met Dirk Smit ‘t Zand

18 EN 19 NOVEMBER 2017  KOPstemmen; Samenwerking Cees Langedijk en  
Popkoor ‘t Zand De Jonge Prins

13, 14 EN 15 DECEMBER 2017 Biljarttoernooi BolleNoord
30 DECEMBER 2017 Grootse afsluiting met Eindejaarsgala De Jonge Prins
   
Let op: ? = DE EXACTE DATUM VOLGT NOG.  
Bovenstaande planning staat nog niet 100% vast en hier kunnen dus geen rechten aan ontleend worden!

FE
E
S
T
W

E
E
K

ding van ‘De Beste Zandtemer straat’. Op het programma staat 
onder meer: volleybal, dynamic tennis, popquiz, darts en een 
zeskampen. Andere evenementen zijn: kinderplaybackshow, 
ouderwetse kermisavond, dorpsbrunch, vossenjacht, lichtjes- 
avond, feestavond met de Daredevils en zomercarnaval. Het 
comité heeft eigenlijk maar één advies: maak je agenda vrij 
voor deze topweek, want dit mag je niet missen!

Grote keeztoernooi

Keezen is het in 
de Noordkop 
bekende bord-

spel dat lijkt op Mens-Erger-
Je-Niet. Er worden al verschil-
lende toernooien gehouden in 
regionale dorpen, maar nog 
niet in ‘t Zand. Daar komt 
verandering in, want op za-
terdag 25 februari 2017 staat 
De Jonge Prins in het teken  
van ‘Keezen’. Het comité heeft  
vier bekende Zandtemer 
Kees’en bereid gevonden het 
toernooi te organiseren: Kees 

Fotograaf Dirk 
Smit kreeg in 2014 
het verzoek van 

de Historische Vereniging 
Zijpe of hij een historische 
wandeling door ‘t Zand wilde 
organiseren. ,,Op dat verzoek 
ging ik in en stelde een aan- 
trekkelijke route samen. Er 
was een bepaalde basisken-
nis aanwezig, maar voor een 
aantal onderwerpen moest er 
toch nog wel wat bijgespijkerd 
worden. Het moest historisch 
kloppen en het lukte ook om 
er wat historische humor in 
op te nemen. Er was een route 
van ongeveer twee uur met 
wat uitloop geboren. De eerste 
keer deden er ongeveer vijftig 
mensen mee. Op veelvuldig  

Historische wandeling 
met Dirk Smit

verzoek volgde er nog een 
wandeling; ook met weer on-
geveer vijftig mensen. Daarna 
zijn er, op verzoek, nog diverse 
wandelingen gevolgd, van 
vriendenclubs tot de Rotary 

Anna Paulowna.” Ook in het 
feestjaar is er een historische 
wandeling. Op zondag 15 ok-
tober, de start is om 13.30 uur 
bij de kerk. Opgeven kan bij 
Dirk Smit, tel. 0224-591359.

Deutekom, Cees de Wit, Cees  
Slijkerman en Cees Donker.  

Het belooft een gezellige 
avond te worden!
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APARTE 
OPMAAK 
ALS 
SPREAD
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wenst iedereen fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2017

Garagebedrijf Anno de Wit
Koning Willem II-weg 22

1756 BH ’t Zand
Telefoon: 0224-591333 

(bij geen gehoor 06-53670618)

KEINSMERWEG 22
1756 AG ’T ZAND
0224 59 32 04

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

WAT WIJ JULLIE WENSEN
LIEFDE & GELUK
VEEL MOOIE ERVARINGEN

GEEN BAD-HAIRDAY’S MEER
FIJNE KERSTDAGEN &
GELUKKIG NIEUW HAAR!
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Initiatiefnemende ondernemers
Zakenclub ’t Zand organiseert sinds 1998 de verkiezing Ondernemer van 
het Jaar onder haar leden. Elk jaar selecteert de zakenclub vier ondernemers 
die strijden om deze felbegeerde prijs. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van  

Zakenclub ’t Zand op dinsdag 10 januari 2017 wordt bekend gemaakt wie 
tot ondernemer van het jaar 2016 is gekozen en zo de opvolger wordt van 
Zabo Plant.

