
Noortje Deutekom is dagelijks te 
zien bij het NOS Jeugdjournaal. 
Ze maakt items en presenteert de 
ochtendeditie. Een van de mooiste 
kanten van haar werk vindt ze dat 
ze vooraan staat bij grote gebeur-
tenissen. “Ik heb ook heel veel ple-
zier in de hoge werkdruk. Als er ‘s 
avonds om zeven uur een leuk item 
in de uitzending zit, voelt dat iedere 
keer weer alsof ik een wedstrijd heb 
gewonnen. Wat minder leuk is, zijn 
de haatreacties tegen journalisten 
tegenwoordig. We hebben de laatste 
tijd demonstraties voor de deur bij 
de NOS en we moeten steeds va-
ker met een beveiliger de straat op. 
Zijn gezellige jongens hoor, die be-
veiligers, maar het hoort natuurlijk 
niet.”

Inmiddels woont Deutekom al weer 
enige tijd in Amsterdam. Als kind wil-
de ze actrice worden. Ze speelde jaren-

lang toneel bij Theaterkring in Schagen en bij 
E.M.M. in ‘t Zand en zou daarna doorbreken 
in Hollywood. “Na een mislukte auditie bij 
de toneelschool in Amsterdam ging ik toch 
wat verder kijken. Ik was op zoek naar iets 
creatiefs. Het was precies in de tijd dat Barack 
Obama zich kandidaat stelde voor de presi-
dentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Ik 
zat het Achtuurjournaal te kijken en dacht: 
‘He, dat wat ze daar bij die NOS doen lijkt me 
ook wel wat.’ Na mijn middelbare school en 
mbo-detailhandel wilde ik graag journalist 
worden en ik schreef me in voor de hbo-op-
leiding Journalistiek in Tilburg. Niet echt een 
praktische keus, want vanuit ‘t Zand is dat 
toch al snel drie uur reizen, maar ik zag het 
wel zitten om naar een onbekende stad aan 
de andere kant van het land te vertrekken. Ik 
huurde een kamertje en leerde het vak vooral 
tijdens stages bij dagblad Sp!ts en het RTL 
Nieuws. Aan Tilburg heb ik nooit echt kun-
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nen wennen, maar ik kwam er al snel achter 
dat ik de nieuws journalistiek wel prachtig 
vond. Ik studeerde af en kon een paar maan-
den later als freelancer beginnen op de bui-
tenlandredactie van de NOS in Hilversum.”
 
BREAKING NEWS
Het werken bij de NOS maakt een overwel-
digende indruk op Deutekom. “Zo’n groot 
bedrijf vol energie, altijd onder tijdsdruk wer-
ken, samenwerken met correspondenten over 
de hele wereld en live uitzendingen maken bij 
‘breaking news’. Ik begon in 2013 wat een heel 
druk nieuwsjaar was. De VS dreigden Syrië bin-
nen te vallen vanwege gifgas, president Morsi 
werd afgezet in Egypte en Nelson Mandela 
overleed. Ik vond het moeilijk en had geen idee 
wat ik deed, maar wat ik wel wist is dat ik het 
fantastisch vond om boven op dit soort grote 
gebeurtenissen te zitten. Dat is voor mij nog 
steeds het mooiste aan mijn werk bij de NOS. 

Dat kan ook bij het Jeugdjournaal. Dit jaar 
bijvoorbeeld tijdens de overstromingen in Lim-
burg en de moord op Peter R. de Vries.” 

GEMAK STELLEN
Een werkdag begint voor haar op de redactie. 
“We hebben overleg over wat er in het nieuws 
is of over wat we nog kunnen verwachten. Sa-
men met een redacteur doe ik research, maak 
ik interviewafspraken, boek ik een cameraman 
en dan spring ik zo snel mogelijk in de auto. 
Het maken van een televisie-item is bewerkelijk. 
Draaien en interviewen kost veel tijd, zeker om-
dat we met kinderen werken. Je kunt niet even 
binnenstappen, een paar vragen stellen en vijf 
minuten later buiten staan. Daarvoor moet je 
de tijd nemen, iedereen op z’n gemak stellen, 
zeker als het over een heftig onderwerp gaat. 
Soms kom ik terug op de redactie met ruim een 
uur aan videomateriaal. Dan heb ik nog een 
paar uur om dat allemaal te ‘spotten’, te monte-

ren, teksten te schrijven en in te spreken. Soms 
moet ik daarbij in de uitzending ook nog een 
live kruisgesprek doen. Eigenlijk ben ik dus de 
hele dag druk bezig.”
 
CONTEXT BIEDEN
Deutekom kent als geen ander het belang van 
het Jeugdjournaal. “Kinderen hebben zelf veel 
vragen over wat er in de wereld gebeurt. Ze 
horen erover op school of van hun ouders tij-
dens het avondeten. Kijk naar corona; dat heeft 
ons allemaal getroffen en zeker ook kinderen. 
Ineens zitten ze de hele dag thuis, zien hun 
vrienden en grootouders niet meer en hun hob-
by’s kunnen niet doorgaan. Het is belangrijk 
dat er een programma is dat context biedt en 
hun vragen beantwoordt.” Over een jaar of tien 
verwacht ze dat ze nog werkzaam is in de ac-
tualiteiten. “Een talkshow lijkt me leuk, of een 
programma zoals Nieuwsuur. Maar tien jaar is 
nog wel heel ver weg!”

Noortje Deutekom dagelijks te zien bij het NOS Jeugdjournaal
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van de voorzitter

De coronapandemie. Ik wil het er eigen-
lijk niet over hebben, maar we kunnen 
er helaas niet omheen. Al bijna twee 
jaar hebben we ermee te maken en de 
maatregelen en versoepelingen volgen 
elkaar op. We bewegen mee op de gol-
ven van deze crisis. Iedereen heeft er 
mee te maken en gaat er op zijn of 
haar eigen manier mee om. 

De één raakt het hard en de andere 
minder hard, dat is per sector heel ver-
schillend. Zelf werk ik in de bouwsector 
en gelukkig konden we daar met aan-
passingen gewoon doordraaien, maar 
als je een reisbureau, horecagelegen-
heid, winkel (essentieel of niet) of een 
ander contactberoep zoals een kapsa-
lon of massagesalon runt, was dat wel 
heel anders.

Steeds weer de klap van een nieuwe 
maatregel moeten incasseren, steeds 
weer opnieuw de kracht zien te vinden 
om de schouders eronder zetten, nieu-
we creatieve oplossingen zien te beden-
ken om de tent draaiende te houden, 
dat vraagt wat van de veerkracht van 
deze ondernemers. En daar wil ik bij 
deze dan ook mijn diepe respect voor 
laten blijken.

Ik ben geen viroloog of wetenschapper, 
ik kan alleen maar hopen dat we aan-
komend jaar uit deze crisis komen en 
weer ‘normaal’ kunnen gaan doen. En 
tot die tijd doen we wat we kunnen en 
dragen we allemaal ons steentje bij om 
hier doorheen te komen. 

We gaan met z’n allen de uitdagingen 
en kansen voor het nieuwe jaar weer 
aan en ik wens iedereen dan ook mooie 
feestdagen en alle goeds voor 2022.

Maak er wat moois van!

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!

Inge Dekker is werkzaam als diëtist-specialist oncologie in 
het Amsterdam UMC. Ze werkt met name met patiënten met 
(bloed)kanker die tijdens of na hun behandeling moeilijkheden 
met eten ervaren. Goed eten is belangrijk om tijdens het hele 
behandeltraject zo goed mogelijk op krachten te blijven, of na 
de behandeling zo goed mogelijk te kunnen herstellen. Voor een 
onderzoek of de juiste voedingsstoffen worden opgenomen door 
de darmen bij patiënten met ontstekingen van het maagdarmka-
naal won Dekker in 2019 de onderzoeksronde Voeding bij Kan-
ker van het Nationaal Fonds tegen Kanker. Hiermee verdiende ze 
een subsidie van 30.000 euro. “Omdat er vanuit het hele land op 
gereageerd wordt, is de kans dat je wint klein. Gelukkig werd het 
belang van ons onderzoek gezien door de commissie.”

