
De teller bij Bakkerij Slijkerman staat na de recente opening van een ves-
tiging in Warmenhuizen inmiddels op zes winkels. Drukte genoeg zou 
je denken. Naast het ondernemen is GertJan Slijkerman (53) echter ook 
nog actief voor de Zakenclub, de kerk en als raadslid voor het CDA in de 
gemeente Schagen. “De dingen die ik doe, complementeren elkaar”, zegt 
Slijkerman. “Ik zou ook niet alleen maar mijn bedrijf kunnen hebben. Als 
ik ergens voor ga, dan ga ik er ook vol voor. Dat kost tijd en energie. Als de 
dingen lukken, dan is de voldoening des te groter.”

‘Het kunstje is overal hetzelfde’‘Het kunstje is overal hetzelfde’

De Zandtemer bakker vervolgt: 
“Waarom ik dat allemaal doe? 

Vooral omdat ik het heel erg leuk vind”, ver-
telt de Zandtemer bakker. “Ondernemen is 
natuurlijk het belangrijkste. Als je het als on-
dernemer vol wilt houden, dan moet je steeds 
een stukje groeien. Al hebben wij niet als doel 
om eindeloos winkels te blijven openen, maar 
wel blijven kijken waar verbetering mogelijk 

is.” In Warmenhuizen zagen ze die moge-
lijkheden. “Het dorp en de mensen passen 
heel goed bij ons. We hebben bakkerij Van 
den Berg overgenomen. Eigenlijk was het de 
bedoeling om in november te starten, maar 
door de komst van een andere bakkerij in het 
dorp werd in goed overleg besloten dit te ver-
vroegen.” Het oude pand van Van den Berg 
kreeg een ‘Slijkerman-uitstraling’, zodat men 
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GertJan Slijkerman: ondernemer, politicus, sportman en vrijwilliger

daar half juli kon beginnen. Inmiddels is de 
nieuwe winkel aan de Dorpsstraat 189 volop 
in bedrijf.

SAMENWERKEN
“Samen werken aan vooruitgang, dat is waar 
het om gaat. En vooral ook goed samenwerken. 
Dat is in ons bedrijf zo, maar ook bij de Zaken-
club, bij de kerk en in de politiek. Het kunstje 
is overal hetzelfde. Samen een team vormen, en 
kijken wat ieders kracht is”, zegt hij. “Zorgen 
dat iedereen het naar zijn zin heeft. In of rond 
een vergadering vertel ik wel eens een mop. 
Gewoon, om ervoor te zorgen dat de sfeer bin-
nen de club goed is. Dan functioneert iedereen 
makkelijker en beter.” Slijkerman is inmiddels 
een jaar of tien voor het CDA actief. “Het is be-
langrijk dat het dorp blijft functioneren zoals 
het doet. De dorpsgenoten hebben een aan-
spreekpunt, al kun je nooit iedereen helpen. 
Om die reden hoop ik ook dat ik volgend jaar 
weer gekozen wordt in de gemeenteraad.” Ook 
de Zakenclub in ’t Zand kan al jarenlang op zijn 

inzet rekenen. “Het draait als een tierelier door 
de continuïteit die er is. Als je dan ziet dat het 
dorp marcheert, mede door jouw inzet en door 
die van anderen, geeft dat veel voldoening.”

WANDELTOCHTEN
In zijn agenda is ook nog plek voor de VOP-
groep van de kerk. Wat betekent dat er vierin-
gen worden voorbereid, avondwakes worden 
voorbereid en dat Slijkerman eens in de zoveel 
tijd voorgaat en assisteert als lector: “Het is 
dankbaar werk waarmee je mensen tot steun 
kan zijn.” 
Voor ontspanning komen bij de drukbezette 
man ook regelmatig de hardloop- of wandel-
schoenen uit de kast. “Lange wandeltochten 
vind ik erg leuk. Een paar jaar geleden ben ik 
nog naar Santiago de Compostella gelopen.” 
De spaarzame tijd die overblijft gaat naar het 
gezin, al zijn de drie kinderen inmiddels het 
huis uit. “Mijn vrouw Vorina heeft wel eens 
gezegd: moet je niet eens ergens mee stoppen? 
Maar ik wist niet waarmee!”

Ellen’s Hairshop (5) Foto’s 275 jaar ‘t Zand (7) Zandtemers in het buitenland (15)
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WOORDZandstock Festival kan niet zonder steun van het dorp

Zandstock Festival heeft na 
21 edities een stabiele en vaste 
plek veroverd op de festival- 
agenda. Het tweedaagse feest 
in augustus is onlosmakelijk 
met ’t Zand verbonden.  
“Het is echt een festival van 
het dorp en dat willen we 
graag zo houden”, zegt  
bestuurslid Rob Smit (33).

In de afgelopen jaren is er veel 
veranderd aan het festival. “We 
zijn in de gelukkige omstan-

digheid dat het alleen maar vooruit 
is gegaan. We hebben elk jaar een 
stap vooruit kunnen zetten. Daar-
door wordt ’t Zand mooi op de kaart 
gezet”, vervolgt Smit. Als muziek-
liefhebber was de keuze voor een 
bestuursfunctie snel gemaakt. Hij is 
verantwoordelijk voor de program-
mering van bands en artiesten. “Toen 
ik in 2008 begon stonden er wel twee 
tenten, maar het veld was verder leeg. 
Alle snackwagens stonden nog aan 
de zijkant. De afgelopen jaren zijn er 
heel veel nieuwe dingen bijgekomen. 
Het is bijna te veel om op vrijwillige 
basis voor elkaar te boksen. Daarom 
willen we nu een beetje consolideren, 
wat rust in de tent. Om voorlopig op 
dezelfde voet verder te gaan.”

SFEER EN BELEVING
Door onder andere de foodtrucks, 
het verduisteren van de festivaltenten 
en de aankleding van het terrein oogt 

het festival professioneler. “We willen 
meer sfeer creëren en inzetten op be-
leving”, vertelt Donna Broersen (23). 
Dit jaar was ze voor het eerst verant-
woordelijk voor de PR en commu-
nicatie. “Ik wilde graag vrijwilligers-
werk gaan doen in het dorp, en dan is 
Zandstock Festival toch het leukste. 
Als bestuurslid ervaar je het festival 
heel anders. Achter de schermen is 
het gewoon hard werken. Nadat de 
laatste band klaar was met spelen 
en we als bestuur bij elkaar stonden, 
hadden we wel zoiets van: tof dat we 
dit voor elkaar gekregen hebben.”

NIEUWE VOORZITTER
Naast Smit en Broersen bekleden 
ook Anne Slijkerman (catering), Bart 
Schilder (vrijwilligerscoördinator) 
en Paul van Geebergen (technische 

‘Elk jaar een stap vooruit gezet’

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

UITGEVER:
JVW Uitgeverij

REDACTIE:
John van Woesik, Kirsten Koks-Smit

FOTOGRAFIE:
André Sonderman, Dirk Smit

VORMGEVING/OPMAAK:
Max Grafische Vormgeving

OPLAGE:
27.500 exemplaren

VERSPREIDINGSGEBIED:
Gemeente Schagen en de dorpen  
Anna Paulowna, Breezand en 
Wieringerwaard

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.

CONTACT:
redactiekerstkrant@gmail.com

van de voorzitter

Samenwerken voor 
een toekomst met 

perspectief
Als voorzitter van de Zakenclub ’t Zand 
ben ik ervan overtuigd dat door sa-
menwerken er heel veel mooie dingen 
kunnen ontstaan. Niet alleen wanneer 
bedrijven, maar vooral ook wanneer 
alle bewoners van een gemeenschap 
de handen ineenslaan. Neem het Zand-
temer feestjaar, waarin het dorp 275 
jaar bestaat. Het werd een jaar met 
een gouden randje. Zoveel activiteiten 
en zoveel saamhorigheid, dat is toch 
geweldig. Alle evenementen, van welke 
omvang en voor welke doelgroep ook; 
ze zijn allemaal geweldig geslaagd door 
de fantastische inzet van velen.
Waar het vorig jaar nog onzeker was 
is nu duidelijk dat alle percelen van de 
uitbreiding Kolksluis een bestemming 
hebben. Ook nu blijkt weer dat alles tijd 
nodig heeft. Waar kenners het somber 
inzagen bleek een groep enthousiaste 
ondernemers het anders te zien. Met 
veel energie werd dit project ter hand 
genomen met een prachtig resultaat. 
De aanleg van de infrastructuur is 
gestart en de eerste omgevingsvergun-
ning zijn afgegeven. Het wachten is nu 
op de nutsbedrijven voordat we verder 
gaan. Ik ben heel benieuwd hoe het, nu 
nog vlakke blubberige terrein, er vol-
gend jaar uitziet.