Genomineerden verkiezing Ondernemer van het Jaar:  
●  Rijschool Rick: ‘Leerlingen moeten het leuk hebben in de lesauto’ ● Mondial Uitzend: ‘We staan voor een uitdaging’  

● Sportcafé ‘t Zand: ‘Gunfactor als grootste compliment’ ● Schaap Automobielen: ‘Samen sta je sterk’

Plezier als toverwoord voor rijschool
Hij vervolgt: “Ik geef niet 

te strak les en zet daarnaast 
altijd de radio aan. Ik ben van 
mening dat wanneer we plezier 
hebben leerlingen het snelste 
leren.” Bellis nam in juli 2015 
de stap om voor zichzelf te be-
ginnen. Dat bleek een juiste 
keuze. “Ik had nooit de be-
doeling om groter te worden, 
maar inmiddels geeft mijn 

Het Sportcafé ‘t Zand is 
gelegen op de eerste verdie-
ping van de sporthal en biedt 
perfect zicht op de hal. Het 
sportaanbod is groot en dat 
maakt dat De Geus een divers 
publiek aan de bar ziet ver-
schijnen. Van september tot 
en met april is hij zeven da-
gen per week werkzaam. Zijn 
kracht is dat de Zandtemer 

Sportcafé 
met 

gunfactor

het met iedereen kan vinden. 
,,Ik ben een allemansvriend. 
Zo zit ik in elkaar.” Daarnaast 
luistert De Geus naar zijn gas-
ten. Daaruit voortgekomen is 
onder meer het bekende Bok-
bierfeest. ,,Ik organiseer vaker 
themafeesten. Onlangs is er 
een Oktoberfest gehouden en 
aan het einde van het seizoen 
is er een Visfestijn.”

COMPLIMENT
De start van het feestjaar 

275 jaar ’t Zand wordt in zijn 
Sportcafé gehouden. ,,Ik voel 
mij vereerd en ben er trots op 
dat de nieuwjaarsreceptie van 
het feestjaar in het Sportcafé 
wordt gehouden. Verder heb 
ik mijn bijdrage geleverd aan 
het Zandtemer biertje. Blijk- 
baar heb ik de gunfactor en 
dat vind ik misschien wel het 
grootste compliment dat ik 
kan krijgen!” 

Kijk voor meer informatie 
op www.multitreffer.nl.

Het familiebedrijf, dat 
gespecialiseerd is in uitzend-
werk, werving en selectie, 
huisvesten en payroll, mikt 
daarbij op een nieuwe omgev-
ing. ,,We proberen voet aan de 
grond te krijgen in West-Fries-

Mondial Uitzend kijkt vooruit

Koerswijziging Schaap Automobielen

Hij vervolgt: ,,Dankzij 
AD Autobedrijf kunnen we 
samenwerken met collega-au-
tobedrijven. In Europa zijn 
er wel 4.600 bedrijven aan-
gesloten. Samen sta je sterk. 
Mochten we tegen vakgerela-
teerde problemen aanlopen 
dan kunnen we bij onze colle-
ga’s terecht. We hebben over-

land. Kansen pakken en omzet  
draaien met hoge kwaliteits- 
eisen zijn belangrijke pijlers. 
Onze pieken zijn behoorlijk  
groot, maar dat proberen we  
geleidelijk aan over het hele  
jaar te realiseren. We hebben  

Winnaars uit het 
verleden:
1998: Freco
1999: Bakkerij Slijkerman
2000: Garage Glas
2001:  Bakker & Schilder 

Transport
2002: Loonbedrijf Sneekes
2003:  J. Koks Installatie- 

bedrijf
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
2012: Cafetaria Smikkelhof
2013:  Jan Schilder  

Multiservice
2014: EMT
2015: Zabo Plant

broertje Jasper les en per 1 fe- 
bruari komt er nog een lesauto 
bij. Daarnaast zijn er plannen 
om uit te breiden met het les-
geven met de aanhangwagen 
(BE).” Rijschool Rick heeft 
veel vriendenkoppels in zijn 
klantenkring zitten. “Het gaat 
van mond-tot-mond. Ik kreeg 
het al snel druk en dat veran- 
derde niet. Al na een maand 
was ik zestig uur per week aan 
het werk. Ik ben blij dat mijn 
broertje sinds augustus dit 
jaar in dienst is gekomen.”

OPFRISCURSUS
Naast jongeren bedient 

Bellis ook de oudere doel-
groep. “Op uitnodiging van de 
Ouderen Vereniging Zijpe heb 
ik twee keer een opfriscursus 
gegeven aan senioren. Dat was 
een succes. Ik ben een voor-
stander voor het idee om bij 
het verlengen van het rijbewijs 
een theoriecursus te volgen. 
Dit omdat door de vele ver-
anderingen er anders veel on-
duidelijkheid blijft.” 