Het belangrijkste doel 
van dit onderzoek is 
het meten hoe vaak 

verminderde opname van voedings-
stoffen door de darmen bij pati-
enten met ontstekingen van het 
maagdarmkanaal als gevolg van 
intensieve behandeling voorkomt. 
“En hoe groot dit probleem is”, legt 
Dekker uit. “Dat wil zeggen: worden 
voedingsstoffen minder, of helemaal 
niet opgenomen door de darmen. Op 
basis hiervan kan in de toekomst bij 
de juiste patiënt, op de juiste manier 
en op het juiste moment de juis-
te voeding gestart worden, via het 
maagdarmkanaal of via de bloed-
baan. Zo kan ondervoeding worden 
voorkomen en worden niet onnodig 
voedingsstoffen via de bloedbaan, 
met alle risico’s die daarbij horen, 

gegeven. Een verbeterde voedingstoe-
stand moet deze patiënten weerbaar-
der maken tijdens de zware behan-
deling die zij ondergaan. Daarnaast 
zullen de resultaten worden verwerkt 
in een landelijke richtlijn die voor 
alle betrokken zorgverleners duide-
lijk maakt bij welke patiënt, op welk 
moment, welke manier van voeden 
moet worden toegepast.”

LANDELIJK NETWERK
De onderzoeksronde in 2019 was een 
samenwerking met Nationaal Fonds 
tegen Kanker en de Nederlandse 
Vereniging van Diëtisten. “Via het 
landelijk netwerk werd ik erop geat-
tendeerd dat iedereen met een goed 
idee, wat te maken heeft met voeding 
bij kanker, hierop in kon schrijven. 
Tijdens mijn begeleiding van patiën-

Inge Dekker wint onderzoeksronde  
Voeding bij Kanker

ten met bloedkanker kwam ik in de 
praktijk achter een ‘gat’ in de huidi-
ge wetenschappelijke kennis, wat we 
graag zouden willen onderzoeken. Er 
is echter geen geld en tijd om dit on-
derzoek goed uit te kunnen voeren, 
dus we waren op zoek naar mogelijk-
heden. Samen met een multidiscipli-
naire groep collega’s uit het Amster-
dam UMC hebben we een uitgebreid 
voorstel geschreven.”   

VOORBEREIDINGEN
Het winnen van de onderzoeksronde 
was een bijzondere gebeurtenis. “Het 
is nog maar een paar keer aangebo-
den. Het is natuurlijk fantastisch dat 
ons voorstel als beste werd beoor-
deeld, waardoor wij degene zijn ge-
weest die dit mooie geldbedrag heb-
ben ontvangen en het onderzoek dus 

kunnen gaan uitvoeren. Om het on-
derzoek volledig uit te kunnen voe-
ren en alle metingen te kunnen be-
kostigen die we willen doen, is er nog 
wel meer subsidie nodig.” Ondanks 
dit gat is Dekker met haar team al 
volop bezig met het onderzoek. “De 
voorbereidingen gaan goed. Het on-
derzoek wordt gekeurd door de ‘me-
dische ethische commissie’, die be-
oordeeld of wat we willen uitvoeren 
mag, of het veilig is en of het welzijn 
van de patiënt gewaarborgd wordt. 
We verwachten op heel korte termijn 
echt patiënten op te kunnen nemen 
in het onderzoek en binnen een jaar 
genoeg patiënten in het onderzoek te 
hebben opgenomen. Daarna moeten 
we aan de slag met de resultaten en 
de uitkomsten opschrijven en publi-
ceren.”

Inge Dekker: ‘Het is fantastisch dat ons voorstel als beste werd beoordeeld’

Piet Slijkerman (84) zou het liefste nog in de bakkerij willen werken

Trotse voetballende bakker in ruste
Hij is maar liefst zeventig jaar werkzaam geweest in het bakkersvak. Op zijn 82ste ging Piet Slijkerman met pensioen, noodgedwon-

gen. “Ik had er niet meer de energie voor. Ik moest het loslaten en dat vond ik heel moeilijk. Het liefste trek ik mijn bakkerskleren 
weer aan en ben ik weer aan het werk in de bakkerij.” Slijkerman (84) voelt zich wel gezegend dat hij met zijn vrouw Alie is en dat 

ze beiden nog redelijk gezond zijn. “Over twee jaar zijn we 60 jaar getrouwd, dat is iets om naar uit te kijken!”

S amen met zijn vrouw 
brengt hij nog wel 
eens gebak in het 

rond voor de bakkerij. Een taak die 
ze maar wat graag uitvoeren. Het 
bakkersvak werd bij Slijkerman met 
de paplepel ingegoten. “Op mijn 12e 
moest ik voor de kermis spauwers 
gaan venten. Mijn vader zei: ‘Stap 
maar op de bakfiets en zorg maar 
dat je ze verkoopt’. Mijn vader heb 
ik trouwens enorm bewonderd. Hij 
begon in 1934 de bakkerij op een 
moment dat ’t Zand al drie bakkers 
had. Hij had geen klant en heeft het 
helemaal opgebouwd.” Op zijn 29ste 
stapte Slijkerman in de zaak. “Ik had 
ook geen andere interesses. Ik was 
de enige zoon van mijn ouders en zij 
waren natuurlijk blij dat ik het deed.” 
Op zijn beurt is hij heel trots op zijn 
zoons GertJan en Rob die de zaak in-
middels bestieren. Het bedrijf werd 
groter en kreeg vestigingen in Scha-
gen, Wieringerwerf, Middenmeer, 
Julianadorp en Warmenhuizen. “Ik 
vind het geweldig hoe ze het doen 
en dat de bakkerij nog altijd bestaat 
vind ik heel mooi.”

SPAANDERS
De specialiteit van Slijkerman was 
het maken van spaanders. Het bak-
ken van dit smaakvolle en brosse 
amandelkoekje is een geduldig en se-
cuur klusje. “Je hebt de juiste grond-
stoffen en verhoudingen nodig. Ook 
al wordt het dan iets duurder. De 

kwaliteit staat voorop, dat vinden 
mensen het belangrijkste. Verder 
vergt het uitzoeken van de juiste 
bakplaten het nodige vakmanschap. 
Altijd de platen uitzoeken met een 
zwarte onderkant. Die zorgen er-
voor dat de warmteoverdracht in de 
oven optimaal verloopt en het koek-
je dus lekker bros wordt.” Over het 
bakkersvak kan Slijkerman mooi en 
smaakvol vertellen. Zijn passie voor 
het vak zit in het feit dat je met leven-
de dingen te maken hebt, zoals hij 
het omschrijft. “Voor het maken van 
een brood heb je gist nodig en dat is 
gebonden aan tijden. Je moet de tijd 
nemen om het op de juiste smaak te 

krijgen. Dat neemt heel nauw. Als je 
dan het eindresultaat ziet en het is 
goed, dan is dat heel mooi. Het is echt 
een prachtig vak.”

WAARDERING
Naast de bakkerij vormde voetbal een 
rode draad in zijn leven. Slijkerman 
had als jongensdroom om profvoet-
baller te worden. Zijn talent werd 
snel ontdekt. Hij kon op zijn 16e de-
buteren in het vlaggenschip van Geel 
Zwart. “Je had toen nog een elftal-
commissie. Het eerste kwam een spe-
ler tekort. Ik had een week eerder drie 
doelpunten gemaakt en de elftalcom-
missie vroeg of ik mee wilde doen. 

Mijn vader hield dat toen nog tegen. 
Ik was ook nog een broekie.” Hij zou 
uiteindelijk een jaar later voor het 
eerst meedoen en kwam maar liefst 
zeventien seizoenen uit in de hoofd-
macht van Geel Zwart. “Ik heb op 
alle posities gespeeld, zelfs als keeper. 
Natuurlijk wil je winnen, maar ik was 
niet enorm prestatiegericht.” Naast 
zijn actieve loopbaan heeft Slijker-
man in het bestuur gezeten, trainde 
de jongste jeugd en was jarenlang 
scheidsrechter. De grootste waarde-
ring volgde tijdens de eeuwwisseling. 
Slijkerman werd tot zijn verrassing 
uitgeroepen tot Geel Zwart’er van de 
eeuw.

