
Het comité 75 jaar Vrijheid ’t Zand heeft noodgedwongen de festivitei-
ten met een jaar uitgesteld. Toch gaat het Bevrijdingsfeest zeker gevierd 
worden. Voorzitter Theo Volkers over het belang: “In de coronatijd hebben 
we kunnen ervaren hoe vervelend het is, als je dingen niet mag of als je 
dingen moet, die je niet zelf hebt gekozen. In de jaren 1940 tot en met 1945 
was dat normaal. Een vreemde macht bepaalde in jouw land wat je wel 
of niet mocht doen. Er was sprake van een grote onvrijheid. Met de be-
vrijding kwam die vrijheid, waar zo lang naar was uitgezien, weer terug. 
Een tweede reden is dat we altijd moeten blijven werken aan een wereld 
zonder oorlog.”

Het Bevrijdingsdagcomité 
komt voort uit de ansichten-
kaartengroep. “Wij organise-

ren één keer in de twee maanden een ansicht-
kaartenmiddag in de Zandstee voor bewoners 
van dat zorgcentrum en enkele gasten uit 
het dorp. Die ‘wij’ dat zijn Adri de Wit, Piet  
Zomerdijk, Arina Smit, Danny Jimmink en 
ik. Op die middag bespreken we enkele oude 
ansichtkaarten van ’t Zand en omstreken uit 
de serie die op www.tzand.info te zien is. Dit 
zijn bijzonder gezellige en nuttige middagen. 
In het voorjaar van 2019 stelde Adri de vraag 
of we in ’t Zand nog iets moesten doen aan 
75 jaar vrijheid. Deze vraag bleef hangen. Een 
paar maanden later heb ik de vraag nogmaals 
in de groep gegooid en toen werd er instem-
mend gereageerd. We besloten om een breed 
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‘De bij is enorm belangrijk 
voor al het leven op aarde’

 ‘We zijn nog niet 
  echt begonnen’5 13 15

comité te vormen met als kern de mensen van 
de ansichtkaartengroep. Uitnodigingen gin-
gen naar de Dorpsraad, de Ouderenvereni-
ging Zijpe, de WBO, het Bevrijdingsfestival, 
de Zonnebloem, de St. Stimulering Dorpsac-
tiviteiten, Oranjecomité, de beide basisscho-
len en het kerkbestuur O.L.V Visitatie. Er 
werd zeer positief gereageerd op onze uitno-
diging: namens elke groep was er minimaal 
één persoon aanwezig. Het comité groeide 
zo met Arie Derksen, Gerard Schouten, Joke 
Evers, Willemien Tesselaar, Rina van der 
Vliet, Danny Gouda, Linda Hulsebosch en 
Mitch Nijssen en Rob Deutekom. Op ons ver-
zoek sloten ook Tineke Schilder (contacten 
richting gemeente) en Dirk Smit (fotograaf 
en dorpsrondleider) aan.”
 

WAAROM HEEFT U ‘JA’ GEZEGD  
TEGEN HET VOORZITTERSCHAP?
“Dit is wel een grappige vraag. Eigenlijk heb 
ik nooit ‘ja’ gezegd. Er is in het comité nooit 
gesproken over een rolverdeling. Vlak voor de 
eerste vergadering zei Adri de Wit tegen mij: 
‘Ik notuleer wel, als jij dan de vergadering wil 
leiden.’ En zo is het gekomen, zou Wim Son-
neveld gezegd hebben. Ik heb nu ook niet het 
idee dat er echt een voorzitter moet zijn. De 
ansichtkaartengroep doet voor een vergadering 
het voorbereidende werk en heeft zo de leiding. 
Deze manier van ‘voorzitter’-zijn bevalt mij 
wel.”

CANADEZEN
Het comité heeft niet bepaald stilgezeten het 
afgelopen jaar. “In samenwerking met de Sport-
vriend en Joris Langedijk was het de bedoeling 
om de voorkant van de Sportvrienden in maart 
en april uit te rusten met een foto uit de serie 
die Adriaan Kager in 1945 maakte tijdens de 
doortocht van de Canadezen door ’t Zand. Na 
drie nummers in maart stopte het blad echter 
in verband met corona. Gelukkig kon de reeks 
in mei en juni afgemaakt worden. Omdat het 
idee van de herdenking/viering voortkwam uit 
de ansichtkaartengroep leek het Adri de Wit 
een heel mooie gedachte om ook nu enkele an-
sichtkaarten te (laten) maken en deze cadeau te 
doen aan de inwoners van ’t Zand en omgeving. 
Uit dezelfde foto’s van Adriaan Kager hebben 
we enkele fraaie exemplaren gekozen, waarmee 
Kees van Wel uit Anna Paulowna drie ansicht-
kaarten heeft ontworpen. De kaarten zijn op of 
vlak na 5 mei rondgebracht. De reacties hier-

op waren heel positief. Op 5 mei heeft Olga de 
Wit het dagboek, dat haar opa schreef tijdens 
de oorlog, in een fraaie uitgave gepresenteerd. 
Dit deed zij door het eerste exemplaar te over-
handigen aan haar vader en later het tweede 
exemplaar aan haar tante. Om onze echte Be-
vrijdingsdag, 8 mei, toch niet zo maar te laten 
voorbijgaan hebben we de Zandtemers ge-
vraagd die dag de vlag uit te steken. Daar werd 
gelukkig goed gehoor aan gegeven. Tevens 
hebben we koster Trudy Deutekom gevraagd 
om op het tijdstip dat de Canadezen het dorp 
binnenreden, 15.00 uur, de kerkklok te luiden. 
Dit maakte best wel indruk.”
 
ACTIVITEITEN
Voor 2021 staan er meerdere activiteiten ge-
pland. “In principe wordt het programma van  
2020 doorgeschoven naar 2021, vrijdag 7, za-
terdag 8 en zondag 9 mei. Of alles dan ook mo-
gelijk is, zal tijdens onze vergaderingen begin 
2021 wel blijken. Op het programma staan de 
volgende activiteiten: een herdenkingsbijeen-
komst en oorlogstentoonstelling in de kerk, 
kinderspelen, een Bevrijdingsfestival, onthul-
ling van een informatiebord bij de plek waar 
in de oorlog een Joods werkkamp was, een 
dorpslunch en een rondleiding door het dorp. 
Enkele weken voor de herdenking/viering zal 
er in ’t Zand huis-aan-huis een speciale Bevrij-
dingskrant worden rondgebracht met het hele 
programma en heel veel ander nieuws over oor-
log en bevrijding. Ik zie natuurlijk met heel veel 
plezier uit naar het gehele programma, maar de 
opening met de herdenkingsbijeenkomst lijkt 
me toch het meest bijzonder.”
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CONTACT:
redactiekerstkrant@gmail.com

van de voorzitter

Ondernemen in ons dorp doen we sa-
men, ook in crisistijd. Want dat het 
crisis is, blijkt aan alle kanten, maar 
voor elke ondernemer is het effect er 
van anders. Voor de een betekent dit 
het wegvallen van omzet en voor de 
ander juist een groei. Vooral de reis-
branche en de horeca krijgen harde 
klappen. Gelukkig neemt de overheid 
haar verantwoordelijkheid om een en 
ander aan kosten te vergoeden, maar 
dit dekt helaas niet de lading waardoor 
ingrijpen in de organisatie en creatief 
omgaan met je businessmodel, je on-
derneming overeind moeten houden.