Kijk voor meer informatie 
op www.rijschoolrick.nl.

leg en dat is positief. Verder ad-
verteren we ook gezamenlijk.  
Zo hebben we in november 
een bandenkrant uitgegeven. 
Onze uitstraling is op de 
schop gegaan, maar we blijven 
wel zelfstandig.”

CURSUSSEN
AD Autobedrijf Schaap 

heeft naast vader Aad en zoon 
Kevin nog vier fulltimers in 
dienst. Met het oog op de 
toekomst is de onderneming 
goed gemutst. ,,We blijven 
met kleine stapjes groeien 
en daar zijn we trots op. Ons 
personeel blijft cursussen en 
trainingen volgen. Er zijn veel 
veranderingen in de auto- 
branche en wij vinden het 
belangrijk dat ons personeel 
daarin meegaat. Tot slot sco- 
ren we bij klantenonderzoe- 
ken heel goed en dat blijft het 
allerbelangrijkst!” Kijk voor 
meer informatie op: www.
schaap.adautobedrijf.nl.

AD Autobedrijf Schaap ging in juni dit jaar in zee met 
de internationale garageformule AD Autobedrijf.  
Daarmee zetten eigenaren Aad (49) en Kevin (25) 

Schaap een belangrijke stap voor de toekomst. ,,We kunnen 
hiermee twee jaar internationale onderhouds- en reparatiega-
rantie bieden aan onze klanten”, stipt vader Aad als het groot-
ste voordeel aan.

Mondial Uitzend heeft een stabiele fundering gelegd 
om te kunnen groeien. ,,Dankzij marktverbreding 
hopen we dit te realiseren”, zeggen Koen (29) en Ard 

(35) van Diepen, samen met broer Dick (36) de eigenaren. ,,We 
staan voor een uitdaging.”

onze werkprocessen daarop 
aangepast en geïnvesteerd in 
ons personeel en het automa-
tiseringssysteem. De werving 
en selectie in Polen hebben we 
uitgebreid met twee personen. 
Ook de begeleiding in Neder-
land is verbeterd.”

TOERISME
Mondial Uitzend richt zich  

daarnaast ook op huisvesting 
en toerisme. ,,Huisvesting blijft  
een probleem en dat willen 
we gaan oppakken. We zijn 
flink aan het uitbreiden wat 
huisvesting betreft. De bezet- 
ting van onze woonlocaties 
willen we optimaliseren. We 
mikken daarbij ook op toe- 
risten.” De nominatie voor de 
ondernemersverkiezing maakt 
de broers trots. ,,Het is gaaf 
dat collega-ondernemers uit 
‘t Zand je zien. We zijn begaan 
met het dorp en daar is dit een 
mooie waardering van.”

Kijk voor meer informatie 
op: www.mondialuitzend.nl.

Rijschool Rick kan 
goede cijfers overleg-
gen. Met een gemid-

deld slagingspercentage van 
zestig procent scoort eige-
naar Rick Bellis (33) beter 
dan het gemiddelde in Den 
Helder (45 procent). Zijn ge-
heim: “Ik stel de leerlingen 
op hun gemak door middel 
van een praatje. Mijn leerlin-
gen moeten het leuk hebben 
in de lesauto.”

Pieter de Geus (37) viert 
volgende week een jubi- 
leum. Op 1 januari is  

hij precies 17,5 jaar uitba-
ter van het Sportcafé in de  
Multitreffer. ,,In al die jaren 
heb ik nog nooit een dag ge-
had dat ik geen zin had om te 
werk te gaan”, zegt De Geus.
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Wij staan garant voor kwaliteit,
professionaliteit en vertrouwd zakendoen.

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

www.mullerbelettering.nl

KDV ‘t Zandkasteel wenst iedereen een liefdevolle 
kerst toe en een gelukkig en gezond 2017, waarin alle 
kinderen veilig kunnen spelen en ontwikkelen!!
Op ‘t Zandkasteel staan kinderen en hun ouders 
centraal. Wij bieden kwaliteit, een laag uur-tarief, 
flexibiliteit, lieve en vaste leidsters die de kinderen 
spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling en 
samenspel met andere kinderen. 

Kom gerust een keer kijken!