Piet Slijkerman: ‘Ik heb op alle posities gespeeld, zelfs als keeper’
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Tom Ruygrok (22) nam in augustus 
2019 op jonge leeftijd een dapper be-
sluit. “Ik heb me toen ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel. Naast mijn werk als 
monteur zag ik steeds meer mogelijkheden in 
de in- en verkoop van occasions en het verkoop 
klaarmaken daarvan. Zzp’er zijn heeft voor- en 
nadelen. Er zijn meer verantwoordelijkheden, 
maar ook weer meer vrijheden. Onder aan de 
streep bevalt dat heel goed.” Het leuke aan zijn 
werk vindt Ruygrok het contact met verschil-
lende personen. “Verder vind ik het ‘spel’ van 
de handel en het bezig zijn met techniek heel 
interessant. Dit vormt een compleet plaatje wat 
mij goed past.”

TECHNISCH SPECIALIST
Ruygrok Auto’s biedt occasions aan voor elke 
doelgroep, van budget tot de jongere auto’s. 
Verder doet het bedrijf voor haar klanten ook 
de apk, onderhoud en reparaties. “Doordat ik 
mijn diploma voor technisch specialist heb 
gehaald beschik ik over voldoende technische 
kennis om alle werkzaamheden aan auto’s 
uit te voeren en storingen op te lossen. Door 

Het leven van Dennis Lemmers (50) 
kreeg in 2010 een drastische wen-
ding. Het bedrijf waar hij in loon-

dienst was, ging failliet. “Ik stond vervolgens 
voor de keuze: een andere baan zoeken of het 
zelf proberen. Die keuze was snel gemaakt en 
daar heb ik geen moment spijt van gehad.” De 
start van Vloercorrect was een feit. Lemmers is 
met zijn zaak een specialist in woon- en project- 
en bedrijfsinrichting. “Het leuke aan mijn werk 
is binnenkomen in een kaal huis en daar ver-
volgens iets moois van te maken. Daar haal ik 
echt heel veel voldoening uit.” Lemmers is he-
lemaal in zijn element met Vloercorrect. “Wat 
ik het mooie vind aan ondernemer zijn, is de 
vrijheid om mijn eigen ideeën over het vak in de 
praktijk toe te passen. De hoofdmoot van mijn 
handel bestaat uit het leveren en leggen van 

verschillende vloeren 
zoals pvc, marmo-
leum, tapijt, vinyl, 
laminaat, hout en 
gietvloeren. Ik lever 

Anna Bijl-Kooijman (34) begon in 2006 
als zzp’er. “Ik kon op mijn stageplek 
in Den Helder een baan krijgen nadat 

ik mijn opleiding had afgerond. Ik kon echter 
alleen als zzp’er aan het werk. Zo ben ik begon-
nen met mijn eigen bedrijf. Dit ben ik gaan 
combineren met een eigen salon aan huis in 
Oudesluis. Nadat mijn tweede dochter in 2015 
is geboren, werk ik volledig in mijn eigen salon. 
Na een verhuizing is mijn praktijk inmiddels 
gevestigd aan de Julianastraat in ’t Zand. Wat 
ik heel fijn vind als zzp’er is dat ik het heel goed 
kan combineren met de schooltijden van de 
kinderen. Ik werk vooral tijdens schooluren, 
maandag de hele dag en drie avonden in de 
week. Ik heb vaste werktijden, maar als ik een 
dagje vrij wil kan ik dat zelf inplannen.” Bij 
Anna’s Relax and Beauty kun je terecht voor 
gezichts- en voetverzorging, lichaamsmassage, 
waxen en voor advies over huid- en of voetver-
zorgingsproducten. “Je kan bij mij terecht voor 
alleen epileren, verven of harsen, maar ook voor 
een volledige behandeling waarbij je heerlijk tot 

Laurent Spil (55) vormde jarenlang een 
bouwbedrijf met zijn broer Marcel. 
Omdat het werk als timmerman hem 

te zwaar werd, besloot hij in 2016 om voor 
zichzelf te gaan. “Ik zag een gat in de markt als 
bouwadviseur en -begeleider. De bouw is een 
complex gebeuren en iedereen heeft er mee te 
maken. Op het moment dat ik voor mijzelf be-
gon, kwam ik erachter wat voor groot netwerk 
ik heb. Uit allerlei hoeken kreeg ik de meest 
uiteenlopende aanvragen binnen. Daarbij help 
ik ze met maatwerk. Dat resulteerde ook wel 
eens in dat ik snel weer afscheid nam, omdat 
ze het verder zelf aan kunnen. Maar ik heb ook 
wel eens met een architect meegelopen om hem 
praktisch bij te staan en dat resulteerde in het 
begeleiden van een totale verbouwing van en-
kele tonnen voor een Duitse opdrachtgever die 
geen Nederlands spraak. Op een goede dag bel-
de er een makelaar met de vraag of ik bouwkun-
dige aankoopinspecties deed. Ik zei ja, maar ik 
wist totaal niet wat dat inhield. Ik ben toen 
gaan googelen en kwam erachter dat er maar 

de technische kennis weet ik ook waar ik over 
praat bij de verkoop van auto’s.” Zijn klanten-
kring voor de onderhoudswerkzaamheden zit 
voornamelijk in de Noordkop. Voor de ver-
koop van occasions zit Ruygrok door het hele 
land. “Ik ben met advertenties op websites voor 
autoverkopen landelijk zichtbaar. Het enige 
nadeel van werken vanuit ’t Zand is dat ik vaak 
ver moet rijden voor inkopen en voor geïnteres-
seerde klanten om hier te komen. Verder bevalt 
het mij prima aan de Kanaalkade.” Ruygrok 
ziet de toekomst rooskleurig. “Ik verwacht dat 
het klantenbestand zo gegroeid is dat er een 
personeelslid nodig is om het werk te spreiden. 
Op deze manier blijft én de verkoop van occa-
sions én de onderhoudswerkzaamheden allebei 
actief.” Met zijn onderneming werd Ruygrok 
direct lid van de Zakenclub ’t Zand. “Ik vind 
het belangrijk dat je 
als bedrijf betrokken 
bent bij het dorp. 
Verder ben ik van 
mening dat je onder-
nemen beter samen-
doet, dan alleen.”

een vloergarantie van 10 jaar. Daarnaast doe ik 
traprenovatie, binnen- en buitenzonwering, vi-
trage, overgordijnen en de verkoop van behang. 
Naast een bezoek aan mijn showroom aan de 
Prins Clausweg is het natuurlijk ook mogelijk 
om aan huis langs te komen met stalen als een 
extra stukje service naar mijn klanten toe.” 

GUNFACTOR
Zijn klantenkring bevindt zich over het alge-
meen tussen Den Helder en Alkmaar. Een en-
kele keer heeft hij werk verderop in het land, 
maar dat gebeurt niet veel. Lemmers is met 
Vloercorrect op zijn plek in het kanaaldorp. 
“Wat ik mooi vind aan mijn werk in en rond ’t 
Zand is de gunfactor. Ik hoor vaak: ‘Ik heb lie-
ver dat jij er wat aan verdient, dan een vreemde.’ 
Over de komende jaren van zijn onderneming 
zegt hij: “Wat de toekomst gaat brengen weet 
niemand uiteraard, maar ik hoop over tien jaar 
nog lekker bezig te zijn met het mooi maken 
van huizen en bedrijfspanden, wellicht in een 
wat uitgebreidere vorm.”

rust en ontspanning komt. Je huid wordt opti-
maal verzorgd. Ik maak gebruik van de produc-
ten van Malu Wilz. Deze zijn gemaakt op basis 
van innovatieve en hoogwaardige ingrediënten 
waaronder plantenextracten en geneesachtige 
kruiden. De producten zijn ontwikkeld in sa-
menwerking met dermatologen en grondig ge-
test, dierproefvrij en vrij van parabenen.”