Onze bedrijven doen het goed. Er wordt 
gebouwd of verbouwd en het aantal 
werkplekken wordt uitgebreid. Nog een 
reden om trots te zijn op onze onder-
nemers in ’t Zand die met de werkge-
legenheid een grote bijdrage leveren 
aan de leefbaarheid van onze directe 
omgeving. Om deze leefbaarheid ook 
in de toekomst op peil te houden wil 
ik graag de aanleg van  GLASVEZEL 
nogmaals onder uw aandacht brengen. 
Bij de aanleg van de eerste treinrails of 
snelweg vroeg menigeen zich af waar 
dat goed voor was. Nu kunnen we niet 
meer zonder! Digitale bereikbaarheid 
wordt voor burgers en bedrijven steeds 
belangrijker en is voor veel mensen te 
vergelijken met een eerste levensbe-
hoefte. Wilt u ook dat we op de digitale 
snelweg van de toekomst mee kunnen 
doen: Meldt u dan nu aan! Als we deze 
kans niet pakken blijven we met zijn 
allen in de toekomst enorm achter en 
zullen onze kinderen en kleinkinderen 
niet begrijpen waarom we deze unieke 
kans niet gegrepen hebben.
Verder wil ik u een gezond, goed en fijn 
jaar toewensen met heel veel plezier in 
het ondernemen en alles wat u doet.

Annie van der Voort, 
voorzitter Zakenclub ‘t Zand

dienst) een bestuursfunctie. Pauline 
Sepers is penningmeester en voor de 
sponsoring is er een vacature. “Inge 
Dekker is onze nieuwe voorzitter”, 
zegt Smit. “Inge heeft eerder de finan-
ciën goed beheerd en zo bewezen dat 
ze deze serieuze taak kan vervullen. 
Onder het bestuur vallen nog zo’n 
250 vrijwilligers, in allerlei soorten 
en maten. Ook zijn er gelukkig veel 
bedrijven die sponsor zijn, of die we 
kunnen benaderen als we wat nodig 
hebben. Als stichting organiseren we 
Zandstock Festival met hulp van het 
dorp. Op eigen kracht, zonder subsi-
dies. Daarom is het heel belangrijk 
dat de mensen en bedrijven het leuk 
blijven vinden om mee te werken. Als 
zij weinig tot niets vragen voor hun 
diensten, kunnen wij de consumpties 
en entree voor Zandstock Festival 

ook relatief goedkoop houden.”

PROGRAMMA
Met eerder al Kensington, Within 
Temptation, Racoon en Ilse DeLange 
op het podium is het de vraag welke 
top-act er in 2018 naar ’t Zand zal 
komen. Er ligt echter nog niets vast. 
“Met een delegatie gaan we in janu-
ari jaarlijks naar het festival Euroso-
nic Noorderslag in Groningen. Als 
we dan ergens enthousiast over zijn, 
gaan we proberen die band of artiest 
direct binnen te halen. We willen 
elke dag een headliner. Daaromheen 
wordt de rest van het programma 
ingevuld”, laat Smit weten. Broersen 
vult aan: “Tips over leuke artiesten 
en bands of voor het festival zelf zijn 
altijd welkom.” Kijk voor meer infor-
matie op www.zandstock.nl.

Rob Smit en Donna Broersen

Uitbreiding industrieterrein verloopt 
voorspoedig De Stichting Ontwikkeling Kolksluis (SOK) is in zijn nopjes met de ontwikkelingen 

van het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg. Niet alleen 
is de beschikbare grond binnen acht maanden verkocht; inmiddels ligt de eerste 
omgevingsvergunning ter inzage. Wanneer alles volgens plan verloopt, dan gaat 
er in het eerste kwartaal van 2018 met de bouw gestart worden. 

Het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning 
Willem II-weg wordt uitgebreid met circa 2,5 
hectare. De financiering werd met de hulp van 

E.M.T. in eigen beheer geregeld. De beschikbare kavels zijn 
gekocht door Kraakman Perfors, Houtbouw ’t Zand, Loon-
bedrijf Sneekes en Transportbedrijf Tas. De firma Sneekes is 
druk bezig met het bouwrijp maken, de aanleg van de beno-
digde infrastructuur, inclusief achterliggende waterberging 
en het inrichten van de omliggende gronden. De eerste om-
gevingsvergunning is van Kraakman Perfors. Zodra de lich-
ten op groen gaan wordt er direct begonnen met de bouw-
werkzaamheden

WIFI-VERBINDING 
Daarnaast zijn er andere ontwikkelingen te melden. De SOK 
is aan het onderzoeken of er een snelle wifi-verbinding aan-
gelegd kan worden, voor het geval de aanleg van glasvezel 
nog jaren op zich laat wachten, of wanneer het helemaal niet 
wordt aangelegd. De SOK faciliteert de snelle wifi-verbinding 
die via zendmasten tot stand moet komen. Inmiddels is de 
SOK naast de uitbreiding van het industrieterrein ook aan 
het onderzoeken of zij kan bemiddelen bij het zoeken naar 
een passende bestemming voor de vrijkomende bedrijfsge-
bouwen. 
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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!

PN DEKKER & ZNS
A A N N E M E R S B E D R I J F

Belkmerweg 136 | De Stolpen | 1751 GH Schagerbrug

0224 571303 | Koning Willem II weg 20 | ‘t Zand 

info@pndekker.nl | www.pndekker.nl

Wij wensen u Fijne Feestdagen en ook 

in het nieuwe jaar kunt u op ons bouwen!

Bosweg 15a
1756 CH ‘t Zand NH
T 0031 (0)224 591 569
E info@mondialuitzend.nl
www.mondialuitzend.nl

Mondial Uitzend is een echt fami liebedrijf en staat voor 
service & betrokkenheid. Uit eigen ervaring weten wij hoe 
belangrijk het is om de juiste werknemers tot uw beschikking 
te hebben op het moment dat dit ú uitkomt. 

Mondial Uitzend staat graag voor u klaar.

 Wij zijn actief in de volgende sectoren;
•  agrarisch (land- en akkerbouw) 
• (glas)tuinbouw 
• broeierij 
• visbewerking 

• metaalbewerking 
• houtbewerking 
• schi lders 
• bouw 
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‘Wat ik voor een werkgever doe, dat kan   
 ik zelf ook doen’
Ellen Zomerdijk leerde op veertienjarige leeftijd het kappersvak. 
Na ervaring te hebben opgedaan in Petten en Schagen nam ze in 
1990 de stap om voor zichzelf te beginnen: Ellen’s Hairshop is 
inmiddels uitgegroeid tot een begrip in ’t Zand. “Het is nooit een 
droom geweest om voor mezelf te beginnen”, bekent Zomerdijk 
(51). “Het is zo gelopen. Inmiddels bestaan we uit een team van 
drie kappers. Daar ben ik heel trots op!”

Zomerdijk raakte op 
jonge leeftijd geïnte-
resseerd in het vak. 

“Ik mocht op zaterdag gaan helpen 
bij een herenkapperszaak in Pet-
ten. Daar werd mijn vader geknipt. 
Hij had gevraagd: ‘Ellen wil kapster 
worden, heb jij geen werk voor haar?’ 
Een week later mocht ik beginnen en 
had ik mijn bijbaan bij een bloem-
bollenkweker opgezegd. Ik vond het 
direct leuk om te doen. Na de mavo 
ging ik naar een kappersschool. Ik 
zat twee dagen op school en drie da-
gen was ik aan het werk. Ik heb alle 
benodigde diploma’s gehaald. In 
Petten ben ik vijf jaar werkzaam ge-
weest. Ik heb daar de basis van het 
kappersvak geleerd.” Met deze erva-
ring op zak ging Zomerdijk aan het 
werk bij een zaak in Schagen. “Daar 
heb ik op creatief gebied veel geleerd. 
Zo mocht ik verven en permanenten 
zetten. Ik werkte daar 2,5 jaar toen ik 
besloot om voor mezelf te beginnen. 

Ik dacht: wat ik voor een werkgever 
doe, dat kan ik zelf ook doen!”
 