Keinsmerweg 2, 1756AG t Zand, 
Tel;    0224590483
Email; tzandkasteel@live.nl
Web;  www.kdvtzandkasteel.nl 

KDV ‘t Zandkasteel

Kinderdagopvang

Buitenschoolse opvang

Flexibele opvang

Peuteropvang en VVE

Fonteijn Bouwbegeleiding
In Advies & Realisatie

Het juiste adres voor 
bedrijf, particulier en VvE

Bouwbegeleiding & organisatie (voorbereiding, bouwtoezicht)
Realisatie vanaf idee tot en met oplevering

Meerjaren onderhoudsplan & renovatie
Beleidsplan huisvesting

Energie besparende maatregelen
Digitaal objectbeheer

Herbestemming & leegstand
Vastgoed- en gebouwbeheer

Asbest inventarisaties
Energie labels (EPA)

Contract beheer installaties & abonnementen

Laurent Spil
Lepelaarstraat 13, 1756 BE 't Zand

T: 06-28974066
E: laurentspil@gmail.com
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De familie van Diepen woonde jarenlang aan 
de Noordschinkeldijk. Zij melkten de koeien 
en hielden er kippen. Je kon er de eieren van 
broer Pé kopen. Daar had hij er genoeg van, 
zoals te zien op deze foto uit 1995. Twee jaar 
geleden heeft Rino Hertogh, van het gelijk-
namige bouwbedrijf, de boerderij gekocht en 
samen met zijn vrouw Remona gaat hij er een 
gastenverblijf voor grote groepen van ma-
ken. De boerderij wordt nagenoeg helemaal 
gestript. Alleen het vierkant en de dakspar-
ren blijven zoals het is. Alles gaat in fases en 
samen met hun kinderen Jef, Lola, Floor en 
Luuk hopen ze de boerderij over anderhalf 
jaar klaar te hebben en er hun eerste gas-
ten te kunnen verwelkomen. Vanzelfsprekend 
gaan zij er ook zelf wonen.

Het pand op de hoek van de Keinsmerweg en 
de Kanaalkade kent een lange historie. Heel 
vroeger bekend als herberg onder de naam 
“Het Wapen van Alkmaar”. Veel later begon 
de opa van Cees de Wit er een manufacturen-
zaak. Dat heeft geduurd tot 1999, toen werd 
het een winkel voor woninginrichting. Daar 
kwam ongeveer twee jaar geleden een eind 
aan en het pand kwam te koop staan. Nieuwe 
eigenaar werd ‘t Zandkasteel. Na een korte 
verbouwing en een complete metamorfose 
opende het kinderdagverblijf in de zomer van 
2015 haar deuren. Een mooie bestemming 
voor een pand met veel historie.

Een razend populair evenement tijdens de 
Zandtemer kermis: de kortebaan. De organi- 
serende vereniging De Volharding is in de 
loop der jaren gegroeid en professioneler ge-
worden. Op de foto uit 1988 wordt de baan 
door een gedeelte van het bestuur gereed 
gemaakt en de dranghekken worden op hun 
plaats gezet. Dat wordt op de foto gedaan 
door Dirk Kossen, Ed Janssen, Jaap Huiberts, 
Wim Schilder en Arie Kruijer. Tegenwoordig 
beschikt De Volharding over een grote tent, 
een mega scherm en is er een overdekte tri-
bune. Het is altijd goed toeven en heel gezel-
lig met een praatje en een biertje. Met dank 
aan de vele vrijwilligers lukt het steevast om 
er een geslaagde dag van te maken.

Joop Manneveld kocht in 1969 de smede- 
rij van P. Veuger aan de Stolperweg in de 
Stolpen. Hij liet de oude bebouwing slopen en 
bouwde er een nieuw huis met een garage en 
benzinepomp voor in de plaats. Op de foto uit 
1993 tankt Joop de auto van de familie Tuin 
uit ’t Zand vol. In 2009 overleed Joop. Het 
pand werd verkocht aan de f irma Marees die 
er een onbemand benzinestation van maakte. 
Sinds kort is echter ook het nieuwe ben-
zinestation aan de Parallelweg van de Stolpen 
naar Schagen geopend. Daarvoor moest wel 
de oude benzinepomp het veld ruimen die in-
middels te koop staat