PERSOONLIJK CONTACT
“Het leukste van mijn werk vind ik het persoon-
lijke contact met mijn klanten. Sommige klan-
ten komen al vanaf het begin, dus nu al vijftien 
jaar bij mij in de salon. Dat is natuurlijk hart-
stikke leuk! Je bouwt samen wat op en dat vind 
ik heel mooi. De verscheidenheid van de behan-
delingen die ik geef zorgt voor veel afwisseling. 
Ik kijk er naar uit om mijn vakkundige kennis 
in de toekomst uit te breiden om een nog bre-
dere doelgroep van dienst te kunnen zijn. Van 
jong tot oud, van man tot vrouw, iedereen is 
welkom!”

weinig bedrijven zijn die dat goed leesbaar voor 
een klant uit kunnen voeren. Ik ben in Eind-
hoven op cursus gegaan. Inmiddels voer ik nu 
maandelijks ongeveer drie aankoopinspecties 
uit waar de aspirant-kopers in de regel erg blij 
van worden.”

FONTEIN
Over zijn bedrijfsnaam heeft Spil uiteraard 
goed nagedacht. Toch ging dat vrij eenvoudig. 
“Ik wilde geen familienaam en ik heb niets met 
afkortingen. Toen ben ik gaan zoeken welke 
namen niet of nauwelijks voorkomen in de 
bouw. Er is een Fonteyn die in tuinartikelen 
doet en bouwbedrijf Bloemfontein die mooie 
huizen bouwt. Verder is er eigenlijk niets met 
die naam. Ik heb voor Fonteijn gekozen in deze 
setting, omdat ik niets met een fontein heb te 
maken, maar als je er goed over nadenkt en een 
fontein ziet, dan ontstaat er iets moois bij een 
fontein. Dat is eigenlijk ook het doel van mijn 
activiteiten.” 

RUYGROK AUTO’S: Tom Ruygrok   VLOERCORRECT: Dennis Lemmers

ANNA’S RELAX AND BEAUTY: Anna Bijl-Kooijman FONTEIJN BOUWBEGELEIDING: Laurent Spil

Ruygrok Auto’s: 
‘Ondernemen doe je beter samen, dan alleen’

Vloercorrect:  
‘Wat ik mooi vind aan ’t Zand is de gunfactor’

Fonteijn Bouwbegeleiding:  
‘Ik kwam erachter wat voor groot 

netwerk ik heb’

De voordelen zijn groot. Toch is de stap 
om als zzp’er te beginnen vaak groot. 

Zelfstandig ondernemers die vooral hun 
eigen arbeid of diensten aanbieden 
noemen het vaakst als reden dat ze  

zoeken naar een nieuwe uitdaging, en 
als tweede voornaamste reden dat ze 

zelf kunnen bepalen hoeveel en  
wanneer ze werken. Op deze pagina 
komen vier zzp’ers aan het woord.  

Waarom zijn zij voor zichzelf gegaan  
en hoe bevalt dit?

Anna’s Relax and Beauty:  
‘Het leukste vind ik het persoonlijke 
contact met mijn klanten’
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Kappio heeft sfeervolle locaties 
in de Kop van Noord-Holland en 
West-Friesland voor kinderen in 
de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Bij Kappio:

- voelt ieder kind zich thuis! 
 is rust en regelmaat voor de  
 allerkleinsten!
- is veel gezelligheid!
 wordt geluisterd naar ouders en  
 kinderen!
 is een rijk activiteitenaanbod! 
 worden kinderen spelenderwijs   
 wijzer!
  

C. de Leeuwstraat 14
(ingang Willem ’t Hartplein 9)

1756 TC ‘t Zand
0223-534797  

info@kappio.nl

Kinderdagverblijf
Peuterschool

Buitenschoolse opvang

Nieuw: 
     in de loop van 2022  

ook kinderdagverblijf  
 in De Bloeikas  

‘t Zand! 
Alles onder 1 dak. 

www.kappio.nl

Solid Wood Systems
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ZANDTEMERS IN HET BUITENLAND • ZANDTEMERS IN HET BUITENLAND • ZANDTEMERS IN HET BUITENLAND 

‘De ruimte die we hier hebben is ongekend’ 
NAMBOUR  • Rene Sneekes ging ja-
renlang op vakantie naar Australië en 
nam in 2004 een drastisch besluit. Hij 
besloot te emigreren. “De ruimte die 
we hier hebben is ongekend. De na-
tuur is op een hoop plaatsen nog on-
gerept. De mensen zijn vriendelijk en 
hebben over het algemeen meer tijd 
dan in Nederland.”

O 
p de werkplaats ziet Sneekes dit ook 
terug. “Het werk komt even goed klaar 

en je moet natuurlijk werken voor je geld, maar 
over het algemeen gaat het wat gemoedelij-
ker. En dat maakt iemand met de Hollandse 
werkmentaliteit een graag geziene werknemer.” 
Sneekes (54) trouwde in 2006 met Louise. Het 

‘Ik ben naar Colombia vertrokken om  
een kantoor op te starten’

E 
en groot verschil met Nederland vindt 
Groot (27) dat Colombianen graag de 

tijd nemen. “Ze zijn gewend om veel te wachten. 
Je moet niet raar opkijken als je bijvoorbeeld 
twee uur in de rij staat voor een afspraak bij de 
bank. Als ik heel eerlijk ben, is dit nog steeds 
niet iets waar ik aan gewend kan raken en wordt 

daarom vaak gefrustreerd van dit geneuzel, 
haha. Daarnaast zijn wij Nederlanders extreem 
direct vergeleken met Colombianen. Deze feed-
back heb ik in me eerste week werken in Medel-
lin ook ontvangen dus het ik in de loop der tijd 
geprobeerd aan te passen.” Eigenschappen die 
Nederlanders van Colombianen kunnen overne-
men zijn: “Meer rust en genieten in het leven.” 

WAT IS DE REDEN VAN HET EMIGREREN 
GEWEEST?

“Werk. Ik werkte destijds voor een Neder-
lands softwarebedrijf die graag wilde groeien 
buiten Europa. De keuze was gevallen om een 
kantoor te starten in Colombia om vanuit daar 
de Amerikaanse, Canadese en Australische 
markt te kunnen bereiken. Wij verkochten fit-

stel kreeg twee dochters: Zoe (15) en Samanta 
(13), en een zoon Justin (11). “Na de emigratie 
woonde ik in Brisbane, maar ik verhuisde al snel 
naar Mudgee. De reden was een jonge dame die 
daar werkte als verpleegster, genaamd Louise. 
Ik werkte hoofdzakelijk in de steenkoolmijnen. 
In 2011 hebben wij ons huis verkocht. We wo-
nen nu aan de Sunshine Coast in Nambour in 
de staat Queensland. Ik werk hier als vrachtwa-
genchauffeur en ik ben net van werkgever veran-
derd. Na bijna tien jaar heel veel van huis te zijn 
geweest, rij ik nu meer lokaal en ben ik iedere 
avond en in de weekeinden thuis. Een hele ver-
andering. Niet alleen voor mij, maar voor het 
hele gezin. Ik heb nu tijd om dingen met het ge-
zin te doen. Aan de Sunshine Coast is genoeg te 
zien en te doen. Van het strand en rivieren tot 

De familie Sneekes: achterin de linker kajak zit Louise, 
Samantha in het midden en Zoe zit voorin, Rene zit ach-

terin de rechter kajak met Justin voorin

Bas Groot

ness apps aan sportscholen en yogastudio’s en 
het bedrijf had toen al vijftig procent marktaan-
deel in Nederland. Vanuit Nederland was het 
erg lastig om buiten Europa te groeien, onder 
andere vanwege de tijdzone. Mijn werkgever 
vroeg of ik naar Colombia wilde verhuizen. Zo 
gezegd, zo gedaan en ik vertrok vanuit ’t Zand 
naar Medellin om een kantoor te starten. We 
hebben in ongeveer drie jaar tijd een kantoor 
opgezet met tachtig werknemers en een goede 
slag kunnen slaan in de Amerikaanse markt.” 
Groot is inmiddels van baan veranderd. “Ik 
werd benaderd door een Colombiaans techbe-
drijf om de internationale markt op te zetten. Ik 
ben directeur sales. Dit betekent dat ik eindver-
antwoordelijk ben voor de groei van het bedrijf 
buiten de Zuid-Amerikaanse markt. Wij zijn 

het tropische regenwoud met watervallen. Het 
is slechts een kwartiertje rijden van ons huis. De 
natuur is prachtig en je kan er bijna het hele jaar 
van genieten.”