VERRIJDBARE WASBAK
De kapster begon heel veilig met een 
salon aan huis aan de Oude Rijksweg. 
Op 3 april 1990 was Ellen’s Hairshop 
een feit. “Een kleine ruimte op de 
begane grond werd omgetoverd tot 
kapsalon. Ik had de beschikking over 
twee stoelen plus spiegels en een ver-
rijdbare wasbak. De kassa stond in de 
gang. Het was behelpen, maar ik kon 
klanten ontvangen.” ‘t Zand had in 
die tijd twee kapperszaken. De salon 
van Zomerdijk liep direct goed. “Ik 
nam onder meer klanten mee uit Pet-
ten en Schagen. Het leuke is dat zij 
nog altijd klant zijn.”

ELLEN’S HAIRSHOP BAND
De kapsalon aan huis werd al snel te 
klein. Een tip in de sporthal bracht 
haar op het idee om een pand aan 
de Keinsmerweg te kopen, waar toen 

nog de wol- en stofwinkel van De 
Leeuw zat. Op 3 augustus 1992 was 
de overdracht en na zes weken hard 
klussen was het klaar. “Mijn vader 
verzorgde de opening. Hij had heel 
veel werk verricht en stond mij bij 
voor raad en daad. Tijdens de ope-
ning had hij een Ellen’s Hairshop 
band geregeld, dat bestond uit Hans 
Schaap, Jeroen Doedens, Adam 
Landman en mijn vader. Zij speelden 
muziek van de musical Hair. De huis-

Ellen’s Hairshop van klein aan huis tot groot in het centrum

vrouw van de pastoor stond erop om 
na de opening als eerste naar binnen 
te gaan. Haar stappen zouden geluk 
brengen…” 

VIJF STOELEN
Niet alleen geluk, maar ook goed 
ondernemen en hardwerken hebben 
gezorgd voor een aanzienlijke groei 
van de kapsalon. Zomerdijk groeide 
van twee naar vijf stoelen, het klan-
tenbestand breidde uit en ze nam 

‘ONDERNEMEN DOE JE MET ELKAAR’
Muller Reclame & Belettering thuis op industrieterrein Kolksluis

Alles op het gebied van 
reclame, behalve websites. 
Dat is in een notendop wat 
Muller Reclame & Belettering 
doet. Sinds 2007 is het bedrijf 
te vinden op industrieterrein 
Kolksluis: “We zitten hier 
perfect”, vertelt eigenaar 
Jeroen Muller (41).

Hij startte zijn onderne-
ming zestien jaar gele-
den. “Ik had een grafi-

sche achtergrond”, zegt Muller. “Ik 
was zeven jaar zeefdrukker geweest 
bij Safe Print in Heerhugowaard en 
ik wilde meer. Het liefst voor mezelf 
beginnen.” Aan de Pastoor Velze-
boerstraat, in het oude postkantoor, 
vond hij in 2001 onderdak bij zijn 

oom Kees van Wel van Kokon Gra-
fische Vormgeving. Muller had toen 
net het beletteringsgedeelte overge-
nomen van George van Ee. “Ik mocht 
het eerst een half jaar proberen zon-
der huur te betalen. Het beviel direct 
goed. Op een gegeven moment ben ik 
naar de achterzijde van het pand van 
Theo Ooijevaar aan de Keinsmerweg 
gegaan.”

ZOEKTOCHT
Muller Reclame & Belettering was 
toen eigenlijk al uit zijn jasje ge-
groeid en dus startte de zoektocht op 
industrieterrein Kolksluis. Met het 
huidige pand aan de Prins Clausweg 
7a als resultaat. “Dat huur ik van Jos 
Smit. De hal was kaal. We hebben die 
zelf verbouwd met meerdere werk- 
ruimtes erin. Deze plek op het indus-
trieterrein bevalt prima.” 
Het woord ‘reclame’ is onlangs aan 
de bedrijfsnaam toegevoegd. “Vroe-
ger plakten we stickers op alles waar 
het op hecht. Inmiddels zijn onze 
bedrijfsactiviteiten op reclamege-
bied veel breder; veel ontwerpen, 
drukwerk, maar ook huisstijlen.” 
De grootste opdrachtgever is super-
marktketen Vomar. Een klant die hij 
te danken heeft aan zijn tijd als zeef-
drukker in Heerhugowaard, maar die 
na zijn vertrek graag met Muller wil-
de blijven werken. “De afgelopen twee 
jaar hebben we 65 winkels gerestyled. 
We zitten tot Noordwijk aan toe. Dat 
wij als bedrijf uit ’t Zand werken voor 
zo’n grote supermarktketen is onwijs 

leuk. Toch denk ik dat het niet uit-
maakt waar je zit met je bedrijf. Als 
je er maar voor zorgt dat je opvalt en 
je onderscheidt ten opzichte van de 
rest. Dan weet de klant je vanzelf wel 
te vinden.”

UITSTRALING 
Ook in het dorp proberen ze onder-
scheidend te zijn. “Elk bedrijf wil de 
juiste uitstraling. Knap in de rondte 
rijden met netjes beletterde auto’s, 
mooie reclameborden. Met z’n allen 
verdienen we er een prima boterham 
mee.” Hiermee doelt hij op het team 
van vijf personen waaruit het bedrijf 
inmiddels bestaat. Muller begon 
het bedrijf met een compagnon. Na 
diens vertrek stond hij korte tijd al-
leen aan het roer, totdat zijn vrouw 
Barbara mede-eigenaar werd. “Mijn 
vrouw staat vanaf het begin honderd 
procent achter me. In 2007 is zij in 
dienst getreden en ze is vanaf 2012 
ook mede-eigenaar geworden. Ik ben 
een mensenmens. Niet keihard, ik 
wil leuk kunnen werken. Als je goed 
met mensen om kunt gaan, werkt 
het makkelijker. Maar door mijn 
vriendelijkheid krijg ik ook dingen 
voor mijn kiezen. Ze pakken je soms 
keihard aan. Gelukkig merk ik dat 
als je als ondernemer voor anderen 
klaarstaat, ze er ook voor jou zijn 
als je ze nodig hebt. Je doet het toch 
met elkaar.” Voor de toekomst heeft 
Jeroen een realistisch beeld: “Wat ik 
heb wil ik houden. Ik ben blij zoals 
het nu gaat.”

personeel in dienst. Een team van 
drie werknemers is altijd gebleven. Al 
weer enkele jaren zijn Eline Epskamp 
en Shirin Aafjes, naast de trotse eige-
naar, de vertrouwde gezichten in de 
zaak. “Ik ben dan wel hun werkgever, 
maar we gaan als collega’s met elkaar 
om. Mijn motto is, dat wanneer ik 
goed voor hen ben, zij dat ook voor 
mij zijn.”
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Wij
wensen

u
fijne

feestdagen
en 
een

fantastisch
uiteinde !

Kanaalkade 65a 1756 AD ’t Zand ● Telefoon (0224) 59 13 60
E-mail info@bouwbedrijftuin.nl
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FOTO’S FEESTJAAR 275 JAAR ’T ZAND
 

De Wilhelminastraat was gevuld met marktkramen voor de dorpsbrunch. Maar liefst 300 dorpsgenoten namen plaats aan de langste tafel van ’t Zand. De Keinsmerweg was gekleed als flowerpower.

Burgemeester Marjan van Kampen verzorgt de opening van de 

feestweek met het hijsen van de vlag. 

Het comité met v.l.n.r. 

staand: Jeffrey Bleijendaal, 

Bas Linting, Joris de Haan en 

Jo Linting. Zittend: Nadine 

Opgelder, Rob Deutekom, 

Betty van Graas en Quido 

van der Hulst.

Griezelen tijdens 

de spooktocht in 

de Groteweg en 

de Nollenweg.

Kiek Broersen en Hans van der Linden draaien plaatjes tijdens de vinylparty.

De vossenjacht. 118 
(!) Kinderen zochten 
in het dorp naar de 
vossen.

Zakenclub ‘t 
Zand organiseer-
de de Zomer-
spelen. Er was 
onder meer een 
grote stormbaan, 
waterglijbaan, 
flesvoetbal en een 
stoelendans. Van 
al die activiteiten 
moet je soms even 
bijkomen.

Kinderplaybackshow

De praalwagenoptocht. De Korte Bosweg 
had als thema Harry Potter.

Handbalvereniging Geel Zwart organi-

seerde een meer dan geslaagde Hap & 

Stap-avond. Op de foto serveren Linda 

en Maurice Dignum het dessert uit.