De onzekerheid rondom deze crisis 
duurt lang en niemand weet hoe dit 
gaat aflopen. Iedereen heeft er direct 
mee te maken. Thuiswerken, afstand 
houden, mondkapjes, handen was-
sen, winkelwagens ontsmetten en niet 
meer naar opa of oma in de Zandstee 
op visite. We moeten volhouden horen 
we met regelmaat vanuit politiek Den 
Haag. En dat doen we dan ook, maar 
we zijn er eigenlijk allemaal wel klaar 
mee. Hierdoor laait de discussie op 
over wat waar is en wat niet. Iedereen 
heeft een mening of er wordt van je 
verwacht dat je mening hebt, ook al 
weet je zelf niet meer wat je eigen me-
ning eigenlijk is. De meningen moeten 
met hoofdletters op de sociale media 
worden gedeeld. Hierdoor verhardt de 
maatschappij en groeien we alleen 
maar uit elkaar.

Maar uiteindelijk willen we toch alle-
maal gewoon gelukkig zijn? Laten we 
stoppen met discussiëren en de hand-
schoen opnemen. Wij zijn een samenle-
ving, wij zijn ’t Zand en iedereen heeft 
daarbinnen zijn of haar eigen rol. Kijk 
naar elkaar om, koop lokaal en help 
elkaar er doorheen. Het is geven en 
nemen in het leven, maar begin met 
geven en je zal zien dat je er een mooi-
er mens van wordt. Op naar een mooi, 
gelukkig en gezond 2021!

Met krachtige groet,

Rob Dekker 
voorzitter Zakenclub ‘t Zand

Koop een Zakenclub tegoedbon! 
Leuk om cadeau te doen of 
om als attentie te geven. 

De bonnen zijn verkrijgbaar bij 
Bloemsierkunst Florina en 

Bakkerij Slijkerman. 
Hiermee steun je de 

Zandtemer ondernemers!

Een ruim opgezette wijk met veel groen en een divers woningaanbod

Gebiedsontwikkelaar BPD uit 
Amsterdam start in januari 
2021 in samenwerking met 
Kuin Vastgoedontwikkeling uit 
Bovenkarspel met de verkoop 
van fase 1C in nieuwbouw-
project ’t Zand-Noord. Deze 
fase bestaat uit negentien 
woningen en de exacte da-
tum van de verkoop wordt 
via de projectwebsite bekend 
gemaakt. Aannemingsbedrijf 
Kuin is tezamen met De Wolff 
& Partners verantwoordelijk 
voor het ontwerp en neemt de 
bouw van de woningen voor 
zijn rekening. 

Fase 1C is het vervolg op 
fase 1B in ‘t Zand-Noord 
en betreft een ruim opge-

zette wijk met veel groen en een divers 
woningaanbod. Er worden negentien 
duurzame, gasloze woningen aange-
boden in diverse typen, zoals rij- en 
hoekwoningen, twee-onder-een-kap-
woningen en één vrijstaande woning. 
De koopsommen van de woningen 
starten bij € 240.000,- (vrij op naam). 

SLUITSTUK
De woningen in fase 1C zijn het sluit-
stuk van fase 1 in ’t Zand-Noord. In 
eerdere fases zijn reeds 50 woningen 
en kavels succesvol verkocht. In deze 
fase komen 4 rij- en 4 hoekwoningen, 
10 twee-onder-een-kapwoningen 
en 1 vrijstaande woning. De rij- en 
hoekwoningen hebben ca. 123 of 
133 m2 woonoppervlakte en liggen 
in twee rijtjes van vier woningen. De 
twee-onder-een-kapwoningen heb-
ben een woonoppervlakte tussen ca. 

Verkoop 19 woningen fase 1C start in januari

133 en 155 m2 en de vrijstaande wo-
ning heeft een woonoppervlakte van 
154 m2. In dit deelplan liggen 5 wo-
ningen, 4 twee-onder-een-kapwonin-
gen en de vrijstaande woning, met de 
achtertuin aan het water. De wonin-
gen welke straks in verkoop komen 
zijn qua architectuur vergelijkbaar 
met die uit fase 1A en 1B.  

INSCHRIJVING ONLINE
Alle woningen uit fase 1A en 1B zijn 
verkocht. Daarom start binnenkort 

de verkoop van de nieuwe fase van 
’t Zand-Noord. De inschrijving zal 
online plaatsvinden en zodra de 
verkoopdatum definitief gepland 
is, wordt alle verkoopdocumentatie 
beschikbaar gesteld op de website: 
www.nieuwbouw-tzandnoord.nl.
Vragen kunnen gesteld worden aan 
de betrokken makelaars (VLIEG Ma-
kelaars uit Schagen of Van Lierop 
Adviesgroep uit Breezand) of via de 
website van ’t Zand-Noord.

Verkaveling ’t Zand-Noord fase 1C

Kijk voor meer informatie op: www.nieuwbouw-tzandnoord.nl

Eerste twee fases in ’t Zand-Noord snel uitverkocht

Nieuwbouw blijkt een schot in de roos
In ‘t Zand-Noord is BPD Ontwikkeling in samenwerking met Kuin Vastgoedontwikkeling uit Bovenkarspel 

gestart met de geplande woningbouw in het dorp. De eerste woningen van het plan zijn al enige tijd in aanbouw. 
De bouw van fase 1B zal in december van start gaan.

I n oktober 2019 is fase 1A (24 
woningen en 6 bouwkavels) 
in verkoop gegaan en in april 

2020 is fase 1B (20 woningen) als 
tweede fase in verkoop gebracht. Bei-
de projecten zijn volledig uitverkocht 
en inmiddels is fase 1A, met 24 wo-
ningen, al enige tijd in aanbouw. De 
start van de bouw van fase 1B volgt 
in december.

LANDELIJK KARAKTER
BPD Ontwikkeling en Kuin Vast-
goedontwikkeling zetten zich geza-
menlijk met de gemeente in om van 
’t Zand-Noord een bijzonder woon-
gebied te maken, waar het behoud 
van het landelijke karakter en een 
goede infrastructuur een belangrij-
ke rol speelt. Dit zal ’t Zand-Noord 
maken tot een toekomstig woonwijk 

van het dorp om trots op te zijn. Uit-
eindelijk is het de bedoeling dat de 
wijk wordt uitgebreid met in totaal 
ca. 250 woningen in 4 kwadranten. 
Nadat fase 1C in de verkoop is zal er 
verder worden gegaan met het twee-
de kwadrant, in het verlengde van de 
eerste fase. Dit deelgebied zal dan als 
fase 2 aangeboden worden.