FAMILIE ACHTERLATEN
“Het moeilijkste van het emigreren is dat je 

al je familie en vrienden achterlaat. Het is niet 
makkelijk - omgekeerde seizoenen en schoolva-
kanties - en duur om met de hele familie in het 
vliegtuig te stappen en naar Nederland te gaan. 
Wij hadden het geluk dat wij met zijn allen in 
2016 naar het 50-jarig huwelijksfeest van mijn 
ouders konden gaan. Ik vond het geweldig om 
weer door ‘t Zand te lopen en over de vlotbrug! 
Ook voor de kinderen, dat blijft ze voor altijd 
bij. Ze praten er nog steeds over.”

ste woningen (fase 1A) in ’t Zand-Noord opge-
leverd. De prognose van aannemer Kuin voor 
fase 1B is dat de eerste woningen eind 2021 of 
uiterlijk het eerste kwartaal van 2022 worden 
opgeleverd. 
 
3D-WONINGVIEWER
‘t Zand-Noord is een ruim opgezette wijk mid-
den in het weidse Noord-Hollandse landschap. 
Op de website www.nieuwbouw-tzandnoord.
nl is alle informatie te vinden, waaronder ook 
bijvoorbeeld een 3D-woningviewer. Bij nieuw-
bouw kan het namelijk best lastig zijn om je 
een voorstelling te maken van hoe de verschil-
lende deelfases er nu precies uitzien. In totaal 
worden er naar verwachting nog ongeveer 170 
woningen in verschillende deelfases ontwik-
keld en verkocht.

De woningen zijn in een andere architec-
tuur en kleurstelling ontworpen dan 

de voorgaande fases. De woningen worden gas-
loos uitgevoerd door middel van een lucht/wa-
ter warmtepomp. Dit is een duurzame manier 
om je woning te verwarmen. Beter voor het mi-
lieu en voor de toekomst van je kinderen. Daar-
naast zie je dit (bij normaal gebruik) terug in 
lagere maandelijkse energielasten. De verkoop 
van deze fase is eind november gestart en de 
eerste gesprekken met de gelukkige kandidaten 
hebben inmiddels plaatsgevonden. 

FASE 1
Terwijl de verkoop van fase 2A in volle gang is, 
gaat de bouw van de woningen van fase 1B en 
1C onverminderd door. De contouren van het 
nieuwe deel van ‘t Zand-Noord worden nu heel 
goed zichtbaar, inmiddels zijn namelijk de eer-

Gebiedsontwikkelaar BPD uit Amsterdam is, in samenwerking met Kuin Vast-
goedontwikkeling uit Bovenkarspel, in november begonnen met de verkoop van 
de volgende fase van ‘t Zand-Noord. Na drie succesvolle fases (1A, 1B en 1C) 
betreft het dit keer deelfase 2A. Deze fase bestaat uit in totaal 27 eengezinswo-
ningen, zowel semi-bungalows, hoekwoningen, tussenwoningen als twee-on-
der-een-kapwoningen.

Volgende fase ‘t Zand-Noord in de verkoop

De diverse ruimtes binnen de school bie-
den volop mogelijkheden voor onder-

zoekend experimenteren, techniek en muziek. 
“De BSO is voor- en na schooltijd en tijdens 
studiedagen en vakanties geopend”, vertelt 
clustermanager Janet Wolfis. “De ouderbijdra-
ge ligt in 2022 op het kinderopvangtoeslag 
tarief. Ouders kunnen een inkomensafhanke-
lijke vergoeding ontvangen via kinderopvang-
toeslag.” In het gebouw De Bloeikas is peuter-
school De Zandbak van Kappio ook te vinden 
samen met de basisscholen De Zandhope en 
Sint Jozef, de bibliotheek, de muziekschool en 
hobbyclub. De samenwerking tussen deze ‘be-
woners’ is goed en wordt steeds intensiever. 

VOLLEDIG KINDEROPVANGAANBOD
Begin 2022 wordt het aanbod van Kappio uitge-
breid met een kinderdagverblijf. Er wordt hard 
gewerkt aan de verbouwing. Zodra het werk 
is voltooid, kunnen de deuren van het nieuwe 
kinderdagverblijf open. Er wordt veel zorg be-
steed aan het creëren van een veilige en sfeer-
volle omgeving voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Vorig jaar is Kappio gestart met een buitenschoolse opvanglocatie in het gebouw 
De Bloeikas. De kinderen hebben het erg naar hun zin in deze nieuwe BSO, waar 
het accent ligt op techniek en cultuur. 

Goede samenwerking in De Bloeikas

Het wordt een groene kinderopvang. Wolfis  
licht toe: “We halen de natuur van buiten naar 
binnen. Dit is zichtbaar in de inrichting, waar-
bij gewerkt wordt met natuurlijke materialen.”  

INHOUDELIJKE SAMENWERKING
Kappio is een maatschappelijk ondernemer 
en streeft naar een dekkend aanbod van kin-
deropvang in de Noordkop en een deel van 
West-Friesland. “We verbinden kinderopvang 
aan onderwijs door een sterke inhoudelijke 
samenwerking. Hiermee willen we bereiken 
dat er een compleet pedagogisch en didactisch 
aanbod ontstaat voor alle kinderen van 0 tot 12 
jaar gedurende de dag. Dit is op het gebied van 
spelend leren, onderwijs, zorg en vrijetijdsbe-
steding”, aldus Wolfis. “We willen de brug bou-
wen tussen kinderopvang en onderwijs in het 
ontwikkelen van Integrale Kind Centra.”

Meer informatie over de kinderopvang van 
Kappio in ’t Zand: www.kappio.nl of telefo-
nisch op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur: 
0223-534797. 

momenteel erg hard aan het groeien in Euro-
pa. Ik ben zojuist teruggekomen van anderhalve 
maand werken in Lissabon, aangezien we van-
uit daar de Europese markt willen bereiken.”

MEDELLIN • Bas Groot vond het niet 
moeilijk om te emigreren. “Ik kan me 
over het algemeen goed aanpassen 
aan nieuwe situaties, mensen en cul-
turen.” Hij woont inmiddels drie jaar 
in het Colombiaanse Medellin, ook 
wel de stad van de ‘eeuwige lente’ ge-
noemd vanwege het mooie weer ge-
durende het hele jaar.
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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
Prins Clausweg 6  -  ‘t Zand  *    0224-590969 
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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 een opbouwend 2022!

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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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 2021 is.  

door fotograaf Dirk Smit

Kleine jongens worden groot en hun speeltjes groeien mee. De gebroeders Dave en Mike de Wit 
speelden in 2000 bij het slooppand van de buren aan de Noordschinkeldijk met hun trapskelter en 
quad. Nadat hun ouders de oude boerderij hadden gekocht, werd de boel gesloopt en een modern 

Aan de Stolperweg (die toen nog Schagerweg heette) had je in 
het verleden de smederij van Piet Veuger. De Stolpen was een 
klein gemeenschapje, niet veel kleiner dan het nu is, met een 
winkeltje, een brandstoffenhandel, een timmerman en dus sme-
derij Veuger. De oude smederij is in 1969 verkocht aan Joop 
Manneveld uit ’t Zand. Deze vestigde er een garage annex benzi-
nestation. Nadat Joop was overleden heeft het tankstation enige 
jaren dienstgedaan als onbemand tankstation. Toen het nieuwe 
tankstation aan de Parallelweg bij de basculebrug in gebruik 
werd genomen, is dit tankstation buiten gebruik gesteld en ver-
kocht. Het kunstenaarsechtpaar Toscani en Cornel, afkomstig 
uit Oudesluis, heeft het pand gekocht en grondig onder handen 
genomen. Zij hebben er hun Arthouse Concepts gevestigd. Een 
heerlijke plek om te werken, zo beleven zij het. Als autonoom 
kunstenaar werken ze zelfstandig, maar indien het zo uitkomt 
ook samen. Een gezamenlijk project is in Markt 18 in Schagen 
te bewonderen. Volgend jaar wordt er tijdens de atelierdag open 
huis gehouden en is iedereen welkom. Voor wie meer wil weten:

www.arthouseconcepts.nl.