FOTO’S ANDRÉ SONDERMAN
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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

WENST U FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Aanschaf, upgrade 
en onderhoud van uw 

PC of Notebook.
Installatie en beheer 

van uw netwerk.
Leverancier van 

vaste en mobiele 
telefonie voor 

uw bedrijf 
of thuis.

Pastoor Velzeboerstraat 2 - 1756 AW ‘t Zand
Tel: 0224-591305 - info@multit.nl

Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:30 tot 17:30 uur
www.multit.nl
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De groep ondernemers 
die in 1988 startte met de 
Zakenclub ’t Zand, is in 2017 
uitgegroeid tot een gezellige 
club met 65 enthousiaste leden. 
“Voor een klein dorp als ’t 
Zand is de bedrijvigheid erg 
groot. Ook ondernemers uit 
omliggende dorpen hebben 
zich aangesloten”, zegt 
vicevoorzitter Rob Dekker (35). 

Samen met zes andere ondernemers 
vormt hij het bestuur van de Za-
kenclub. Dit bestuur heeft meerde-

re jaarlijks terugkerende activiteiten. “Tijdens 
onze voorjaarsvergadering is er een gastspreker, 
en bij de najaarsvergadering een bedrijfsbezoek 
bij één van de leden”, vertelt penningmeester 
Laura Weel (34). “Natuurlijk met de mogelijk-
heid om te netwerken. Ondernemers merken 
dan vaak dat ze meerdere raakvlakken hebben, 
waardoor ze meer aan elkaar blijken te hebben 
dan ze in eerste instantie misschien denken.” 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt de ‘Onder-
nemer van het jaar’ gekozen en ook staat er elk 
jaar een uitje op het programma. De leden van 
de Zakenclub houden eens in de vijf jaar open 

huis tijdens de Open Bedrijven Dag op indus-
trieterrein Kolksluis.  
 
KNIP IN DE VINGERS
Daarnaast zet de Zakenclub zich in voor de 
leefbaarheid in het dorp. Jaarlijks kunnen de 
Sinterklaasintocht, het Dorpsfeest en de lam-
pionnenkeuring in ’t Zand op een bijdrage 
rekenen. Ook de kerstboom op het plein en 
de lichtornamenten langs de Keinsmerweg in 
december zijn een initiatief van de Zakenclub. 
Dekker: “Het dorp en de ondernemers verbin-
den, dat is onze basis. Met elkaar en voor el-
kaar, dat is wat we voor ogen hebben. Er is een 
aantal kartrekkers, maar ook veel doeners. Dat 
is mooi, want met een knip in de vingers wordt 

er heel veel geregeld.” Zo ook de beveiliging van 
industrieterrein Kolksluis. Onlangs kwamen er 
nieuwe camera’s en de Zakenclub maakt zich 
sterk voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. 
Er wordt een dag- en nachtschouw gehouden 
en er is jaarlijks een brandweeroefening. Ook in 
het hart van het dorp gaat de Zakenclub voor 
verbetering. “Met borden aan het begin van het 
dorp proberen we grote vrachtauto’s uit het 
dorp te weren”, zegt Weel. “We blijven constant 
zoeken naar verbeterpunten.” Binnenkort wil 
de Zakenclub met de fontein in de sloot langs 
de Keinsmerweg aan de slag en wordt de web-
site geïntegreerd met de Zandtemer website 
www.tzand.info. 

KLANKBORD
De Zakenclub fungeert tevens als klankbord: 
“Als ondernemers tegen problemen aanlopen, 
kunnen ze bij ons aankloppen. Wij hebben 
goede contacten met de Ondernemers Federa-
tie Schagen, gemeente Schagen en de wethou-
ders”, vertelt Dekker. Deze contacten bleken 
in het verleden al nuttig. “Het in eigen beheer 
opknappen van het Spar-plein was een uniek 
project. De gemeente stelde geld beschikbaar 
en gaf opdracht om het te regelen”, aldus Dek-
ker. Zijn medebestuurslid vult aan: “Als je nu 
ziet hoeveel mensen in de zomer een ijsje ko-
pen en dat op een bankje op eten, dat is fantas-
tisch.” Nog zo’n succesverhaal is de uitbreiding 
van industrieterrein Kolksluis. Dekker: “De 
gemeente heeft de kale grond verkocht aan een 
nieuwe stichting. De financiering hebben we 
binnen de eigen club kunnen houden, doordat 
EMT garant wilde staan en een lening wilde 
verstrekken. Ondernemers die op het huidi-
ge industrieterrein zitten, gaan verder op een 
nieuwe stek. Ondertussen is men wel bezig ge-
gadigden te zoeken voor de lege panden. Om zo 
leegstand en verpaupering te voorkomen.”

Bedrijven bundelen al dertig jaar hun krachten in Zakenclub ‘t Zand

Ondernemers met oog voor het dorp

Het bestuur van de Zakenclub met v.l.n.r.: Ellen Zomerdijk, Gert-Jan Mosch, Jeroen Muller, Laura Weel, 
Annie van der Voort, Anita Bakker, GertJan Slijkerman, Cock Tuin en Rob Dekker 

Het bestuur van de Zakenclub met v.l.n.r.: Ellen Zomerdijk, Gert-Jan Mosch, Jeroen Muller, Laura Weel, 
Annie van der Voort, Anita Bakker, GertJan Slijkerman, Cock Tuin en Rob Dekker 

Teske Mensonides (34) en Joke 
Rooijakkers (55) vormen samen 
de schoolleiding van de Sint Jozef-

school. Petra Bakker (51) is schoolleider op de 
Zandhope. Samen zijn zij de hoofdgebruikers 
van het gebouw, waarin verder ook hobbyclub 
de Zandhazen en peuterschool De Zandbak 
een plek hebben. “Eigenlijk zijn wij hele goede 
buren”, zegt Bakker. “Daar waar mogelijk zoe-
ken we de samenwerking op. Voor de invoering 

van het passend onderwijs en voor kinderen die 
extra ondersteuning nodig hebben werken we 
samen. Zo kunnen we de middelen die we heb-
ben zo effectief mogelijk inzetten.” Rooijakkers 
vult aan: “Wel hebben we ieder onze eigen visie 
en beleid, en daar handelen we naar.” De Sint 
Jozefschool valt onder overkoepelende organi-
satie Sarkon, de Zandhope onder Surplus.

HOBBYRUIMTE
Ook binnen de school zoeken de ‘buren’ elkaar 
op. “We mogen bijvoorbeeld gebruikmaken 
van de hobbyruimte van hobbyclub De Zand-
hazen”, zegt Bakker. Voor de organisatie van 
festiviteiten zoeken de ouderraden van beide 
scholen elkaar op. Bij het plaatsen van de kerst-

boom op het schoolplein, tijdens de sportdag 
en nu tijdens het feestelijke tiende jaar waarin 
de Brede School in gebruik is, worden de krach-
ten gebundeld. Bakker: “We zijn heel blij dat we 
zo’n mooie school hebben. Mensen die binnen-
komen zeggen vaak: ‘Wat een mooi gebouw’. Ze 
geloven meestal niet dat dit gebouw al tien jaar 
in gebruik is.”

ONTWIKKELEN
De scholen streven ernaar om de Brede School 
een plek te laten zijn die veel voor de leerlingen 
betekent. Waar ze zich optimaal kunnen ont-
wikkelen, en zich kunnen voorbereiden op het 
voortgezet onderwijs. “We ervaren dat ook de 

lijntjes in het dorp erg kort zijn. Zo kunnen 
we altijd een beroep doen op Piet de Geus van 
sporthal De Multitreffer. Of de handbal- en 
voetbalvereniging als we gebruik willen ma-
ken van hun accommodatie”, vertelt Rooijak-
kers. Diverse Zandtemer ondernemers leveren 
goederen, of mogen met een bezoekje vereerd 
worden als dit past bij het thema van de les-
sen. “Die grote betrokkenheid vanuit de om-
geving maakt dat we goed kunnen draaien en 
de school kunnen zijn die we graag willen zijn.”

NATUURLIJK SPELEN
Voor de toekomst zijn er plannen met het grote 
schoolplein. “We denken na over hoe we meer 

Een fijne plek, waar de kinderen zich 
thuis kunnen voelen. Dat hebben de 
schoolleiders van de basisscholen Sint 
Jozef en Zandhope voor ogen, wanneer 
zij het hebben over de Brede School in 
‘t Zand. Inmiddels is het tiende school-
jaar in het gebouw aan de Kemphaan-
weg alweer bijna halverwege.