Op deze pagina vier beelden uit het rijke fotoarchief van 
Zandtemer Dirk Smit. Dirk legt al tientallen jaren het 
dorp en omgeving vast op de gevoelige plaat. In de loop 
der jaren heeft hij een fotoarchief van tienduizenden af-

door fotograaf Dirk Smit

beeldingen over ’t Zand en omstreken opgebouwd. Inmid-
dels mag Dirk zich dorpshistoricus noemen en heeft hij de 
foto’s voorzien van tekst. Zie op deze pagina een greep uit 
zijn archief en de situatie zoals die in 2016 is.
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Wij wensen u
prettige feestdagen 
en een voorspoedig

2017

Prins Clausweg 9  |  1756 BJ ‘t Zand
T 0224 59 00 79  |  F 0224 59 35 99

info@houtbouwelementen.nl
         @houtbouwtzand

www.houtbouwelementen.nl

Kanaalkade 18 - 1756 AB ‘t Zand
06-41737597 -  info@vloercorrect.nl

www.vloercorrect.nl

Voor al uw vloeren zoals:

tapijt • vinyl
linoleum • pvc

hout • laminaat
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COLUMN BURGEMEESTER

Kookboeken doorbladeren, op zoek naar  
het lekkerste kerstgerecht. Of toch 
maar gourmetten? Verlanglijstjes uit-

wisselen. De perfecte kerstboom kopen en 
versieren. Kaarsen aan. Lampjes overal. 
Kerststukjes maken of gewoon kopen. Ver- 
lichting voor het raam hangen. Een stalletje 
of kerstdorpje in de kamer. Mooie films kij- 
ken. Shoppen. Warmte in huis. Heerlijke tijd 
die kerstperiode. Gezellig.

De dingen die ik zojuist opgenoemd heb, 
zouden er niet zijn als er geen ondernemers 
waren die ons dit aanbieden. We kunnen 
moeilijk met zijn allen de bossen in om zelf 
een kerstboom te hakken. Of zelf bijen hou-
den, de was verzamelen en zelf kaarsen ma- 
ken. Monnikenwerk. Gelukkig zijn er produ-
centen, een groothandel, vervoerders en win-
kels die zorgen dat het dichtbij te koop is.

De groei van 
Zeilmakerij Klavertje 4

Zeil- en Leermakerij 
Klavertje 4 nam in ok-
tober zijn intrede in een 
mooi pand op het indus-
trieterrein aan de Prins 
Clausweg in ’t Zand. 
Daarmee kwam een 
behoefte van eigenaar  
Henry van Klaveren 
(51) uit. ,,Door het vele 
werk en de grote zeilen 
moesten we gaan 
verhuizen.”

Hij begon zijn onderneming vijf 
jaar geleden min of meer per 
toeval. ,,Mijn toenmalige buur-

man had een kleine zeilmakerij en moest dit 
door omstandigheden verkopen. Het bedrijf 
bestond toen eigenlijk alleen uit een oude naai- 
machine en wat stof en dergelijke. Ik had des-
tijds een werkgever en ben op zaterdag gestart 
met het repareren van paardendekens en aller-
lei tuigage uit de paardensport. Al snel nam 
het werk toe en ben ik nog een dag in de week 
hiermee verder gegaan. Vervolgens zijn we ook 
begonnen met het maken van verandazeilen, 
reparatie van tenten, van machinehoezen en 
van alles waar een zware naaimachine aan te 
pas komt.” Het ging crescendo met het bedrijf 
en in 2015 nam Van Klaveren de stap om geheel 
voor zichzelf verder te gaan. ,,Aanvankelijk in 
mijn eigen schuur aan de Sportlaan in Oude-
sluis. Inmiddels werk ik vanuit een mooi pand 
in ’t Zand.” 

CREATIVITEIT
Van Klaveren voelt zich als een vis in het water 
met zijn onderneming. Zijn twee zoons helpen 
ook af en toe een handje mee. ,,Het mooie aan 
dit vak vind ik het contact met de klanten en 
diversiteit van het werk. Daarin kan ik mijn  
creativiteit kwijt.” Om goede resultaten te krij- 
gen vindt hij het belangrijk om met goede en 
duurzame materialen te werken. Verder onder-
scheidt het bedrijf zich met korte levertijden. 
,,We zijn klantvriendelijk en denken met de 
klanten mee. Onze klantenkring bestaat uit 
particulieren die bij ons verandazeilen laten 
maken, maar ook bedrijven uit de industriële 
sector. Dan moet je denken aan afdekhoezen 
voor machines en dergelijke toepassingen. 
Daarnaast heb ik ook veel klanten uit de 
paardensport.” 
Kijk voor meer informatie op: 
www.zeilmakerijklavertje4.nl 