Sinds jaar en dag was het een bekende naam 
in de Bosweg: camping Kees & Trijntje. Ge-
start in de jaren zestig door Kees Sneekes. 
Vervolgens hebben Henk en Ria Sneekes 
de camping jarenlang gerund. Begin 2020 
hebben de huidige eigenaars Dick en Thildy 
van Diepen het recreatieterrein overgeno-
men, er de naam ‘Zeezand Recreatie’ aan 
gegeven en zijn ze begonnen met opknap-
pen en herinrichten. De start was moeilijk, 
want het viel namelijk samen met het begin 
van de coronatijd. Maar ze hebben doorge-
zet. Het terrein krijgt al smoel, en de zaken 
beginnen te lopen. Voor de toekomst heeft 
het ondernemende echtpaar het plan om 
zelfvoorzienende recreatieverblijven te rea-
liseren. Dit doen ze samen met Houtbouw 
’t Zand, die met de eerste recreatiewoning 
bezig is. De bedoeling is dat deze komende 
winter/voorjaar wordt geplaatst.

Het Noordhollandsch Kanaal werd tussen 1819 en 1824 gegraven. Aan de noordzijde werd de 
Zijper Keersluis (in de volksmond Kolksluis) gerealiseerd. De sluis werd in de Zijperzeedijk aange-
legd, achter de dijk was het nog waddengebied. Na de drooglegging van de Anna Paulownapolder 
in 1843, was het complex als sluis niet meer echt nodig. Het heeft tot 1986 geduurd, voor men het 

sluisgedeelte ging slopen. De sluisdeuren in de Zijperdijk zijn echter gebleven. Deze hebben nu 
nog een waterkerende functie. De situatie nu is dat op de plek van het gesloopte sluisgedeelte, de 
laadkade van Oostwouder Tank- & Silobouw is gerealiseerd. Regelmatig worden daar de tanks en 
silo’s van Oostwouder op pontons geladen, om daarna naar hun eindbestemming te vertrekken.

huis kwam ervoor in de plaats. Nu, 21 jaar later, hebben de trapskelter en de quad plaatsgemaakt 
voor een groter voertuig. De liefde voor iets bijzonders zat er dus al vroeg in. Met goedkeuring van 
pa en moe.

Foto: Collectie Ada de Moel
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WIJ WENSEN
IEDEREEN

PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN GEZONDE
START VAN HET
 NIEUWE JAAR!
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Spannende vernieuwingen
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 donderdag 6 januari 2022 in Sportcafé ’t Zand wordt bekend 
gemaakt wie tot ondernemer van het jaar 2021 is gekozen en zo de opvolger 
wordt van Hoveniersbedrijf Stef van den Berg.  

Genomineerden verkiezing Ondernemer van het Jaar:  * De Boer Brommobielen: ‘We hebben de vraag naar 45-kilometer auto’s  
zien toenemen’  * The Travel Company You & Me: ‘De plekken waar massatoerisme op afkomt zijn minder populair’  

* Slager Andringa: ‘We komen zelfs mensen tekort’ * Spar Nielsen: ‘In de Spar loop je nu de dag door’ 

Dit jaar is er opnieuw een Publieksprijs. 
Deze prijs wordt ondersteund door het 
Schager Nieuwsblad. Anders dan de 

Vakprijs, waarbij gestemd wordt door de leden van Zakenclub ‘t 
Zand, houdt de Publieksprijs in dat diegene hem wint die de meeste 
stemmen heeft gekregen. Kijk voor meer info op www.rodimedia.nl.

Winnaars uit het verleden:
1998: Freco
1999: Bakkerij Slijkerman
2000: Garage Glas
2001:  Bakker & Schilder Transport
2002: Loonbedrijf Sneekes
2003:  J. Koks Installatiebedrijf

2004: Tas Transport
2005:  Oostwouder Tank- en Silobouw
2006: Bakkerij Slijkerman
2007: Garage Anno de Wit
2008: Houtbouw ’t Zand
2009:  Bakker & Schilder Transport

2010: Café De Jonge Prins
2011:  Spar Nielsen
2012: Cafetaria Smikkelhof
2013:  Jan Schilder Multiservice
2014: EMT
2015: Zabo Plant

2016:  Mondial Uitzend
2017: Art & Metal
2018: Fietsen van Graas
2019: Hoveniersbedrijf Stef van den Berg

De verandering betekende 
een grote stap voor Amanda 
(50) en Enno (51) Andrin-
ga. “Het was makkelijker ge-
zegd dan gedaan. Het is toch 
afwachten hoe het uitpakt. 
We hebben twaalf mensen in 
dienst, daar heb je zorg voor. 
De prognose was aanvankelijk 
dat we minder zouden gaan 
draaien. Maar dat is (gelukkig) 
nog niet aan de orde geweest. 
We komen zelfs medewerkers 
tekort.” De stijgende lijn heeft 
meerdere redenen. “De slager 
in Callantsoog ging dicht. Dat 
heeft nieuwe klanten opgele-

Slager Andringa heeft een 
druk jaar achter de rug. 
Waar je voorheen via de 
Spar de slagerij binnen 
kon lopen, daar hebben ze 
na een verbouwing nu een 
eigen ingang. “Het is heel 
goed ontvangen door onze 
klanten. Vanaf het begin 
liep het goed.”

Stijgende lijn voor Slager Andringa

verd. Er komt ook een ander 
publiek naar binnen. Mensen 
gaan nu bewust naar de slager. 
Naast de slagerij, beleveren we 
ook nog supermarkten in Wie-
ringerwaard, Slootdorp en Ab-
bekerk, en in de zomer komen 
daar nog campings Callassan-
de en Tempelhof bij.”

RANDARTIKELEN
De slagerij heeft randartike-
len in het assortiment en dit 
loopt bijzonder goed. “We 
verkopen heerlijke kazen van 
Klaverkaas. Een klein assorti-
ment kipproducten van  poe-

Het reisbureau kende een 
mini-opleving in de zomer-
maanden, maar dat mocht 
eigenlijk geen naam hebben. 
“We doen wat we moeten 
doen. We hebben moeilijke ja-
ren gehad, en de vooruitzich-
ten voor de komende periode 
zijn niet goed. Het is fijn dat 
we steun en medeleven krijgen 
van de collega-ondernemers 
van de Zakenclub. Om toch 
inkomsten te krijgen, hebben 
we beiden een baan erbij geno-
men. Toch blijven we positief. 
Ooit gaan wij onze passie weer 

“Deze nominatie hebben 
we niet zien aankomen 
en het voelt goed dat we 
gewaardeerd worden”, 
zeggen Judith Jongejan (41)
en Mieke Schenk (42) van 
The Travel Company You 
& Me. De dames zitten in 
een zware tijd. Veel reizen, 
waarvan het werk is ge-
daan, zijn gecanceld en dus 
bleven de inkomsten uit.

Reisadviseurs blijven positief en waarderen
de steun

volledig uitvoeren en onze 
klanten mooie vakanties be-
zorgen!” 