Brede School vol goede buren

Basisscholen werken 
al tien jaar 

samen onder één dak 

richting natuurlijk spelen kunnen gaan. Het 
plein is nu nog afgesloten met hekken. Wan-
neer we dit openbaar kunnen maken, is er een 
kans dat we subsidie kunnen krijgen. Daar is 
de medezeggenschapsraad druk mee bezig”, 
zegt Mensonides. Ook hopen de schoolleiders 
dat de plannen voor uitbreiding van sporthal 
De Multitreffer door kunnen gaan: “Het dorp 
’t Zand is enorm sportief. Nu krijgen we subsi-
die vanuit de gemeente voor de gymlessen, die 
door Sportservice Schagen worden verzorgd. 
Alleen is de gymzaal waarin de lessen worden 
gegeven niet volwaardig meer. Het zou echt 
prachtig zijn als die nieuwe accommodatie er 
komt!”

V.l.n.r.: Teske Mensonides, Joke Rooijakkers en Petra Bakker
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 Zakenclub ’t Zand wenst   u een ondernemend 2018

TIMMERFABRIEK
DOEDENS B.V.
't ZAND TEL: 0224 591324

www.timmerfabriekdoedens.nl

Aannemingsbedrijf

Bouwen naar uw idee

Loonbedrijf
M. vd. Poel

Th op de Kelder
Minikraanverhuur

Uw Slager Andringa
Pastoor Velzeboerstraat 1

1756 AW ‘t Zand
T: 0224-593081

SCHAAP
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 Zakenclub ’t Zand wenst   u een ondernemend 2018

PN DEKKER & ZNS
A A N N E M E R S B E D R I J F

info@artandmetal.nl - www.artandmetal.nl

YOU & ME TTC.NL/YOUME

Maakt reizen persoonlijk!

Duurzame Techniek & Energie
Duurzame Techniek & Energie

Haneco

Fonteijn Bouwbegeleiding
In Advies & Realisatie

Producent 
van meng, 
opzak- en 
transport 
machines
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  Team Garage A. de Boer 
 wenst u fijne feestdagen en 
   een ondernemend 2018

Wij wensen iedereen 
f ijne feestdagen en 
een gelukkig 2018
Art & Metal
Oude Rijksweg 119 • 1756 EN ’t Zand
T: 0224-593045  E: info@artandmetal.nl
W : www.artandmetal.nl
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Veelzijdige 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 Zaken-

club ’t Zand op woensdag 10 januari 2018 wordt bekend gemaakt wie tot 
ondernemer van het jaar 2017 is gekozen en zo de opvolger wordt van Mon-
dial Uitzend.

Genomineerden verkiezing Ondernemer van het Jaar:  
●  A.S.G.: ‘We zijn in de eerste tien jaar extreem gegroeid’ ●  Art & Metal: ‘Grenzen bestaan niet, want wij kunnen één van 
de oplossingen zijn’ ●  Garage A. de Boer: ‘Panne zonder mannen zijn hilarische avonden’ ●  Tas Transport: ‘Wij verzorgen 

het transport naar waar de klant ons stuurt’

A.S.G.: schilderen,  
behangen en glaswerk

A.S.G. beschikt over een 
vaste, ervaren groep behan-
gers, schilders en glaszetters. 
“Zij hebben tien tot dertig 
jaar ervaring. Naast bereik-
baarheid en een flexibele op-
stelling onderscheiden wij ons 
door  het schilderwerk, maar 
ook behang- en beglazings-
werkzaamheden uit te voeren. 
We verzorgen alle soorten 
behangwerk, of het nu foto-
behang, glasweefsels of vinyl-
behang is. Daarnaast hebben 
we alle soorten en maten be-

Art & Metal bedient de 
bovenkant van de markt. “Dat 
is een lastige markt om bin-
nen te komen. In de loop der 
jaren hebben we een netwerk 
opgebouwd en hebben we een 
goede naam. Nu krijgen we re-
gelmatig leuke projecten. Zo 
hebben we voor het onlangs 
geopende Louvre Abu Dhabi 
Museum profielen en panelen 
verbronsd.”

COMPLIMENT
De onderneming telt in-

middels negen werknemers en 
groeit gestaag. “We krijgen de 
raarste vragen uit verschillen-
de hoeken. Of het nu voor een 
superjacht is of voor een ge-
bouw. Zodra klanten tegen be-
perkingen van bestaande ma-
terialen aanlopen komen ze bij 
ons terecht. Grenzen bestaan 
niet, want wij kunnen één van 
de oplossingen zijn. Om een 
voorbeeld te geven: voor de 
Rabobank in Heerenveen heb-
ben we 1.800 vierkante meter 
aan koperen gevelelementen 

Het bedrijf bestaat uit 
een team van zes personen. 
Naast onderhoud, reparaties 
en APK-keuringen voor ieder 
merk en model auto is Garage 
A. de Boer ook occasiondealer. 
In de showroom is een wis-
selend aanbod van auto’s in 
verschillende prijsklassen te 
vinden. “Het hebben van een 
showroom en dus de verkoop 
van auto’s neemt ook weer 
werk met zich mee”, vertelt 
Arnold. “Bovendien hebben 

Garage A. de Boer: 
ludiek en professioneel

Tas Transport een veelzijdig bedrijf

Het wagenpark bestaat 
onder andere uit grote en 
kleine trucks (truck en aan-
hangwagen), autolaadkranen 
(90 en 60 ton), open en dichte 
trailers (huif-, euro- en semi 
diepladers), uitschuiftrailers, 
kastenwagens, onderlossers, 
containerwagens, kip- en walk 
in floortrailer en meeneem-

we in de showroom een eigen 
fotostudio. Alle auto’s worden 
op dezelfde wijze gefotogra-
feerd. Deze foto’s plaatsen we 
op onze website en facebook-
pagina en dat geeft een profes-
sionele uitstraling.”

PANNE ZONDER MANNEN
Arnold en Marian beden-

ken daarnaast ook geregeld 
ludieke acties. In november 
werd voor de tweede keer een 
avond ‘Panne zonder man-

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
2016:  Mondial Uitzend

glazingen. Wij adviseren, ont-
zorgen en regelen het van A 
tot Z.”

MCDONALD’ S
De opdrachtgevers van 

het bedrijf zijn net als de 
werkzaamheden heel divers. 
“Momenteel zijn we onder 
meer bezig met een prachtige 
boerderij, een bedrijfsgebouw 
met slaapaccommodaties in 
‘t Zand, een compleet woon-
huis in Julianadorp en Den 

heftrucks. Dit maakt Tas een 
veelzijdig transportbedrijf. 
“Dit jaar hebben we geïnves-
teerd in een nieuwe dieplader. 
Hiermee kunnen we machines 
met een gewicht tot zestig ton 
vervoeren!”

EUROPA
Tas Transport heeft vier 

personen op kantoor zitten, 
waarvan twee tot drie man 
bezig zijn met de planning. 
Dagelijks rijden er 22 ervaren 
chauffeurs op de weg en wan-
neer het nodig is dan neemt 
vader Leo ook plaats achter het 
stuur. “We komen regelmatig 
in Duitsland, België en Frank-
rijk, maar rijden door heel Eu-
ropa. Wij verzorgen het trans-
port naar waar de klant ons 
stuurt.” Voor Frank wacht een 
mooie bijkomstigheid in het 
nieuwe jaar. Per 1 januari is hij 
volledig eigenaar van het be-
drijf. Kijk voor meer informa-
tie op:  www.tastransport.nl. 

Tas Transport heeft de drukste periode van het jaar ach-
ter de rug. Werkweken van zeventig tot tachtig uur zijn 
voor Frank Tas (42)  in november en december eerder 

regel dan uitzondering. “We hebben het in deze periode extra 
drukte met transport van lelies en aardappelen, maar eigen-
lijk nemen al onze klanten in deze tijd van het jaar werk mee”, 
zegt Tas. “Alles lijkt tegelijk te komen. Het is een uitdagende 
periode!”

Garage A. de Boer heeft een behoorlijke groei achter de rug. De werkplaats is opnieuw 
ingericht, het kantoor en de kantine zijn uitgebreid, de entree is vernieuwd en sinds 
twee jaar beschikken Arnold (41) en Marian (37) de Boer over een showroom van 250 

vierkante meter. “Het ziet er professioneel uit en evengoed zijn we laagdrempelig voor onze 
klanten gebleven”, zegt Arnold.

nen’ georganiseerd. “Na het 
succes in 2015 kregen we nu 
op twee avonden enthousias-
te dames op bezoek. Zij kre-
gen onder meer uitleg, gingen 
wielen verwisselen, lampjes 
vervangen en startkabels aan-
sluiten. Het zijn hilarische 
avonden. We hebben er leuke 
reacties op gekregen.” Kijk 
voor meer informatie op:  
www.garageadeboer.nl.