WATER
Wanneer de totale wijk klaar is kan 
op dit moment nog niet worden aan-
gegeven. Dit zal afhankelijk zijn van 
de snelheid van de verkoop van de 
woningen. ’t Zand-Noord wordt om-
geven door water en ligt vlakbij de 
voorzieningen van ’t Zand en Scha-
gen. De Noordzeekust met strand en 
duinen ligt op fietsafstand. 

Vogelvlucht ’t Zand-Noord fase 1A en 1B
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Grafisch Centrum Eelan bestaat 22 
jaar en in die jaren heeft Langedijk de 
fijne kneepjes van het ondernemen 

geleerd. “Ik heb een goede band met onze trou-
we klanten en leveranciers. De kredietcrisis in 
2008 zijn we goed doorgekomen door te lave-
ren en inventief te blijven. Corona is een heel 
ander geval. Bedrijven zijn stil komen te vallen. 
De onzekerheid over hoe lang deze vreemde 
tijd zal gaan duren, maakt het spannend om 
te ondernemen.” Een aanzienlijk deel van zijn 
klandizie zit in de horeca, het onderwijs en bi-
bliotheken. Daar was de klap in eerste instantie 
groot. “We hebben gemerkt dat onze klanten 
heel divers reageerden. Van totale stilte tot vra-
gen om overleg of klanten die in tranen bij ons 
aanschoven.”

PLANNEN UITWERKEN
“Corona heeft ervoor gezorgd dat we de tijd 
kregen om plannen uit te werken die al langere 
tijd op de plank lagen. Als ondernemer heb ik 
altijd ideeën waar ik niet aan toekom, simpel-
weg omdat klanten altijd voorgaan. Nu konden 

Het aantal bezoekers bij een uitvaart 
veranderde het afgelopen jaar gere-
geld. In een periode mochten er maar 

dertig personen aanwezig zijn. Er waren alter-
natieve regels voor condoleances op een ande-
re locatie dan de uitvaartplechtigheid. Al met 
al veel aspecten waar Breggit Smit rekening 
mee moest houden. Een spannende tijd brak 
aan. “Door het coronavirus zijn de mogelijk-
heden bij het afscheid nemen van een dierba-
re beperkt. Als uitvaartondernemer probeer ik 
hierop in te spelen, om ervoor te zorgen dat er 
toch aan de wensen van de nabestaanden kan 
worden voldaan. De impact van corona was en 
is nog steeds heel groot. Er kan geen afscheid 
meer worden genomen door familie, vrienden, 
buren en bekenden zoals men gewend is. Niet 

meer met z’n allen thuis, bij de be-
grafenis of crematie bij elkaar 

komen, niet meer het even 
elkaar vasthouden, omhel-

zen, iets wat je zo nodig 
hebt in de dagen na een 
overlijden.”

Een onderneming die veel voordeel 
heeft gehad aan corona is Bloemsier-
kunst Florina. “Bij onze bloemenwin-

kels is het razend druk”, zegt Corina van der 
Vlugt. “Een bloemetje is in coronatijd een mooi 
gebaar én het brengt een beetje vrolijkheid en 
positiviteit met zich mee. We draaien met ons 
team soms zestien uur op een dag, om alle boe-
ketten op de afgesproken dag te binden en te 
bezorgen. Het is flink doorwerken, maar wij 
klagen natuurlijk niet. Veel mede-ondernemers 
hebben het ontzettend zwaar nu. Hierdoor zijn 
wij er nog meer bewust van dat het ook anders 
kan…” Bloemsierkunst Florina opende een jaar 
geleden een tweede winkel in Julianadorp. Van 
der Vlugt prijst zich gelukkig met haar werkne-
mers. “Bij ons is het een ontzettend hectische 
tijd. Een boeket, bloemcreatie of plant brengt 
gezelligheid. Iets wat we allemaal zoeken tij-
dens deze crisis. En aangezien wij ook een goe-
de webshop hebben, is het voor de klanten snel, 
eenvoudig en veilig om te bestellen. Het is echt 
aanpoten voor het hele team: van de admini- 
stratie tot de binderij en van de inkoop tot de 

De impact in de reisbranche is enorm. 
“Omzetverliezen van circa negentig 
procent zijn natuurlijk om te huilen! 

En dan praten we niet over een paar maanden, 
maar al omzetverlies met terugwerkende kracht 
voor ons als reisagent sinds oktober 2019. Het 
is soms ook niet te bevatten. Wij zijn vorig jaar 
oktober begonnen met het boeken van reizen 
voor de meivakantie en zomervakantie 2020. 
Wij ontvangen de commissie (ons salaris dus) 
op de reizen zodra klanten op vakantie zijn 
geweest. Aangezien deze klanten uiteindelijk 
nooit zijn vertrokken, zijn wij eigenlijk al een 
jaar voor niks aan het werk. We schatten in tot 
en met eind maart 2021 nog zonder inkomsten 
te zitten zolang er geen vertrekkende vakantie-
gangers zijn.” Mieke en Judith willen deson-
danks heel graag positief blijven, de realiteit is 
helaas erg slopend. “We hebben in eerste instan-
tie heel veel drukte en stress gehad om klanten 
naar huis te krijgen in maart dit jaar. Daarnaast 
hebben we van april tot en met september heel 
veel reizen moeten annuleren en omboeken. 
Veel werk, maar wel zonder inkomsten.”

we de schouders eronder zetten en deze plan-
nen gaan uitwerken. Hoewel dat niet van van-
daag op morgen gaat, zit daar nu wel beweging 
in. Dat is spannend en leuk.” Uit onverwachte 
hoek ontving Langedijk soms de fijnste reac-
ties. “Zo stapte er een klant binnen en is met 
ons gaan zitten. Letterlijk zei ze: ‘Zo, jij helpt 
ons altijd op weg, hoe kunnen wij ervoor zor-
gen dat jij door kunt draaien?’ Dat zijn natuur-
lijk fantastisch hartverwarmende acties. Ook 
daar zijn leuke dingen uit voortgekomen.” De 
verwachtingen voor 2021 zijn hooggespannen. 
“Door corona gaan nu veel dingen anders. Dat 
zal nog wel even duren en zijn stempel druk-
ken op alles wat er gaande is. Als we komend 
jaar enkele van onze plannen kunnen realise-
ren, dan zou dat het resultaat zijn van wat we 
in coronatijd hebben kunnen beden-
ken. Wat we het liefste doen is 
mooie dingen maken waar 
onze klanten blij van wor-
den. Want dan zijn wij 
het ook!”