Over die mensen wordt veel te weinig waar- 
dering uitgesproken. Over ondernemers. 
Dat doe ik dus nu. Ondernemers zijn goud 
waard. Zij zijn de mensen op wie de economie  
drijft. Ze nemen een initiatief, steken hun 
nek uit en hopen op succes. Ze proberen het  
altijd. Sterke mensen. Om trots op te zijn. 
In deze kerstkrant neem ik nu ook de kans 
om juist de ondernemers van ’t Zand extra 
te complimenteren. Omdat zij samen optrek-
ken in de stichting ‘Ontwikkeling Kolksluis’. 
Zij kregen het voor elkaar om het bedrijven-
terrein Kolksluis uit te breiden met twee-en 
een halve hectare. Dat de ondernemers van ’t 
Zand dit doen, is kenmerkend voor het dorp 
met een bloeiend bedrijfsleven. Om warm van 
te worden.

Heel veel warmte en plezier wens ik u allen de 
komende Kerstdagen!

Marjan van Kampen,
Burgemeester van gemeente Schagen 

Uitvaartzorg 
blijkt juiste stap

Ruim een jaar is Breggit 
Smit (55) werkzaam als 
zelfstandig uitvaartver-
zorgster. Tot op de dag 
van vandaag heeft ze 
geen spijt gehad van de 
keuze voor dit werk: 
,,De uitvaartwereld is 
een mooie branche om 
in werkzaam te zijn.”

Na in het verleden werkzaam te 
zijn geweest als apothekers- 
assistente en administratief 

medewerkster voor verschillende werkgevers, 
raakte ze ruim twee jaar geleden haar baan 
kwijt. ,,Begin vorig jaar kwam dit op mijn pad. 
Ik ben toen benaderd door Sandra Burger uit 
’t Zand, of ik haar taken over wilde nemen. 
Zij was werkzaam als uitvaarverzorgster, maar 
ging verhuizen naar Drenthe”, vertelt de on-
derneemster uit Oudesluis. ,,Doordat ik in het 
verleden als lectrice in de kerk van ’t Zand ook 
avondwakes verzorgde, was de uitvaartwereld 
mij niet geheel vreemd. Na eerst een aantal 
maanden stage te hebben gelopen, sta ik sinds 
1 september vorig jaar op eigen benen. Maar ik 
kan bij vragen gelukkig nog steeds terugvallen 
op Sandra. Ik ben als uitvaartverzorgster onaf-
hankelijk. Dat betekent dat het niet uitmaakt of 

mensen bij een uitvaartvereniging aangesloten 
zijn of elders verzekerd. Ze kunnen mij altijd in-
schakelen voor de begeleiding in aanloop naar 
een uitvaart en de verzorging van de uitvaart 
zelf.” Als uitvaartverzorgster heeft Smit een 
uitgebreid werkgebied: ,,Ik ben werkzaam in de 
gehele Noordkop, tot aan Alkmaar. Mijn werk 
bestaat er niet alleen uit dat een uitvaart goed 
en mooi verloopt. Ik heb ook veel contact met 
de nabestaanden. Mensen waarderen het als je 
de tijd neemt voor een persoonlijk gesprek. Het 
is fijn om er voor hen te kunnen zijn, ook in 
minder vrolijke omstandigheden. Dat je ervoor 
kunt zorgen dat de nabestaanden zich in moei- 
lijke tijden op hun gemak voelen. Dat is heel 
belangrijk.” 
Kijk voor meer informatie op: 
www.breggitsmituitvaart.nl

 NIEUWE ZAKENCLUBLEDEN 
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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

圀椀氀琀 甀 甀眀 欀甀渀猀琀最攀戀椀琀 
氀愀琀攀渀 瘀攀爀瘀愀渀最攀渀㼀 
伀昀 稀椀琀 甀眀 欀甀渀猀琀最攀戀椀琀 洀椀猀猀挀栀椀攀渀 氀漀猀㼀 䈀椀樀 吀愀渀搀琀攀挀栀渀椀猀挀栀 