Govert-Jan Jongejan (39) begon op zijn 23ste met de 
Ambachtelijke Schilders Groep (A.S.G.). “We zijn in 
de eerste tien jaar extreem gegroeid. Dan moet je als 

ondernemer snel leren. Dat gaat met ups en downs. Op basis 
van kennis, ambities en idealen hebben we een team samenge-
steld en de koers bepaald. Deze basis zorgt nog altijd voor het 
succes en stabiele groei.”

Art & Metal kan nagenoeg elke ondergrond en/of materiaal voorzien van een coating 
van metaal. Eigenaar Peter Johannes (55) krijgt hiervoor uiteenlopende opdrachten en 
vliegt de hele wereld over. Een recent afgerond project bezorgde hem kippenvel. “Een 

schilderij van Leonardo da Vinci hangt in het Louvre in Abu Dhabi op een wand met onze pa-
nelen. Veel exclusiever gaat het niet worden!”

Grenzen bestaan niet voor Art & Metal

Oever, een project op Texel, 
een openhaardschouw be-
hangen bij een particulier in 
Anna Paulowna, 41 keukens 
aan het sausen in Anna Pau-
lowna en Breezand. Verder 
verzorgt een koppel schilders 
de komende periode het schil-
derwerk in bijna alle McDo-
nald’s-vestigingen. Het geeft 
maar aan hoe flexibel en veel-
zijdig onze vakmensen zijn.” 
Kijk voor meer informatie op:  
www.ambachtschilders.com.

gemaakt. Ze hadden daar een 
probleem, omdat er geluids-
problemen te verwachten wa-
ren. Wij hebben polyester 3d 
gevelelementen gemaakt en 
voorzien van een dun laagje 
koper. Daardoor was dat pro-
bleem opgelost en kreeg het 
toch de gewenste uitstraling.” 
Kijk voor meer informatie op:  
www.artandmetal.nl.

Govert-Jan Jongejan

Arnold en Marian de Boer

Peter Johannes

Frank Tas met ouders Leo en Wil



’T ZAND INZICHT14 - december 2017

Jongejan en Klaver bundelen kennis en ervaring binnen deOverdrachtAdivseur

‘Betrokken, maar emotioneel onafhankelijk’
Adriaan Jongejan (63) en Piet-Wim Klaver (34) worden toe-
nemend gevraagd als adviseur voor ondernemers, en de fa-
milie van ondernemers. In specifieke situaties, zoals bij het 
optimaal regelen van bedrijfsopvolging, bedrijfsoverdracht, 
bedrijfsovername en bedrijfswaardering. De twee bedrijfs-
adviseurs hebben hun kennis en ervaring gebundeld bin-
nen deOverdrachtAdivseur. “Wij zijn betrokken bij onze 
opdrachtgevers, maar emotioneel onafhankelijk”, vertellen 
ze. “Dat helpt.”

V 
oor het succesvol ver-
kopen van een bedrijf 
spelen veel factoren 

een rol. Jongejan en Klaver zijn uitge-
sproken optimistisch over de stand 
van zaken op de overnamemarkt. 
“Wie sowieso al dacht over het ko-
pen van een bedrijf of het verkopen 
van zijn onderneming, heeft nu grote 
kans van slagen. De rente staat laag, 
de economie trekt aan en je ziet meer 
durfinvesteerders.” Tegelijkertijd zijn 
ze ook heel realistisch. Belangrijke 
voorwaarden voor succes zijn name-
lijk een goede voorbereiding - dat 
geldt met name voor de verkopende 
partij - en een proactieve houding. 
“Dat laatste raden we kopers én ver-
kopers aan”, vertelt Klaver. “Wie laat 
merken dat hij wil kopen of verkopen, 
en zich als zodanig goed presenteert, 
komt logischerwijs veel meer in beeld. 
Resultaat: je hebt meer keuze, je kunt 
kritischer zijn en de kans dat het tot 
een echte goede overeenkomst komt 
waar beide partijen tevreden over zijn 
is veel groter.”

WAARDEBEPALING Bij een over-
name is de waardebepaling uiteraard 
een essentieel onderdeel. Welke prijs 
kun je vragen voor je bedrijf? Wat 
is reëel om te betalen? “Een goede 
waardebepaling geeft de verkoper een 
realistisch beeld van de prijs die hij 
voor zijn bedrijf kan vragen. Maar dat 
niet alleen: een waardebepaling geeft 
ook scherp inzicht in je onderneming 
waardoor je kansen gaat zien om die 
waarde op te stuwen”, zegt Jongejan. 
Weten wat je bedrijf waard is, is ook 
van belang voor de continuïteit van 
de onderneming. “Het voorkomt on-
nodige discussie als bijvoorbeeld een 
van de aandeelhouders onverwacht 
wegvalt”, vult Klaver aan. 

BEDRIJFSOPVOLGING Bedrijfs- 
opvolging kan, zeker binnen mkb-fa-
milies, een lastig vraagstuk zijn. Doch-
ters, zoons, of andere familieleden - 
met hun eventuele partners - hebben 
vaak verschillende interesses en belan-
gen. Familiezaken liggen vaak gevoe-
lig, zeker als het om geld, macht en 

persoonlijke voorkeuren gaat. Klaver: 
“Onze ervaring helpt menig onderne-
mer de meest capabele opvolger(s) te 
kiezen.” DeOverdrachtAdviseur werkt 
met een praktisch vier-stappen-plan. 
“Voorbereiding, opvolgers voorberei-
den, afspraken vastleggen en begelei-
ding opvolgers”, zegt Jongejan. “Ove-
rigens is niet altijd binnen de familie 
een capabele opvolger beschikbaar. 
Bedrijfsopvolging is óók kiezen voor 
uzelf. Voor juiste opvolging is vaak 
meer mogelijk dan u denkt.”

EMOTIES “Emoties kunnen soms 
hoog oplopen….” en “het is de kunst 
om emotie en rationaliteit met el-
kaar in evenwicht te brengen…” Twee 
uitspraken waarmee Jongejan een 
interessant deel van zijn ervaring als 
adviseur bij bedrijfsoverdracht en 

bedrijfswaardering schetst. Het zijn, 
naast de bedrijfseconomische zaken, 
óók de aspecten die Klaver intrigeren. 
“Als partner voor ondernemers zie ik 
bedrijven wel als mensen, sommigen 
zijn beweeglijk, anderen weleens be-
houdend”, aldus Klaver. 

VERSCHILLENDE 
GENERATIES  “In de tientallen ja-
ren dat ik nu adviseur en klankbord 
voor ondernemers ben, leerde ik de 
waarde van leeftijd kennen”, vertelt 
Jongejan. “Wat Piet-Wim al even aan-
roerde over bedrijven en mensen is  
herkenbaar. Inderdaad zie je jonge 
ondernemers die ‘oud’ denken en 
grijzende ondernemers die jong van 
geest zijn én blíjven. Ook onmisken-
baar verschillend is de manier waarop 
die leeftijdsgroepen, elk voor zich en 

Koperwiek 1
1742 GR Schagen

Telefoon: 0229-282700 
E-mail: 

info@deoverdrachtadviseur.nl
www.deoverdrachtadviseur.nl

Adriaan Jongejan
E: aj@deoverdrachtadviseur.nl

M: 06-15022000

Piet-Wim Klaver
E: pwk@deoverdrachtadviseur.nl

M: 06-24147415

onderling, soms communiceren. In 
de praktijk van deOverdrachtAdvi-
seur zijn het vaak verschillende gene-
raties die elkaar ontmoeten. Dat geeft 
een heel aparte dynamiek.” Klaver: 
“Klopt! Onder andere bij gezamen-
lijke relaties zag ik hoe dat kan wer-
ken. Onder meer generatieverschillen 
trekken mij aan, de manier waarop 
mensen daarmee omgaan. Ook de 
wijze van elkaar respecteren. Echte 
ondernemers herkennen daar abso-
luut de waarde van. De toegevoegde 
waarde van onze samenwerking zie ik 
vooral in de bundeling van de brede 
ervaring van Adriaan en mijn ambitie 
tot verdere specialisatie in bedrijfs-
overdracht.”