Het afgelopen jaar heeft een nieuwe kijk op-
geleverd. “Ondernemen in coronatijd heeft 
ervoor gezorgd dat ik samen met de familie 
kijk naar wat er wel kan. Er zijn nieuwe vormen 
van betrokkenheid ontstaan zoals het maken 
van een erehaag. Ook het sturen van een kaart 
met daarop een persoonlijke herinnering aan 
de overledene is in de afgelopen maanden zo 
waardevol gebleken. Ruime condoleancemo-
menten zijn gelukkig nog steeds mogelijk en 
crematie- en uitvaartplechtigheden kunnen 
gevolgd worden via een livestream. De reacties 
van de families waren heel warm. Iedereen was 
vol begrip hoe alles in deze omstandigheden 
geregeld werd.” Haar verwachtingen voor 2021 
zijn nog heel onzeker, voor wat betreft de mo-
gelijkheden die er dan zullen zijn rondom het 
afscheid nemen van een dierbare. “Het hangt er 
helemaal vanaf hoe de situatie met betrekking 
tot het coronavirus dan is. Ik hoop natuurlijk 
dat er een vaccin gaat komen, met wel de kant-
tekening dat dit er niet eerder zal komen dan 
dat de werking en bijwerkingen ervan goed on-
derzocht zijn.” 

bezorging. Gelukkig hebben we een topteam! 
Uiteraard houden we ons in de winkel aan de 
RIVM-richtlijnen: anderhalve meter afstand, 
desinfecteren van spullen en handen en waar 
nodig een mondkapje.”

PLOEGENDIENSTEN
Op de vraag of deze tijd haar innovatief heeft 
gemaakt, antwoordt ze als volgt. “De corona-
tijd is voor ons vooral een kwestie van door-
gaan. Daarom is het team ook uitgebreid en 
werken we, indien nodig, in ploegendiensten. 
Ik weet niet of dat innovatief is; het is eerder 
noodzaak!” Voor het komende jaar hoopt Van 
der Vlugt, net als zovelen, dat we het virus on-
der controle gaan krijgen. “Afgezien dat wij er 
geen ‘schade’ van ondervinden, zie ik om ons 
heen veel mede-ondernemers worstelen. Dat is 
vreselijk. Ik verwacht geen flinke daling in het 
aantal bestellingen met betrekking tot bloe-
men en planten. Het zal uiteindelijk wel iets 
stabieler worden. Dan kunnen wij ook weer 
even ademhalen.”

KLANTENBINDING
De dames hebben in twintig jaar al het nodige 
meegemaakt, van faillissementen van tourope-
rators tot een tsunami en van bosbranden en 
aswolken tot 9/11. “Deze pandemie voelt als 
een nekslag voor ons als zelfstandig onderne-
mers, die niets liever willen dan ons beroep met 
passie uitvoeren. Maar we weten zeker dat als 
deze crisis over is, we hier sterker uitkomen. We 
blijven positief over de toekomst. We hopen in 
ieder geval dat dit jaar ons heel veel klantenbin-
ding heeft opgeleverd! Verder zijn we innova-
tief geweest. We hebben ons aanbod verbreed 
met onder meer tiny houses in Nederland met 
een buiten hottub, onze eigen Travel Company 
Arrangementen binnen Nederland en het aan-
tal glampings uitgebreid voor campings overal 
in Europa bereikbaar per auto. We zijn al jaren 
workaholics, zoals iedereen in onze omgeving 
weet, dus we zitten niet graag stil. You & Me 
blijft bestaan, daar ligt onze passie. We hopen 
ook echt dat iedereen ons weet te vinden voor 
al hun vakanties, weekendjes in Nederland en 
wanneer mogelijk weer naar het buitenland.”

EELAN: Joris Langedijk   BREGGIT SMIT UITVAARTVERZORGING: Breggit Smit

BLOEMSIERKUNST FLORINA: Corina van der Vlugt met haar partner Ron THE TRAVEL COMPANY YOU & ME: Judith Deutekom-Jongejan en Mieke Schenk-van der Linden

‘We hebben nu de tijd om plannen uit te werken’ ‘De reacties van families waren heel warm’

‘Veel werk, maar wel zonder 
inkomsten’

Ondernemen in 
coronatijd. Een zin die 

een jaar geleden nauwe- 
lijks betekenis had. Voor de ene 

ondernemer heeft corona positief 
uitgepakt en voor een ander zijn de 
gevolgen niet te overzien. Op deze  

pagina komen vier ondernemers aan 
het woord. Wat betekent ondernemen 

in coronatijd, hoe houden ze het 
hoofd boven water en wat waren 

reacties van klanten en 
dorpsgenoten?

‘De coronatijd is voor ons vooral 
een kwestie van doorgaan’
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ELLEN’S
HAIRSHOP

KEINSMERWEG 22
1756 AG ’T ZAND
0224 59 32 04

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!

AL 30 JAAR UW KAPPER!
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ZANDTEMERS IN HET BUITENLAND • ZANDTEMERS IN HET BUITENLAND • ZANDTEMERS IN HET BUITENLAND 

‘We zijn enorm tevreden, en de zaken gaan goed’
CLERMONT • Ed Mak emigreerde 
met zijn gezin in 2008 naar Clermont, 
Florida. “Het voelde als thuiskomen. 
We waren goed voorbereid en er al 
vaak op vakantie geweest. Daarbij 
heb ik in 1989 en 1990 in de Verenig-
de Staten gewerkt en gewoond.”

E 
d (56) stapte met zijn vrouw Lynn (52) 
en zoons Don (24) en Owen (21) op het 

vliegtuig. “De reden was dat ik zat was van het 
Nederlandse weer, en dit was een unieke mo-
gelijkheid om voor onszelf te beginnen. We be-
heren ‘investment/2nd homes’ in de buurt van 
de amusementparken in Orlando (denk aan 
Disney, Universal, Seaworld). Dit zijn prachtige 
vakantievilla’s met zwembad en vaak een jacuz-

‘Sorry ’t Zand, I’ll love you from a distance’

D 
e 38-jarige Jos is inmiddels dertien jaar 
getrouwd met Anna en een trotse va-

der van drie zonen Joshua (12), Jeremiah (10), 
Jordan (8) en een dochter Anaiah (6). Het stel 
heeft sinds januari 2018 een eigen bedrijf. “We 
decoreren voornamelijk bruiloften. We doen al-
les, van tafels en stoelen tot belichting, podium, 

plafonddecor, serviesgoed, en verse bloemstuk-
ken. Sinds Covid-19 doen we heel veel trans-
formaties van achtertuinen of restaurants voor 
kleinere feesten, zoals verjaardagen en baby- 
showers.” 

WAT IS DE REDEN VAN EMIGREREN 
GEWEEST?

“Ik ben in 1999 na het afronden van de 
havo een jaar naar Seattle gegaan als ‘high 
school exchange student’. Ik heb daar een hele 
mooie tijd gehad en beloofde mezelf om nog 
een keer terug te komen voor een langere tijd. 
Daar heb ik in 2006, na de verkoop van mijn 
onderneming aan een Amerikaans bedrijf, actie 
op ondernomen. Ik ben dat bedrijf in principe 
achterna gevlogen om daar nog minimaal één 
jaar voor te werken. Daarna ben ik weer voor 
mezelf begonnen.”

zi. We regelen van alles wat hiermee te maken 
heeft. Bijvoorbeeld verhuur, onderhoud en 
schoonmaak. We zijn ook makelaars en kunnen 
assisteren in aan- en verkoop van 2nd homes/
vakantievilla’s. Dus mochten er mensen zijn die 
zin hebben in heerlijke vakantie of een tweede 
huis in Florida kunnen wij helpen.” Kijk voor 
meer informatie op www.vipfloridavillas.com.