PERSOONLIJKER
The Travel Company You & 
Me is wel al aan het boeken 
voor de zomermaanden. De 
persoonlijke reisadviseurs 
zien hierbij een nieuwe trend. 
“Onze klanten willen meer pri-
vé en naar plekken gaan waar 
vakantie kleinschaliger wordt 
gevierd. De plekken waar mas-
satoerisme op afkomt zijn 
minder populair. We hebben 

Als een ware gastvrouw 
stond Carla de klanten de 
eerste week te woord. “In de 
Spar loop je nu de dag door. 
Je begint in de ochtend met 
een kopje koffie en het ontbijt, 
daarna de lunch en vervolgens 
ga je richting het avondeten.” 
Het assortiment werd fors 
uitgebreid. “Je kunt bij ons te-
recht voor salades, smoothies, 
pizza’s en er is groot broodei-
land waar je onder meer be-
legde broodjes kunt verkrij-
gen. De salades zijn niet aan 
te slepen. Dat is zo leuk. En 

Spar Nielsen heeft een  
complete metamorfose ge-
had het afgelopen jaar. De 
klanten, het personeel en 
zelfs de eigenaren Age (39) 
en Carla (54) Nielsen- 
Vermeulen moesten de 
supermarkt opnieuw leren 
kennen. “Het was heel 
spannend, maar het is 
door iedereen fantastisch 
ontvangen.”

Spar Nielsen overtreft zichzelf

wat dacht je van de spinazie 
smoothie. Daar zag ik om eer-
lijk te zijn tegenop, maar de 
mensen komen er voor terug. 
Geweldig toch! Ook de pizza’s 
weten de klanten te vinden. 
Tijdens de Formule 1 stonden 
we dertig pizza’s af te bakken. 
We zijn zelfs in training ge-
weest om de kwaliteit van de 
pizza’s en de broodjes hoog te 
houden.”

SPORTPLAATJESACTIE
De Spar staat er bijzonder goed 
op in het dorp. De sportplaat-

De Boer ging niet over één 
nacht ijs om dit besluit te ne-
men. “Ik ben in 2005 voor me-
zelf begonnen en ik heb nog 
heel wat klanten van het eerste 
uur. Om hen te informeren 
vond ik moeilijk. Gelukkig 
begrijpt iedereen mijn keuze 
goed. Ons personeel heeft in-
middels ook een goeie plek ge-
vonden bij andere bedrijven.” 
En dat laatste vinden Arnold 
en Marian heel belangrijk.

DEALERSCHAP
Vanaf het nieuw jaar gaat 

Arnold (45) en Marian (41) 
de Boer gaan per 1 januari 
een nieuwe koers varen. 
Ze nemen afscheid van de 
onderhoud- en reparatietak 
van auto’s en gaan zich 
vol richten op de minicars. 
“We hebben de vraag naar 
45-kilometer auto’s zien 
toenemen en we zien hier 
dan ook heel veel toekomst 
in.”

De Boer ziet veel potentie in brommobielen

het bedrijf verder onder de 
naam De Boer Brommobie-
len. De werkzaamheden en 
de showroom blijven op het 
vertrouwde terrein aan de 
Prins Clausweg 6 aanwezig. 
“Ik was in 2005 al eens bena-
derd voor een dealerschap van 
Microcars. Toen wilde ik het 
niet en vond ik het sleutelen 
aan auto’s nog veel te mooi. 
Toch heeft het altijd in mijn 
achterhoofd gezeten. Toen 
Autobedrijf Temme drie jaar 
geleden stopte, heb ik het 
dealerschap overgenomen. 

al de nodige vakanties geboekt 
naar Zuid-Europese landen. 
In Spanje doen de villa’s met 
een zwembad het goed. Agri-
turismo in Italië wordt popu-
lairder. Hier kun je vakantie 
vieren op een boerderij. Voor 
liefhebbers van Griekenland 
hebben we prachtige, onbe-
kendere badplaatsen. Dit land 
kennen we bijzonder goed en 
we kennen de juiste plekken 
waar je heerlijk kunt genieten 
van een vakantie.” 
Kijk voor meer informatie op: 
www.ttc.nl/youme

Bijkomend voordeel is dat er 
weinig concurrentie in deze 
branche is. Ik ben de enige in 
de Noordkop.” Door de toene-
mende vergrijzing zal de vraag 
naar brommobielen verder 
toenemen. “Zodra ik auto’s in 
de showroom heb staan, dan 
zijn ze over het algemeen snel 
verkocht. Er zijn tegenwoor-
dig ook elektrische 45-kilome-
ter auto’s op de markt en dat 
heeft toch ook de toekomst.” 
Kijk voor meer informatie op: 
www.deboerbrommobielen.
nl

liersbedrijf Thaam Dam. We 
verkopen in de zomer vers 
geplukte aardbeien van de fa-
milie Groot uit Hoogwoud. 
Daarnaast hebben we nog 
aardappelen van b(r)oer David 
Andringa. Voor de hartige trek 
nootjes en borrelpakketten, en 
eieren. Wij hebben dit gedaan 
onder het motto: wat wij lek-
ker vinden, dat vindt de klant 
ook vast lekker.” Andringa is 
actief op Facebook. “Dat doen 
we om mensen te triggeren.” 
Kijk voor meer informatie op: 
https://andringa.uw-slager.
nl

jesactie liep als een trein. Het 
bedrijfsleven weet de winkel te 
vinden voor belegde broodjes 
en verse sapjes. Verder is de 
Spar de eerste werkgever voor 
veel dorpsgenoten. “We zijn 
heel trots op onze zaak. Het is 
ook enorm dankbaar werk dat 
we mogen verrichten met ons 
goede en gezellige team.” Kijk 
voor meer informatie op: 
www.spar.nl/winkels/
spar-nielsen-17
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www.koopmanenco.nl

•Accountancy
•Juridische adviezen
•HRM/personeelsadministratie
•Estate Planning
•Subsidies
•Particuliere aangiften
•Fiscale adviezen
•Bedrijfsoverdrachten
•Successie-aangiften
•Overige fiscale aangiften

Wenst u een gezondWenst u een gezond

en ondernemend 2022
!

en ondernemend 2022
!

www.koopmanenco.nl

Accountancy
Juridische adviezen
HRM/personeelsadministratie
Estate Planning 
Subsidies

Particuliere aangiften
Fiscale adviezen

Bedrijfsoverdrachten
Successie-aangiften

Overige fiscale aangiften



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

De inzending dient vóór woensdag 5 januari 2022 binnen te zijn.  
De winnaars krijgen persoonlijk bericht en worden gepubliceerd  
op de website www.tzand.info.

bregman
cantica
desoos
doko
dos
dynamic
emm
geelzwart
jeudeboules
kennedy
kot
landvanbuur
pleinfeest
popkoor
sparta
ssda
theserve
timmerdorp
volharding

De Zakenclubbonnen worden gesponsord door: 
☛ Huisartsenpraktijk ’t Zand (2x) ☛ Ellen’s Hairshop 

☛ Luc Pijman Bedrijfsarts -Advies/Keuringen ☛ Slagerij Andringa 

☛  Tandartspraktijk M.M.D. van der Ploeg-Kooijman
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’t Zand kende in de jaren 70 en 80 meerdere sporters die nationaal en inter-
nationaal tot de top behoorden. Twee van die sporthelden zijn Barry Kneppers 
en Jos Pronk. In respectievelijk het hardlopen en schaatsen van marathons en 
lange afstanden presteerden zij op zeer hoog niveau. “Wij waren bovenal lief-
hebbers”, zegt Pronk. “Je moet gek op je sport wezen, en dat waren wij.”

Pronk (73) woont in De Rijp en ver-
keert nog altijd in goede conditie. 
“Het schaatsen gaat wel wat tra-

ger, maar technisch gezien gaat het nog goed.” 
Met de gezondheid van Kneppers (72) gaat het 
inmiddels weer goed. Dat was vijf jaar geleden 
wel anders. “Ik ging op een zondag om negen 
uur van huis om een rondje te gaan hardlopen 
en een uur later lag ik in het ziekenhuis. Ik was 
in het Pettermerbos met mijn hond en ik voelde 
dat het niet goed ging. Al na een kilometer ging 
ik terug naar de auto. Daar heeft iemand 112 
gebeld. Ik ben die dag vijf keer gereanimeerd 
en mijn hart is nog maar voor dertig procent 
intact. Ik heb sindsdien een implanteerbare 
defibrillator (ICD). Hardlopen zit er dus niet 
meer in.”