VUUR
WERK

bestel online
STEFVANDENBERG.NL
verkoopadres: Pand GroenRijk / Welkoop

Schoolweg 78 - 1787 AW  Julianadorp

profiteer tot 28/12 van de

VOORVERKOOPKORTING

Op 23 december houden wij vanaf 19.00 uur op het tuincentrum een spetteren-de familie vuurwerkshow. Download de afsteeklijst en stel je eigen show samen! 25% korting op een artikel naar keuze.

31 december gesloten!

ADVERTORIAL
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‘We werden direct gegrepen door het Canada-virus’
ALAMEDA • “In Canada is bij-
na alles groter. In plaats van 
een trekker met aanhanger gaan 
we hier tijdens het oogsten met 
vrachtwagens het land in. Verder 
spuiten we met een spuitboom 
met een breedte van 42 meter.” 
Cees van den Berg (54) noemt 
wat verschillen op tussen Cana-
da en Nederland. Hij emigreerde 
met zijn familie in januari 2006 
naar het op één na grootste land 
van de wereld.

Cees runt samen met zijn vrouw 
Evelyn en zijn zoon Bram een 
agrarisch bedrijf in de plaats Ala-

meda, gelegen in de provincie Saskatche-
wan. “We hebben ongeveer 4.000 acre, 
dat is ongeveer 1.600 hectare. Daar te-
len we tarwe, vlas, sojabonen, koolzaad, 
linzen en erwten. De meeste aflevering 
gebeurt in de wintermaanden wanneer 
we in het land niets hebben te zoeken. 
Het komt vaak zo af dat we bij behoorlij-
ke koude temperaturen de vrachtwagen 
moeten laden.”

AFSCHEID NEMEN
Het besluit om te gaan emigreren 

was een moeilijke beslissing. “Helemaal 
het moment van afscheid nemen. Maar 
als je het besluit eenmaal hebt geno-
men en het balletje rolt, dan rol je er in 
mee. Toch is al het begin moeilijk, zo 
ook emigreren. Doordat er behoorlijk 
wat Nederlanders in de buurt woonden 
maakte dit het wennen wat makkelijker. 
Na drie jaar ben je helemaal gewend en 
weet je niet meer beter. Dat gold ook 
zeker voor onze kinderen.” De stap om 
te emigreren hebben Cees en Evelyne 
mede voor hen genomen. “Wij zagen in 
Canada een betere toekomst voor onze 
vier kinderen Rony, Ellen, Eline en Bram. 
In Nederland had ik een bloembollenbe-
drijf en die economie stond op een laag 
pitje. Je moest iets speciaals hebben om 
overeind te blijven. We hadden een keer 
gekeken in Canada en werden direct ge-
grepen door het ‘Canada-virus’.”

SLAGROOMTAART
Cees is in 2012 voor het laatst in ’t 

Zand geweest. “We zijn niet van plan om 

terug te keren naar Nederland. Wel zullen we 
onze familie gaan bezoeken. Wat ik mis van 
’t Zand en wat ik dan zeker ga nemen is een 

De familie van den Berg met v.l.n.r.: 
Bram, Ellen, Lily, Landon, Cees, 
Evelyn, Eline, Lisa, Mila en Rony

Gezonde 
levensgenieter 
in Sydney
SYDNEY • Fiona Weston (36) emigreerde in 2008 
naar Sydney. “In Nederland was ik al een aantal keer 
verhuisd. Van ’t Zand naar Alkmaar, Amsterdam en 
Almere. Vervolgens ben ik acht maanden gaan back-
packen in Australië. In die tijd ben ik verliefd gewor-
den op het land. Het klimaat, de levensstijl en de 
kwaliteit van het leven is er hoger.”

Fiona, dochter van Hillie 
Stallinga en Ben Wis-
sink, droomde na haar 

backpack-avontuur van wonen 

en leven in Australië. “Deze 
droom bleef een paar jaar in-
stant. Uit nieuwsgierigheid 
heb ik rondgekeken op Aus-
tralische vacaturesites en ik 
heb wat sollicitatiebrieven ge-
maild. Vrij snel was het raak!” 

PAPIERWERK
Voordat ze in het vliegtuig 

stapte moest er veel geregeld 
worden. “Heel veel papier-
werk voor het visum. Ik wil-
de wel emigreren, maar niet 

Voor de liefde naar Italië
TOSCOLANO MADERNO  • De liefde heeft Annemieke Kneppers (33) in 2013 
naar Italië gebracht. “Gedurende mijn studie aan de universiteit in Buenos Aires 
heb ik meerdere landen in Zuid-Amerika bezocht. Tijdens een reis in de jungle 
van Venezuela heb ik Cesare uit Toscolano Maderno leren kennen. We hielden 
na die ontmoeting anderhalf jaar contact via de mail. Eenmaal terug op Neder-
landse bodem hebben we toch maar eens afgesproken in Italië. Daarna volgden 
nog vele keren…”

Annemieke woonde tot haar zeventiende 
in Nederland. Na een jaar uitwisseling 
in Mexico, heeft ze op meerdere plek-

ken in de wereld gewoond voor werk en studie. 
Voordat ze naar Italië emigreerde woonde ze in 
Haarlem. In Toscolano Maderno, volgens Anne-
mieke een prachtig dorpje gelegen aan de west-
zijde van het Gardameer in de regio Lombardije, 
werkt ze voor een makelaarskantoor

Was het moeilijk om te emigreren?
“Doordat ik al meerdere keren voor langere 

tijd in het buitenland heb gewoond, herken-
de ik de lastige kanten van de emigratie. Taal 
is belangrijk, dus ik ben direct gestart met een 
taalcursus aan de allerleukste talenschool van 
Verona. ’s Ochtends leerde ik de taal en in de 
middag was er aandacht voor de Italiaanse 

cultuur, kunst, geschiedenis en natuurlijk de 
Italiaanse keuken. Het is raadzaam om zo snel 
mogelijk actief te zijn en de taal te leren, zodat 
je aan je carrière kunt werken. Omdat ik al vier 
jaar in Toscolano Maderno kwam voordat ik 
emigreerde, was ik vrij snel gewend.”

Wat zijn grote verschillen op werkgebied 
met Nederland?

“Dat is lastig te zeggen, omdat ik in Ne-
derland in een andere sector werkzaam was. 
Met betrekking op het vinden van een baan is 
het in Italië belangrijk dat je de juiste mensen 
kent. Je netwerk is belangrijk. Misschien nog 
wel belangrijker dan je kennis en capaciteiten. 
Daarom worden mensen vooral uit bekende 
kringen en via-via aangenomen. Ook merk ik 
dat aanwezigheid belangrijker is dan efficiëntie. 

zonder zekerheid. Ik verkocht 
mijn huis in Nederland, heb 
veel spullen verkocht of weg-
gegooid. In Australië wilde ik 
een frisse start maken. Uiter-
aard was het best spannend, 
maar tegelijkertijd ook heel 
leuk. Hoewel alles natuurlijk 
nieuw was, voelde ik me snel 
thuis in Sydney. Het verandert 
je best wel in persoonlijkheid 
om te integreren in een nieuwe Fiona Weston

omgeving en cultuur. Ik ben 
dankbaar deze stap te hebben 
genomen. Ik weet nu beter wat 
ik wil, wat me gelukkig maakt 
en ik heb de beste vrienden om 
mij heen.”