TROTS
De kinderen hebben hun draai gevonden in 

de VS. Don heeft een baan bij Healthy gamers. 
Hij helpt online klanten met psychische proble-
men. Owen zit in zijn laatste jaar op de Univer-
sity of Central Florida en hoopt volgend jaar af 
te studeren in computer science. “Amerikanen 
zijn echt trots op hun land en klagen niet over 
van alles en nog wat. Als je het niet naar je zin 

De familie Mak op de foto vanaf het pooldeck 
achter hun huis in Florida

De familie Jongejan

WAT MIS JE VANUIT ’T ZAND/ 
NEDERLAND?

“Voornamelijk mijn ouders, zus en de rest 
van de familie en vrienden. Be-
halve dat, mis ik ook wel de ker-
mis, kroketten en kaassoufflés. 
Misschien kan ik zelf kaassouf-
flés gaan produceren en op de 
Amerikaanse markt introduce-
ren. Maar met de cultuur hier ga 
ik ongetwijfeld failliet vanwege 
de rechtszaken, omdat men-
sen hun mond verbranden en 
het dan zo kunnen verdraaien 
dat het mijn schuld is. Ameri-
kanen…” Jos verwacht niet de-
finitief terug te keren naar Ne-
derland. “Nee, mijn leven is nu 
hier. Ik heb vier kinderen en een 
vrouw. Als ik Trump kan overle-

hebt, dan moet je wat anders gaan doen. Dat 
doen ze hier ook. Ze werken daarom gemiddeld 
een jaar of zes voor dezelfde baas en verhuizen 
veel. Ze zijn trots op hun politie, hulpverleners 
en het leger. Daar kijken ze echt tegen op.” Ed 
mist vanuit Nederland het sociale leven. “Wij 
hebben een hechte vriendengroep in de polder 
waar we gelukkig nog veel contact mee hebben, 
maar dat is hier wat minder. Gelukkig hebben 
we hier vrienden en huiseigenaren waar we een 
bakkie of borreltje mee drinken. Maar sinds Co-
vid-19 is dat lastig. We hopen op een gezelli-
ger 2021.” Plannen om terug te keren naar ’t 
Zand heeft Ed vooralsnog niet. “We zijn hier nu 
enorm tevreden. We hebben prachtig weer, een 
mooi huis, de zaken gaan goed en zolang alles 
goed blijft gaan, blijven we in de VS!”

toor met ongeveer 45 medewerkers. Deze over-
stap heeft goed uitgepakt, omdat een lokaal 
kantoor uiteindelijk beter bij mij past. Betrok-
ken bij de ondernemer en de collega’s, de be-
langrijkste ‘onderdelen’ van onze organisatie.”
 

BOLLENOORD
Koopman & Co heeft vestigingen in Breezand, 
De Waal, Hippolytushoef en ’t Zand. “Op de 
woensdag zit ik in BolleNoord. Dicht bij huis 
en dicht bij de Zandtemer klanten. Ondanks 
de verdergaande digitalisering vinden wij het 
belangrijk om dichtbij en betrokken te zijn bij 
onze klanten, één van de kwaliteiten van ons 
kantoor.”

‘Wij vinden het belangrijk  
om dichtbij en betrokken  
te zijn bij onze klanten’

K oopman & Co is momenteel druk bezig 
met de missie, visie en strategie van het 

kantoor. “Uitbreiding van onze klantenporte-
feuille is daar een onderdeel van. Daarom heb-
ben wij dit jaar een kantoor op Texel geopend 
en willen wij als ‘de financiële huisarts-plus’ 
ook aan vaste wal de portefeuille vergroten.”

LOKAAL KANTOOR
Kooijman had op jongere leeftijd aanvankelijk 
andere plannen. “Als 12-jarige jongen wilde ik 
graag de horeca in, dus heb ik gekozen voor 
de opleiding LTS consumptief en daarna de 
middelbare hotelschool in Amsterdam. Na af-
ronding van deze opleiding heb ik een half jaar 
de tijd genomen om een passende opleiding te 
zoeken. Het is de opleiding accountancy gewor-
den en dit was een juiste keuze. In 2007 heb ik 
deze opleiding afgerond en ben ik mijn carrière 
begonnen bij Deloitte in Schagen. In december 
2013 heb ik de overstap naar Koopman & Co 
gemaakt, een middelgroot accountantskan-

Zandtemer Hans Kooijman (37) neemt per 1 januari 2021 het aandeel in de 
maatschap van Koopman & Co over van Ricus Winnubst. “Ik ben trots dat ik deze 
kans heb gekregen en ik pak hem dan ook met beide handen aan”, zegt Kooijman.

Kooijman wordt vennoot bij Koopman & Co

Hans Kooijman: ‘Ik 
pak deze kans met 
beide handen aan’

De clustermanager in ’t Zand, Breezand 
en Den Helder vervolgt: “Onze peda-

gogisch medewerkers kunnen zich volledig 
richten op het spelenderwijs begeleiden van 
kinderen in hun ontwikkeling. De peuter-
schoolruimte is sfeervol ingericht met speel-
hoeken en er wordt thematisch gewerkt met 
een educatief voorschools programma. Hier-
door kunnen de kinderen goed voorbereid de 
overstap maken naar de basisschool. Die stap 
is al een stuk gemakkelijker, omdat de peuter-
school intensief samenwerkt en samenspeelt 
met de kleuterklassen van de basisschool. Sa-
men vormen zij de onderbouw, waardoor een 
goede doorgaande leerlijn mogelijk is.” 

GROEI
’t Zand groeit en Kappio groeit graag mee door 
ook een breder en aanvullend product te gaan 
aanbieden, vertelt Wolfis. “In het nieuwe jaar 
starten we met een BSO in de school, waarbij 
het accent ligt op techniek en cultuur. De di-
verse ruimtes binnen de school bieden volop 
mogelijkheden voor onderzoekend experimen-
teren, techniek en muziek. Voordat de school 
start, zijn kinderen van harte welkom in onze 
voorschoolse opvang. En als de school sluit, 
start de naschoolse opvang. Dat kinderen 

Peuterschool De Zandbak is al bijna 
50 jaar een begrip in ’t Zand en is 
sinds 2016 onderdeel van Kappio. Een 
professionele kinderopvangorgani-
satie in de Kop van Noord-Holland 
en West-Friesland. “Kappio biedt een 
stevige basis in kwaliteit en  
professionaliteit en heeft oog voor de  
persoonlijke benadering”, aldus Janet 
Wolfis. 

Spelenderwijs wijzer 
bij Kappio

plezier hebben vinden wij heel belangrijk en 
daarom bieden wij een afwisselende vrijetijds-
besteding. We laten de kinderen hun talenten 
ontdekken en stimuleren hen daarin. De BSO 

sluit naadloos aan op de behoeftes van kinde-
ren. Er kan actief plezier worden gemaakt of zij 
kunnen zich rustig ontspannen na een drukke 
schooldag.” 