WERELD RONDGEREISD
Kneppers begon met hardlopen toen hij nog 
op de basisschool zat. Hij liep van huis naar 
school en weer terug. “Ik vond het geen enkel 
probleem en ik had er lol in. Hier heb ik de 
basis gelegd voor mijn latere carrière.” Op zijn 
14e meldde hij zich via Wim Tas aan bij H.A.V., 
wat nu SV Noordkop is. “Ik wist meteen dat dit 
mijn sport was. Op mijn 15e liep ik mijn eer-
ste wedstrijd in Limmen en daar won ik direct. 
Mijn eerste marathon liep ik in 1975 in Maas-
tricht en daar eindigde ik als tweede. Ondanks 
dat ik een week eerder als training nog een ma-
rathon had gelopen. Ik was onzeker en ik wilde 
de afstand een keer gelopen hebben. Dat was 

niet zo slim. Door de tweede plaats werd ik op-
genomen in de Nederlandse ploeg. Overigens 
won ik een jaar later in Maastricht.” Kneppers 
werd uitgenodigd om mee te doen aan mara-
thons in onder meer Zuid-Korea, Maleisië, op 
de Filippijnen, de steden Tokyo, Tel Aviv, en 
in Boston en New York. “Boston is de oudste 
marathon ter wereld. Daar woonde destijds 
mijn broer Ben. Ik liep daar alleen heel slecht. 
Ik werd gesponsord door Nike en we zijn daar 
naar de Nike-fabriek geweest. Ik kreeg nieuwe 
schoenen en daar moest ik de marathon op lo-
pen. Ik ben gaan wrijven met mijn voeten in de 
nieuwe schoenen tijdens het lopen en daardoor 
kreeg ik blaren. Het bloed liep op een gegeven 
moment uit mijn schoenen. Dat ging natuur-
lijk ten koste van mijn tijd. Ik liep daar 2 uur en 
34 minuten.” De tijden en dan met name zijn 
persoonlijke records lepelt Kneppers nog zo 
op. Zijn snelste marathon liep hij op het Olym-
pische parcours van Tokyo in 1981: 2 uur, 14 
minuten en 14 seconden. Kneppers was een 
trainingsbeest. Hij liep geregeld meer dan 200 
kilometer per week. 

STRENGE WINTER
De vader van Pronk was een sportman, hoewel 
hij niet uit een sportfamilie kwam. Door hem 
leerde hij schaatsen. Tijdens de strenge winter 
van 1961-1962 ging hij met sprongen vooruit. 
“We schaatsten op het kanaal ter hoogte van 
de vlotbrug. Daar had je alle ruimte. Mijn va-
der kwam op een gegeven moment met noren 

Liefhebbers presteerden 
op het hoogste niveau

schaatsen aanzetten. Je wist niet wat je mee-
maakte en hoe snel je vooruitging.” Pronk 
ging meedoen met wedstrijden en zat al snel 
bij de beste tien junioren van Nederland. Op 
het Nederlands kampioenschap eindige hij als 
negende. “Mijn vader zei toen: ‘Nu kan je beter 
stoppen met voetballen’, want dat deed ik nog. 
Ik antwoordde: ‘Dat nooit’. Ik vond voetbal veel 
leuker om te doen. Ik was in het begin rechts-
buiten en later rechtshalf bij Geel Zwart. Toch 
ben ik op mijn 16e gestopt om me volledig op 
het schaatsten te richten. Na mijn loopbaan 
heb ik veel vriendschappelijke wedstrijden ge-
voetbald en op zaterdagavond gezaalvoetbald. 
Dat was mijn mooiste uurtje van de week.” 
Rond 1974-1975 kreeg zijn schaatscarrière een 
nieuwe wending. “Het marathonschaatsen be-
gon op te komen. Ik was er eerst wat huiverig 
voor, maar uiteindelijk heb ik het achttien jaar 
gedaan. Het lag me heel goed.” Zijn eerste ma-
rathon was in Amsterdam. Pronk was aan het 
werk op een beurs in de RAI om caravans te ver-
kopen. Hij vroeg zijn baas om toestemming om 
mee te doen en hij won direct bij de B-rijders. 
De week erop deed hij mee in Utrecht en hier 
was hij wederom de snelste. Nu werd hij echter 
gediskwalificeerd omdat hij volgens de leiding 
niet meer bij de B-rijders mocht rijden. In 1976 
was Pronk voor het eerst de beste bij de A-rij-
ders in een marathon over een uur. De hoogte-
punten uit de carrière van Pronk zijn: vijf keer 
een derde plaats op het NK marathon, vijf maal 

de beste van Noord-Holland en de zege in 1986 
van de Heineken Zesdaagse. Ook won Pronk 
het Natuurijsklassement van het winterseizoen 
1990-1991.

ELFSTEDENTOCHT
Pronk is in de gelukkige omstandigheid ge-
weest dat hij maar liefst drie keer de Elfsteden-
tocht heeft gereden. Al bewaart hij er niet lou-
ter positieve herinneringen aan. “Vanaf 1963 
was er geen tocht meer gehouden en ik had 
nooit gedacht dat hij ooit zo komen. In 1985 
had ik te weinig getraind. Ik had er in feite 
niks te zoeken, maar ik heb wel meegedaan. Ik 
eindigde als 54ste. Een jaar later ben ik harder 
gaan trainen, en meer gaan fietsen. Dat was niet 
mijn liefhebberij, maar iedereen deed het. Ik 
ging met sprongen vooruit. Een week voor de 
Elfstedentocht won ik een klassieker over 100 
kilometer. Dat was een teken dat het leuk ging, 
en dat ik in vorm was. Helaas kreeg ik vijf dagen 
voor de start griep. Dat was voor het eerst en 
ook meteen voor het laatst in mijn leven. Ik ben 
nog wel van start gegaan en ik presteerde het 
zelfs om als eerste op het ijs te staan. In IJlst, na 
een uur schaatsen, ben ik gestopt. Het was een 
desillusie. Hoewel het een geweldig evenement 
is, was de Elfstedentocht niet echt mijn ding.” 
Op de editie van 1997 kijkt Pronk positiever 
terug. Hij deed als recreant mee en schaatste 
in een groep met onder andere zijn vriend en 
oud-winnaar Evert van Benthem. “In elke stad 
waar we binnenkwamen werden we volop toe-
gejuicht. Dat was natuurlijk voor Evert. Het 
was een prachtige ervaring.”

ANSICHTKAART
’t Zand leefde enorm mee met de sporthelden. 
Kneppers beschikte zelfs over een heuse fan-
club. “Dit ontstond tijdens de zeskamp in ’t 
Zand. Een groep vrienden deed mee als Fanclub 
Barry Kneppers. Zij gingen altijd trouw mee 
naar de marathon van Maastricht. Dat was een 
ronde die we meerdere keren moesten lopen. Er 
zat één kroeg langs het parcours en daar zaten 
ze. Dat vond ik heel grappig. Verder stuurde 
meester Kramer regelmatig een ansichtkaart 
met een felicitatie als ik iets gewonnen had.”

Links Barry Kneppers en rechts Jos Pronk:  
‘Wij waren bovenal liefhebbers’
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REGIOBANK

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

De Heij Adviesgroep wenst iedereen 

prettige feestdagen en een mooi 2022 toe!
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Wij proosten op een fantastisch jaar, 
glinsterend van trots, 

wij bedanken u voor uw vertrouwen 
en wensen u een heerlijke kerst en een

bruisend, gezond, succesvol 2022

WWW.MONDIALUITZEND.NL

Rabo  Duurzame
Innovatieprijs
Schrijf je in!
Stel je eens voor... jouw innovatie draagt bij aan de groei van je bedrijf, je werkt aan een 
maatschappelijk vraagstuk en een duurzame wereld. Je wilt jouw idee in de schijnwerpers 
zetten en verder ontwikkelen. Maak jouw droom waar, doe mee en maak kans op €20.000 
en een speciaal acceleratorprogramma. 

Ga nu naar Rabobank.nl/RDI 