YOGA EN PILATES
In Nederland had Fiona 

een sales-functie. Hierdoor 
kreeg ze een visum voor vier 
jaar, het zogeheten ‘457 vi-

Annemieke Kneppers

Eigenschappen die Nederlanders van Italianen 
zouden moeten overnemen zijn: gastvrijheid en 
vriendelijkheid. En vooral de tijd nemen om tus-

sen alle drukte door te genieten van het leven: 
met een heerlijke pasta en een goed glas wijn!”

slagroomtaart van bakkerij 
Slijkerman en een frikandel bij 
Cafetaria Smikkelhof!”

sum’. De levensstijl in Sydney 
en de mentaliteit van de Aus-
traliërs (‘no worries mate’) 
hebben haar veranderd. “Ik 
heb nieuwe hobby’s ontdekt 
en mijn leven aanzienlijk verbe-
terd. In Nederland was ik vaak 
overwerkt, gestrest, ziek en te 
zwaar. In Sydney werk ik min-
der en geniet ik meer van het 
leven. Daarnaast ben ik gaan 
sporten en ben ik twintig kilo 

afgevallen. Dit komt ook mede 
doordat ik yoga en pilates heb 
ontdekt. Nadat ik mijn per-
manente verblijfsvergunning 
had gekregen ben ik mijn eigen 
bedrijf begonnen als ‘Health 
Coach + Yoga & Pilates In-
structor’. Ik heb nu de luxe om 
mijn eigen rooster te maken en 
optimaal te genieten van een 
mooie balans tussen werk en 
vrije tijd!”
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Solid Wood Systems

STAINLESS STEEL   
STORAGE TANKS 

■ Oostwouder Tank- & Silobouw BV ■ Kanaalkade 74 ■ 1756 AD ’t Zand 
■ T +31 (0)224592310 ■ www.oostwouderbv.nl
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Waar nu het prachtige nieuwe huis van Peter 
en Toos Schouten aan de Kanaalkade staat, 
stond vroeger het in de volksmond zo gehe-
ten oude schoolmeestershuis. Hier was vanaf 
omstreeks 1855 de eerste openbare basis-
school gevestigd. De school stond achter het 
huis en  is als school in gebruik geweest tot 
ongeveer 1956. Meester Morra heeft daar 
veertig jaar les gegeven. Daarna was de nieu-
we school gevestigd aan de C. de Leeuw-
straat. De oude school werd verkocht aan 
de f  irma Zeeman en werd als opslagruimte 
gebruikt. Nu hebben aan de voorzijde Peter 
Schouten en aan de achterzijde Klaas-Jan 
Weel, er hun nieuwe huizen gebouwd.

In 1977 organiseerde het Trainingsfonds 
de eerste Zeskamp. Het Trainingsfonds 
was begin jaren zeventig opgericht met 
als doel talentvolle Zandtemer sporters f i- 
nancieel te ondersteunen. Hiervoor was 
geld nodig. Vandaar het organiseren van 
de Zeskamp waarbij het publiek kon done- 
ren. Er zijn ongeveer zes Zeskampen gehou-
den, daarna liep de belangstelling terug. Het 
werd vervolgens nog kort opgevolgd door 
het Indoorsportgala in de Multitreffer. Ook dat 
ging na twee uitvoeringen ter ziele. De foto 
toont het WBO-spel bij de Zeskamp van 1978 
met Jos Smit en Herman Dekker. In het kader 
van 275 jaar ’t Zand werd afgelopen zomer 
opnieuw een Zeskamp georganiseerd.

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

In 1975 was dit de Stolperweg met uitzicht op 
wat nu het wokrestaurant China Wok is. Des-
tijds was het een chauffeurscafé, genaamd 
café-wegrestaurant De Stolp, waar Zandtemer 
Jan Dekker van 1976 tot 1981 eigenaar van 
was. Jan Dekker beleefde een bewogen tijd 
in zijn café. Vanwege zijn matige gezondheid 
had hij regelmatig hulp nodig om de zaak 
draaiende te houden. Toen Jan het niet meer 
kon opbrengen om zelf in zijn zaak te werken 
verhuurde hij deze aan Rinus Hamelink uit 
Ens. Na het overlijden van Jan in maart 1981 
en het vertrek van Hamelink werd De Stolp 
enkele maanden gesloten. Anno 2017, en na 
de omlegging van de Rijksweg in 2012, ziet 
het er zo uit.

De Sportvriend werd jarenlang gedrukt door 
Tom Deutekom. Na het drukken werd er ’s 
avonds in de sporthal door een grote groep 
vrijwilligers de pagina’s verzameld en geniet. 
Op de foto uit 2001 zijn onder andere Lia 
Langedijk, Laura Spil, Lia Marees en Jeannet 
Ligthart aan het werk. Tegenwoordig wordt de 
Sportvriend gedrukt door Joris Langedijk van 
Eelan en automatisch gevouwen en geniet.

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 hele kleine 
greep uit het archief en de situatie zoals die in 2017 is. 
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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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Maar liefst 287 tennisliefhebbers hebben in de eerste week 
van augustus meegedaan aan het Vlotburgtoernooi. En daar-
mee zat het toernooi, net als voorgaande jaren, bomvol. “Het 
toernooi wordt gehouden in de bouwvak en ik sta er ieder jaar 
opnieuw versteld van dat we volgeboekt raken”, zegt Marco 
van Luijk (48), voorzitter van de organiserende commissie. 
“Meerdere toernooien hebben te kampen met een terugloop in 
deelnemers, maar wij lachen ons broek aan flarden. Ons ge-
heim? Dat is een goede vraag. Misschien wel omdat iedereen 
bij ons gelijk is. Of je nu speelsterkte vijf of acht hebt.”

De commissieleden zijn 
nadrukkelijk aanwe-
zig tijdens de speelda-

gen. “Bij alle banen proberen we te 
kijken”, vertelt Van Luijk. “We blijven 
niet bij de wedstrijdleiding zitten. 
Alle deelnemers worden hetzelfde 
behandeld. Je bent geen nummertje 
bij ons. Dat stralen we uit. Ook aan 
het publiek wordt gedacht. Naast 
veel hapjes die worden geserveerd, 
bakken we in het weekend broodjes 
hamburger en beenham. Dat zorgt er 
mede voor dat toeschouwers komen 
en blijven zitten. Het Vlotbrugtoer-
nooi blinkt uit in gezelligheid. Het is 

een week lang feest! En dus niet al-
leen op vrijdag tijdens de feestavond. 
Het toernooi levert ook altijd mooie 
verhalen op in de weken die volgen.”

‘T ZANDT
Deelnemers komen uit de hele regio 
en soms zelfs van buiten de provin-
cie. “We hebben een tennisser uit 
Noord-Brabant gehad die een aantal 
jaar meedeed. Hij zat in Callantsoog 
op de camping en wilde graag tennis-
sen. Een leuke anekdote vond vorig 
jaar plaats. We kregen een inschrij-
ving van iemand uit Groningen. Wat 
bleek: hij had zich verkeerd inge-

‘Het is een week lang feest’

schreven. Deze man wilde meedoen 
met een toernooi in het Groningse ’t 
Zandt. Hij kwam evengoed en vond 
het beregezellig.”

23 ONDERDELEN
Over de inschrijvingen is Van Luijk 
duidelijk: “We hebben er bewust voor 
gekozen om geen speelsterkte vier 
in te plannen. Dat levert doorgaans 
weinig inschrijvingen op en met de 
speelsterktes vijf  tot en met acht 
zitten we al op 23 onderdelen. We 
kunnen simpelweg ook niet meer on-
derdelen kwijt in de week. Voor mij 
jammer, want dat betekende dat ik 

Vlotbrugtoernooi springlevend en razend populair onder tennissers

dit jaar niet mee kon doen met enke-
len. Gelukkig heb ik wel in de dubbel 
kunnen spelen. Meedoen met je ei-
gen toernooi is toch het leukste!”

PUNTJES OP DE I
De steigerbouwer van beroep maakt 
sinds 2010 onderdeel uit van de or-
ganisatie. “Edgar Apeldoorn was 
toen nog voorzitter. Ik heb hem in 
2012 opgevolgd. Hiervoor werd ik 
gevraagd. Aanvankelijk twijfelde ik, 
maar ik ben blij dat ik ‘ja’ heb gezegd. 
Als voorzitter zorg je voor de punt-
jes op de i en dat iedereen zijn taken 
volbrengt. De commissie is met acht 

personen vrij groot. Maar iedereen 
heeft zijn taken. We doen in de week 
van het toernooi alles zelf. Van de 
keuken tot de planning en van het 
baanonderhoud tot de barindeling. 
Ik denk ook dat het toernooi daarom 
zo populair is. Alles is bij ons goed 
geregeld.” Naast Van Luijk bestaat 
de commissie uit Sjors de Wit, Edwin 
Vink, Heleen de Wit, Milou Dignum, 
Maaike Brouwer, Gerard Schenk en 
Jonne van der Hulst. De inschrijving 
voor de editie in 2018 opent in mei.

V.l.n.r.: Gerard Schenk, Heleen de Wit, 
Jonne van der Hulst, Sjors de Wit,  
Milou Dignum, Maaike Brouwer,  

Marco van Luijk en Edwin Vink

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

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

beatrix
belkmer
bos
claus
grote
grutto
irene
juliana
keinsmer
kemphaan
kievit
lelie
maurit
molenpad
nollen
parallel
paterdewit
reiger
stolper
tulp
tureluur

De inzending dient vóór vrijdag 5 januari 2018 
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)
• Fonteijn Bouwbegeleiding
• Sportcafé ’t Zand
• Slagerij Andringa
•  Tandartspraktijk  
M.M.D. van der Ploeg-Kooijman
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