NIEUW LID
Op de vraag waarom Kappio lid is geworden 
van de Zakenclub antwoordt Wolfis: “We vin-
den het belangrijk om een goede verbinding te 
hebben met het dorp. Daarnaast wil Kappio 
de samenwerking versterken met de bedrijven, 
verenigingen en stichtingen in de buurt.” 

Pedagogisch medewerkers 
Mirthe Huitinga (l) en Jolanda Schuijt

‘Kappio groeit mee door een 
breder en aanvullend

product te gaan aanbieden’

ven, dan kan ik alles aan en zo niet dan verhuis 
ik naar Jamaica. Sorry ‘t Zand, I’ll love you from 
a distance!”

HOUSTON • Jos Jongejan ontmoet-
te op de dag dat hij voet zette op  
Amerikaanse bodem zijn vrouw Anna. 
“Daardoor was ik vrij snel gewend. 
De stap was dan ook niet moeilijk. 
Ik zag het als een avontuur. Alles was 
nieuw. Ik ging de ‘American Dream’ 
achterna.” Hij is woonachtig in een 
voorstad van Houston, genaamd  
Sugar Land.
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TIMMERFABRIEK
DOEDENS B.V.
't ZAND TEL: 0224 591324

www.timmerfabriekdoedens.nl

Aannemingsbedrijf

Bouwen naar uw idee

Loonbedrijf
M. vd. Poel

C.G. Tuin Holding
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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

Producent 
van meng, 
opzak- en 
transport 
machines
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WIJ WENSEN
IEDEREEN

PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN GEZONDE
START VAN HET
 NIEUWE JAAR!

Frank Snijder & Adri Buur
Accountmanagers Bedrijven

Wij bieden
graag de kennis
en handvaten
die juist nu erg
belangrijk zijn.

Natuurlijk ook in 2021
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Jarenlang was de winkel van Tesselaar een begrip in ’t Zand. Manufacturen en 
je huis laten stofferen, Tesselaar verzorgde het. Op zondagochtend na de kerk-
dienst was de winkel open. Toen Nic Tesselaar de zaak verkocht aan de familie 
Koemeester, vestigde zij er hun bloemenwinkel. Na de sluiting van de bloemen-
zaak hebben Trudie en haar man, Willem Jeninga, het pand verbouwd en werden 
er twee appartementen gebouwd. Een mooie nieuwe bestemming in het centrum 
van het dorp. Er zijn in de loop van de jaren een aantal verbouwingen geweest, 
maar de oude foto toont de winkel van Tesselaar in 1962. Links zien we het 
voorste deel van de toenmalige St. Jozefschool en rechts nog een puntje van de 
groentewinkel van Cor van der Berg. Trudie en Willem hebben ook een deel aan 
de voorzijde weer in gebruik genomen, wat nog bij het pand hoorde.

In 1985 werd een begin gemaakt met de omlegging van de rijksweg N9 buiten 
’t Zand om. Twee jaar later werd het nieuwe gedeelte in gebruik genomen. De 
oude foto toont de situatie richting de Stolpen in 1985. De Groteweg loopt 
nog rechtstreeks door, langs melkontvangst Hollandia, naar de N9. Aan het 
Molenpad staan nog niet de huizen van de families van Dijk en Zeeman. Het 
weiland waar de omlegging moest komen was van veehouder Jo Ros. We zien 
ook het dak van molen De Hoop dat nu aan de Parallelweg staat en in de 
verte zien we de zomerhuisjes van Jos Smit. Op de huidige foto zien we veel 
groen, de omlegging ligt verscholen achter de bomen aan de rechterkant. Er 
kan veel veranderen in 35 jaar.

’t Zand krijgt er een uitbreiding bij. Waar 
nu volop wordt gebouwd, stonden voor-
heen de bloembollen van Frans Klinken-
berg. Jarenlang teelde hij er zijn tulpen 
en narcissen. Nu komen daar dus nieuwe 
huizen te staan. Veel jonge gezinnen heb-
ben er een huis gekocht, zo ook Erik Tes-
selaar en Willemien Braam. Zij wonen nu 
nog in de Pater de Witstraat. Samen met 
hun kinderen Nees en Fijs zullen zij in de 
loop van 2021 hun nieuwe woning aan de 
Wentelploeg betrekken. Op de foto staat 
het gezin in hun toekomstige achtertuin.

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 afbeeldingen over ’t Zand en omstreken opgebouwd. 
Inmiddels mag Dirk zich dorpshistoricus noemen en heeft hij de foto’s voorzien van tekst. 
Zie op deze pagina een hele kleine greep uit zijn archief en de situatie zoals die in 2020 is.  

Alb. Groot in de Stolpen bestaat al sinds 1924. Opa Albertus Groot begon destijds een win-
keltje op de hoek van de Belkmerweg met de Schagerweg (de huidige Stolperweg). Het bedrijf 
groeide gestaag en eind jaren twintig werd er een graanmaalderij gebouwd. Deze is in 1995 
gesloopt omdat hij overbodig was geworden. In 1977 werd de eerste kunstmestwagen in eigen 
beheer gebouwd. In 1984 (zie oude foto) werden de eerste twee silo’s gebouwd, ook in eigen 
beheer en in 1985 volgde de derde silo. De silo’s waren voor de opslag van kalk en kunstmest. 
Enkele jaren geleden waren de drie silo’s aan het eind van hun levensduur en zijn ze vervangen 
door twee nieuwe, moderne silo’s. Alb. Groot bv gaat het 100-jarig bestaan net niet halen. Met 
terugwerkende kracht is het bedrijf sinds 1 januari 2020 verkocht aan WPA-Robertus. Op de 
foto staan van links naar rechts Hans Sikkema (geknield), André Conijn, José Groot, Peter 
Vonderbank, directeur Nico Groot en John Sneek.

door fotograaf Dirk Smit
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T 0224 59 09 67  |  MULLERBELETTERING.NL

Wij bedenken, ontwerpen en voeren uit:
van logo tot compleet in uw huisstijl
vormgegeven flyer, werkkleding
of bedrijfswagen...

In het nieuwe jaar staan wij
graag weer voor u klaar! 
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BIJZONDER JAAR VOOR HOVENIERENDE IMKER
Stef van den Berg won vorig jaar met zijn hoveniersbedrijf de 
verkiezing Ondernemer van het Jaar en dat heeft hem geen 
windeieren gelegd. “Ik heb veel klussen in ’t Zand gehad. Op-
vallend veel zelfs. De verkiezing leeft in het dorp. Ik heb meer-
dere taarten in ontvangst mogen nemen.” Van den Berg is een 
drukbezet man. Naast zijn werk als hovenier is hij een trotse 
vader van vier dochters, brouwt zijn eigen bier, verkocht in de 
decembermaand kerstbomen en is een gepassioneerd imker. 