䰀愀戀愀爀愀琀漀爀椀甀洀 瘀愀渀 搀攀爀 䰀椀渀搀攀渀 欀甀渀琀 甀 愀氀琀椀樀搀 琀攀爀攀挀栀琀 瘀漀漀爀㨀

䜀爀愀琀椀猀 欀甀渀猀琀最攀戀椀琀 挀漀渀琀爀漀氀攀

䔀攀渀 渀椀攀甀眀 欀甀渀猀琀最攀戀椀琀 
漀漀欀 洀漀最攀氀椀樀欀 漀瀀 椀洀瀀氀愀渀琀愀琀攀渀

刀攀瀀愀爀愀琀椀攀猀 
欀氀愀愀爀 琀攀爀眀椀樀氀 甀 眀愀挀栀琀

䄀氀氀攀 瘀爀愀最攀渀 漀瘀攀爀 甀眀 欀甀渀猀琀最攀戀椀琀

䬀愀渀愀愀氀欀愀搀攀 㜀　Ⰰ  㜀㔀㘀䄀䐀Ⰰ ᠠ琀 娀愀渀搀 
　㈀㈀㐀 㔀㤀 㠀 㠀㈀ ⴀ 眀眀眀⸀琀琀氀瘀愀渀搀攀爀氀椀渀搀攀渀⸀渀氀   

瘀漀漀爀 愀氀 甀眀 琀愀渀搀琀攀挀栀渀椀猀挀栀攀 眀攀爀欀稀愀愀洀栀攀搀攀渀 

Solid Wood Systems
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Zaalvoetbalvereniging Sparta ‘67 is met zeven senioren-, 
zes dames- en vier jeugdteams één van de vaandeldragers 
in de regio. De zaalvoetbalclub viert in 2017 het vijftigjarig 
bestaan. We blikken met Hein Deutekom (76), één van de 
vier Deutekommen die betrokken was bij de oprichting, 
terug op het ontstaan van de club en de eerste (roerige) jaren. 
,,De club is aan de keukentafel van broer Kees aan de 
Irenestraat opgericht.”

De gebroeders Deu-
tekom staan aan de 
wieg van het ont-

staan van Sparta ‘67. ,,Arie en Kees 
speelden zaalvoetbal bij hun werk-
gever ECN in Petten. Zij wilden in 
‘t Zand een vereniging oprichten. 
Arie werd voorzitter en ik penning-
meester. Daarbij vroegen we Jan 
Dekker om secretaris te worden. 
De clubkleuren geel zwart spraken 
met de veldvoetbalvereniging uit 
het dorp voor zich. Ik weet het niet 
zeker, maar ik dacht dat iemand 
de gestreepte shirts van profclub  
Sparta uit Rotterdam mooi vond. 
Daarnaast kwam dat tenue in de 
regio niet voor en daarom viel de 
keuze daarop.”

TIJDSTRAF
Sporthal de Multitreffer was er nog 
niet. ,,We speelden altijd in Den 
Helder. Wij waren echte veldvoet-
ballers, dus in het begin was het 
wel even wennen in de zaal.  In de 

zaal kreeg je voor commentaar op 
de leiding ook snel een tijdstraf. 
Haha, dat kwam bij ons geregeld 
voor in het eerste jaar.” Hein speel-
de uiteindelijk elf jaar in het eerste 
team. Hij maakte daarin veel mee 
en werd meerdere keren kampioen. 
Zijn bestuursfunctie vervulde hij 
vijf jaar. Hein hield het uiteindelijk 
25 jaar vol als spelend lid. Tijdens 
het jubileum in 1992 nam hij af- 
scheid. ,,In mijn laatste wedstrijd 
werd ik vijf minuten voor einde 
met een rode kaart weggestuurd. 
Ik zei: “Scheidsrechter, wat heb ik 
nou gedaan?” Toen zag ik langs de 
kant de toenmalige voorzitter Klaas  
Johannes staan met een bos bloe-
men en ik wist genoeg. Ik ben trots 
dat ik bij de oprichting betrokken 
ben geweest en dat ik zo lang voor 
Sparta ‘67 heb gespeeld. Ik kijk 
met een goed gevoel uit naar het 
komende jubileum. Vijftig jaar is 
namelijk niet niks!” 

Jubileum voor Sparta ‘67

Het huidige vlaggenschip van Sparta ‘67 met v.l.n.r. staand: Twan Groot, voorzitter Pieter de Geus, Hein Deutekom, Sam Glas 
en coach Selco Bos. Gehurkt: Marcel van Veen, Michael Visser, Nick Broersen, Mike Vink, Ken Noppen en Joep Bos.