De impact van corona 
op zijn hovenierswerk 
was groot. “Ik heb het 

megadruk gehad. Iedereen zat thuis 
en keek veel naar zijn tuin. Dat heeft 
mooie klussen opgeleverd. Naast 
particulieren had ik aan de gemeente 
Schagen een mooie opdrachtgever. 
Ik mocht in de hele gemeente in ver-
zorgingshuizen grote bloembakken 
plaatsen. Deze heb ik opgevuld met 
voorjaarsbloemen. Daar heb ik hele 
leuke reacties op gekregen.” Van den 
Berg mocht onlangs nog een prijs in 
ontvangst nemen. Hij werd namelijk 
uitgeroepen tot stagebedrijf van het 
jaar.
 
BEE TO BUSINESS
Toch had de 38-jarige inwoner van 
Callantsoog 2020 heel anders voor-
gesteld. “Onder de naam Bee to Busi-
ness voorzie ik bedrijven van bijen-
kasten om zo een positieve bijdrage 
te leveren aan ons ecosysteem. Ik was 
voornemens om Bee to Business uit 
te gaan breiden. Hier had ik al flink 
voor geïnvesteerd. Zo had ik veertig 
kasten aangeschaft. Maar ja, toen 

kwam corona en hadden onderne-
mers wel wat anders aan hun hoofd.” 
Met Bee to Business kunnen bedrij-
ven hun imago verduurzamen door 
een bijenkast te plaatsen. “Zonnepa-
nelen aanleggen of de aanschaf van 
een elektrische auto zijn natuurlijk 
bekend, maar een bijenkast is net 

zo’n mooie manier. Er is een gebrek 
aan biodiversiteit. Ik zag dit als een 
kans. Bijen hebben een actieradius 
van zes kilometer en in dit gebied 
bevruchten ze je planten. Dat trekt 
weer vogels aan. Naast het duurza-
me aspect krijgen bedrijven jaarlijks 
tachtig potjes met honing met daar-
op hun bedrijfslogo. Dat kunnen ze 
weer gebruiken als relatiegeschenk.” 

GEPASSIONEERD
“Albert Einstein zei ooit: ‘Als de bij 
uitsterft is dat het einde van alle 

soorten.’ Wie ben ik om Einstein te-
gen te spreken. De bij is enorm be-
langrijk voor al het leven op aarde en 
indirect voor onze economie. Neem 
nou de kersenoogst. Die valt in dui-
gen als het een week koud is geweest 
en de bijen niet kunnen vliegen.” Van 
den Berg kan gepassioneerd vertellen 
over bijen. Hij is inmiddels al zestien 
jaar imker. In de tijd dat hij werk-
zaam was in een tuincentrum kwam 
hij erover in gesprek. “Een klant ver-
telde zo geamuseerd over het werk 

Ondernemer van het Jaar Stef van den Berg een drukbezet man

als imker. Door zijn verhaal raakte 
ik gefascineerd. Een bijenkast leeft 
enorm. Alleen al aan de buitenkant is 
het intrigerend om te zien. Binnenin 
is het net zo bijzonder. Om imker te 
worden heb ik verschillende cursus-
sen gevolgd. Ik wil nog cursussen 
gaan volgen over bestuiving en onge-
diertebestrijding.”

HONINGBIER
De laatste week van december stond 
voor Van den Berg altijd in het teken 

van vuurwerk. Tot dit jaar. “Het pand 
dat ik hiervoor huurde was verkocht. 
Ik durfde het niet aan te investeren in 
bunkers. Ik heb nu weer kerstbomen 
verkocht. Voordat ik in de vuurwerk-
handel zat, bracht ik al kerstbomen 
aan de man.” De ondernemer brouwt 
ook zijn eigen bier. Uiteraard ont-
breekt daar honing niet in. “Verder 
gebruik ik hiervoor kippenvoer. Dat 
zijn allemaal granen. Dit bier is puur 
voor mezelf, om te drinken of om ca-
deau te geven.” 

‘De bij is 
enorm belangrijk
voor al het leven 

op aarde’

‘WE DOEN HET SAMEN’
De doelstelling werd tijdens 
een informatieavond in juni 
1993 als volgt omschreven: 
belangen van ondernemers be-
hartigen, aantrekkingskracht 
van ons dorp vergroten en  
’t Zand en Zandtemer onder-
nemers promoten. Deze drie  
peilers zijn nog altijd zeer be-
langrijk voor de Zakenclub 
‘t Zand. Vorig jaar werd het 
25-jarig jubileum gevierd.

Het eerste actieve jaar 
van de Zakenclub ‘t 
Zand is 1994. De eerste 

voorzitter is Piet de Geus. Onder zijn 
leiding wordt veel bereikt. De eerste 
wapenfeiten zijn het plaatsen van in-
formatieborden met plattegronden, 
een excursie naar de Heineken Brou-
werij en een informatieavond om-
trent de Arbowet, georganiseerd door 
Jongejan & Partners. Later zullen 
de inrichting van de Keinsmerweg, 
de woningbouw en de aanlegsteiger 
voor de pleziervaart in het Noord-
hollandsch Kanaal op de agenda ver-
schijnen.
 

PERSOONLIJK CONTACT
De tweede voorzitter is Sjaak de Heij. 
Hij neemt in 1997 de voorzittersha-

mer over. Het kabinet de Heij heeft 
ambitieuze plannen. Het industrie-
terrein moet uitgebreid worden en 
de samenwerking met de dorpsraad 
wordt geïntensiveerd. “Door als ver-
enigingen samen te werken, krijgen 
we dingen voor elkaar en dat is als 
individuele ondernemer of inwoner 
een stuk lastiger”, aldus Sjaak. Verder 
wordt de communicatie met de leden 
verbeterd zodat iedereen goed op de 
hoogte is en blijft van de activiteiten. 
In 1998 wordt de eerste Ondernemer 
van het Jaar-verkiezing georganiseerd. 
Na zeven jaar geeft Sjaak het stokje 

25 jaar Zakenclub ’t Zand aan de hand van vijf voorzitters

over aan Adriaan Jongejan, die op 
zijn beurt elf jaar voorzitter blijft. In 
deze periode begint het industrieter-
rein vorm te krijgen en de eerste on-

dernemers bouwen er lustig op los. 
Bijzonder aan het terrein is de duur-
zame warmtevoorziening. Dit wordt 
in samenwerking met Kodi aange-
legd. De Zakenclub ‘t Zand is hier een 

ONTWIKKELING KOLKSLUIS
Met Annie van der Voort heeft de 
Zakenclub ‘t Zand in 2014 voor het 
eerst een vrouwelijke voorzitter. Zij 
gaat voortvarend verder met het 
werk dat er ligt. De uitbreiding van 
het industrieterrein moet gereali-
seerd worden en samen met de Fa. 
Sneekes wordt een aparte stichting 
opgezet: de Stichting Ontwikkeling 
Kolksluis. Bovendien worden de bor-
den op het industrieterrein geplaatst 
zodat bedrijven nog makkelijker 
vindbaar zijn, het dorpsplein wordt 
gerenoveerd en voorzien van prach-
tige bloembakken, het inrijverbod 
voor vrachtverkeer ter hoogte van 
de Keinsmerweg wordt ingesteld en 
alle gebruikelijke activiteiten worden 
doorgezet. Denk aan de BHV-cursus, 
het ledenuitje, de decemberactivitei-
ten en de ondernemersverkiezing.