ALLES VOOR ELKAAR

WIJ WENSEN
IEDEREEN FIJNE

FEESTDAGEN

Puzzel mee en win! Los de woordzoeker op en maak kans op één van de 
zes Zakenclubbonnen ter waarde van € 50,- per stuk. 
De Zakenclubbon is te besteden bij de aangesloten  
ondernemers in ’t Zand.

Mail uw oplossing naar: 
redactiekerstkrant@gmail.com
of stuur naar: 
’t Zand inZicht, 
Beatrixstraat 17, 1741 CR Schagen

brunch
computer
darten
dokter
feestjaar
gitaar
historie
jacht
keezen
kippen
kolksluis
mondial
rijschool
schaap
spook
sportcafe
triatlon
zabo
zeilmakerij

De inzending dient vóór donderdag 5 januari 2017 
binnen te zijn. De winnaars krijgen persoonlijk  
bericht en worden gepubliceerd op de website  
www.tzand.info.

De Zakenclubbonnen worden 
gesponsord door: 
• Huisartsenpraktijk ’t Zand (2x)
• Arendsoog
• Oostwouder Tank- & Silobouw
• Sportcafé ’t Zand
•  Tandartspraktijk  
M.M.D. van der Ploeg-Kooijman
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De eerste teamfoto uit 1967 met 
v.l.n.r. achterste rij: Piet Deutekom, 
Hein Deutekom, Jan Raatgers en Loek 
Visser. Middelste rij: coach Yp van der 
Weij, Hans Abraas, Arie Deutekom en 
vlagger Jan Deutekom. Vooraan: kee-
per Laus de Vries en Kees Deutekom.
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Judith (You) en Mieke (Me) behoren inmiddels 
al jaren bij de top van Nederland. Om ieder-
een altijd en overal van dienst te kunnen zijn, 
zijn de zelfstandige reisadviseurs 7 dagen per 
week bereikbaar.

Zo kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld ’S AVONDS 
of in het WEEKEND met de familie of vrienden bij elkaar 
zit om een reis te bespreken en je hebt een vraag of wilt 
direct BOEKEN. Dan is het toch handig dat wij je meteen 
te woord staan! JUDITH EN MIEKE hebben al heel wat 
van de WERELD gezien en van die kennis profiteren de 
klanten dan ook optimaal. We werken vanuit huis en ko-
men indien gewenst op afspraak bij de mensen THUIS, 
dit alles zonder extra kosten. Vaak denkt men dat zelf een 
reis boeken via internet goedkoper is, maar dat is niet juist. 
Een WERELDREIS, stedentrip, kampeervakantie, vrien-
dinnenweekend, voetbalreis, safari, cruise, strandvakantie, 
roadtrip USA, AUTOHUUR, reis-verzekering, KOFFERS 
LENEN... Bedenk het maar: voor alle reizen verzorgen en 
ONTZORGEN You & Me van A tot Z. 
Lees meer op www.youandmereisadvies.nl.

THE TRAVEL 
COMPANY 
YOU & ME
zeven dagen per week bereikbaar

T 06-46108431 E you.me@travelcompany.nl 
www.youandmereisadvies.nl
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te woord staan! JUDITH EN MIEKE hebben al heel wat 
van de WERELD gezien en van die kennis profiteren de 
klanten dan ook optimaal. We werken vanuit huis en ko-
men indien gewenst op afspraak bij de mensen THUIS, 
dit alles zonder extra kosten. Vaak denkt men dat zelf een 
reis boeken via internet goedkoper is, maar dat is niet juist. 
Een WERELDREIS, stedentrip, kampeervakantie, vrien-
dinnenweekend, voetbalreis, safari, cruise, strandvakantie, 
roadtrip USA, AUTOHUUR, reis-verzekering, KOFFERS 
LENEN... Bedenk het maar: voor alle reizen verzorgen en 
ONTZORGEN You & Me van A tot Z. 
Lees meer op www.youandmereisadvies.nl.

THE TRAVEL 
COMPANY 
YOU & ME
zeven dagen per week bereikbaar

T 06-46108431 E you.me@travelcompany.nl 
www.youandmereisadvies.nl

Wij wensen u een Mobiel, 
Schoon en Glashelder 2017!

E: info@adautobedrijfschaap.nl

AD Autobedrijf Schaap
Koning Willem II-weg 28, 
1756 BH 't Zand
T: 0224-593383

SCHAAP

www.schaap.adautobedrijf.nl