KERNWAARDEN
In 2018 wordt Rob Dekker de nieuwe 
voorzitter en daar is hij trots op. “In 
gesprekken die ik heb gevoerd met 
mijn voorgangers komen een paar 
dingen toch steeds weer sterk naar 
voren. We doen het samen, binnen de 
club, maar zeker ook met de gemeen-
te, Dorpsraad, Stichting Stimulering 
Dorpsactiviteiten, S.O.K. en alle an-
dere clubs en verenigingen in ons 
dorp. We hebben respect voor elkaar 
en als het gebeuren moet, steken we 
de handen uit de mouwen. En wat 
mij betreft zijn dit de kernwaarden 
die diep verankerd liggen. Niet alleen 
in onze club, maar in ons hele dorp.” 

Het bestuur met van links naar rechts Rob Dekker (voorzitter), Ellen Zomerdijk, Laurent Spil, Arnold de Boer,  
Jeroen Muller, Annemieke Dekker (penningmeester) en Anita Bakker (secretaris).

enorme kartrekker in geweest en ze-
ven bedrijven sluiten zich aan bij het 
aardwarmteproject. Daarnaast wordt 
het terrein met camera’s beveiligd. 
Regio Control en later Deko Alarm 
zijn hierin een belangrijke partner. In 
2005 worden de eerste stappen gezet 
voor de tweede uitbereiding van het 
industrieterrein. Een project wat, ter 
irritatie van sommigen, nog heel wat 
jaren op de agenda zou blijven. De 
herinrichting van ’t Zand verschijnt 
eveneens op de agenda. Hierin wordt 
een complete reorganisatie van het 
dorp voorgesteld.

‘In deze periode begint
het industrieterrein 

vorm te krijgen’
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We wensen u een 
buitengewoon goed 2021 

Onkruidbestrijding
en duurzaam reinigen 

met heet water

Oude Rijksweg 73, 1756 EL ’t Zand,   
Tel: 0224-591401 Mobiel: 06-50281112

E mail: info@janschilder.nl

Website: www.janschilder.nl

Solid Wood Systems

-

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

  

Mail uw oplossing met vermelding van adresgegevens naar: 
redactiekerstkrant@gmail.com
of stuur naar: ’t Zand inZicht, Kabeljauw 4, 1741 RH Schagen

De inzending dient vóór dinsdag 5 januari 2021 binnen te zijn.  
De winnaars krijgen persoonlijk bericht en worden gepubliceerd  
op de website www.tzand.info.

andringa
bakker
dekker
derako
doedens
ellens
emt
fonteijn
graas
groot
heij
houtbouw
jongejan
koks
mondial
muller
multit
oostwouder
rabobank
schilder
sneekes

De Zakenclubbonnen worden gesponsord door: 
L Huisartsenpraktijk ’t Zand (2x) L Hoveniersbedrijf Stef van den Berg 
L Luc Pijman Bedrijfsarts -Advies/Keuringen L Slagerij Andringa 
L  Tandartspraktijk M.M.D. van der Ploeg-Kooijman
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Pieter de Geus (41) nam op 1 mei van 
dit jaar de taken van zijn vader Piet 
over als beheerder van sporthal Multi- 
treffer. De start hadden hij en zijn 
vrouw Tamara (42) zich iets anders 
voorgesteld. “We hebben nog steeds 
niet het idee echt begonnen te zijn. Het 
is net alsof alles momenteel op pauze 
staat.”

De voorbereidingen voor het af-
scheid van Piet de Geus, jaren-
lang het vertrouwde gezicht van 

de Multitreffer, waren half maart in volle gang 
toen de lockdown vanwege de uitbraak van 
het coronavirus inging. “Daardoor heeft mijn 
vader zijn werk niet af kunnen maken, en zijn 
wij nooit echt begonnen”, zegt Pieter. “Er was 
gewoon helemaal niks in de Multitreffer tot en 
met 1 juli. De competities van handbal, zaal-
voetbal en volleybal waren stopgezet.”

UITBATER
In augustus begonnen de voorbereidingen voor 
het nieuwe seizoen, vanaf september werd er 
ongeveer een maand volop gedraaid. “Toen was 
het meteen heel druk”, vertelt Pieter. In de win-
terperiode is het normaal gesproken volle bak. 
“Dan is de hal gewoon zeven dagen in de week 
bezet, en zit ik al die dagen in de sporthal. Als 
er gesport wordt ben ik aanwezig, ik doe een 
stukje schoonmaak, planning, administratie”, 
zegt Pieter. Hij is daarnaast ook nog boven in 
de sporthal achter de bar te vinden als uitba-
ter van het Sportcafé. Om het combineren van 
deze twee banen mogelijk te maken, springt 
zijn vrouw Tamara, naast haar werk als restau-
ratief medewerker bij woonzorggroep Samen, 

bij: “Ik help hem waar nodig een handje, al is 
dat veelal achter de schermen.”

GUNFACTOR
Momenteel zien de werkweken er echter heel 
anders uit door de aangescherpte coronamaat-
regelen. Behalve de jeugdtrainingen gebeurt er 
weinig in de sporthal, het Sportcafé is gesloten. 
Toch zijn Pieter en Tamara positief. “’t Zand is 
een sportdorp pur sang. We zien de Multitref-
fer als het sociale hart van het dorp. Er komen 
zoveel mensen over de vloer bij ons om te spor-
ten. Maar ook bij de Fysiotherapeut, sportcen-

‘We zijn nog niet echt begonnen’

trum Multifit, Gastouderburo Kind Aan Huis 
en de twee locaties van kinderopvang ‘t Zand-
kasteel die allemaal in ons gebouw zitten”, 
aldus Pieter. Zijn vrouw Tamara merkt dat de 
Zandtemers hen een warm hart toedragen: “Na 
al die tijd vergeten de mensen je niet. Als je ziet 
wat voor succes onze bockbieractie was, dat 
betekent toch dat je een gunfactor hebt. Daar 
worden we heel blij van.”

IJSKAST
De ideeën voor de toekomst zijn even gepar-
keerd. “Eerst maar eens kijken wanneer we weer 

Nieuwe beheerders van sporthal Multitreffer kijken met positieve blik naar de toekomst 

open kunnen, gewoon lekker gaan draaien. Dat 
is van levensbelang voor de sporthal, dat de 
competities gestart gaan worden. Plannen heb-
ben we wel, maar die staan voor even in de ijs-
kast. De basis is gelukkig goed. De Multitreffer 
staat al jaren goed op de kaart. Dat willen we 
graag voortzetten”, zegt Pieter. Iets wat zeker 
te danken is aan zijn vader Piet, en het bestuur 
van Stichting Sporthal ’t Zand dat de Multi- 
treffer exploiteert: “We gaan er positief in. Als 
ze zeggen dat we weer mogen beginnen, dan 
staat de deur direct open.” 

Tamara en Pieter de Geus: ‘Na al die tijd vergeten de mensen je niet’
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