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Hoenderdaell jaagt door

Polders Landgoed ondernemer van het jaar in Anna Paulowna
pagina 3

‘Ontstaan door
liefde voor muziek’
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Keesschuur is
klein Paradiso

ANNA PAULOWNA- Tegen de duizend likes op de facebookpagina… Tel daar de vele felicitaties en bloemen die in ontvangst
zijn genomen bij op en je kunt concluderen dat de verkiezing
‘ondernemer van het jaar’ in Anna Paulowna leeft. Met Landgoed
Hoenderdaell heeft de Polder een verdiende winnaar gekregen.
Naast de eervolle titel krijgt het bedrijf een oorkonde, een bos
bloemen en een fraaie ring, ontworpen door Vincent Limpers.
Eigenaar Robert Kruijff (43), die het publiek in 2014 weer gaat
verrassen met dit keer een jaagsimulator voor de roofdieren,
reageert een dag na de verkiezing uitgelaten. “Dit is zoveel leuker dan dat ik van te voren had verwacht.” Landgoed Hoenderdaell laat in de verkiezing de medegenomineerden Uw Slager
Sander Duin, Boudewijn Hosmus Keukenambacht, Olof Schuur
Installatiebedrijf en VDR-Van Dijk Ruijgrok achter zich.

I

n het verbouwde Brasserie
1610 te Wieringerwaard – waar
onder meer het café is verplaatst
naar de oude biljartzaal en van
het oude café een brasserie is gemaakt – sprak Kruijff een dag eerder nog zijn verbazing uit. “Als je
kijkt wat voor toppers hier naast mij
staan… De titel “ondernemer van
het jaar” is dan ook een mooie bevestiging van de kwaliteiten en service die wij leveren. Ik ben kortom
een gelukkig man. Ik mag de hele
dag tussen de dieren zijn en ik heb
een prachtige vrouw aan mijn zijde.”
Kruijff – die samen met zijn vrouw

Agnes de prijs in ontvangst heeft
genomen – kwam ook nog terug op
de beginperiode in Anna Paulowna.
“Daarin hebben wij het best moeilijk gehad. Wij zijn al jaren bezig om
wat moois te maken van Landgoed
Hoenderdaell. Ook met de gemeente hebben wij het vroeger niet makkelijk gehad. Zij hadden vaak andere
ideeën. Dat nu mede een wethouder ons kiest als ondernemer van
het jaar is toch leuk. Wij zijn hier
heel blij mee.”
Dobberende krokodillen, honderden kleurrijke vogels, spelende ringstaartmaki’s op de apenheuvel en

rondspringende kangoeroes. Landgoed Hoenderdaell heeft het allemaal. En wie denkt dat de ondernemer van het jaar met de uitverkiezing op zak achterover gaat
leunen heeft het goed mis. Kruijff:
“We gaan in 2014 gewoon door om
het park mooier te maken. Daarbij
willen wij meer dieren naar Anna
Paulowna halen. Ik zou het leuk vinden als er zeeleeuwen en giraffen
komen.” Verder krijgt Landgoed
Hoenderdaell een revolutionair
nieuw systeem om ‘hun’ roofdieren
weer op een stuk vlees te laten jagen: een jaagsimulator. Dit bestaat
uit een katrollen- en lierensysteem:
een homp vlees wordt aan een haak
gehangen en kan met een joystick
op elke gewenste hoogte kriskras
door de hal bewogen worden. Op
deze manier wordt de conditie van
de dieren verbeterd, de verveling
tegengegaan, en krijgen ze meer
spiermassa. Een soort sportschool
dus. Kruijff hoopt dat dit in april gerealiseerd is.
Voor de bekendmaking nam de
winnaar van vorig jaar het woord.
Bakker Aard Alkemade vertelde
over een bewogen jaar. Hij citeerde
daarbij de vestigingsmanager van

Hema. “Anno 2013 moet je hard
lopen om stil te kunnen staan.”
Alkemade sprak over een druk jaar
waarbij zijn onderneming veel positieve aandacht en waardering kreeg.
“Het gaat om jouw visie en daar doe
je geen concessies aan. Kwaliteit
wint altijd. De uitverkiezing is een
mooie blijk van waardering.”
Aard en Ria Alkemade vormden
samen met notaris Willemien Baalman en wethouder economische
zaken Theo Meskers de jury van de
ondernemersverkiezing. De wethouder gaf in zijn woordje nog
aan dat het spannende tijden zijn
voor de ondernemers. Hij memoreerde aan het feit dat in Breezand
harde klappen zijn gevallen. Toch is
Meskers wel positief gestemd over
de toekomst. Hij haalde daarbij
het voorbeeld van het te bouwen
groene datacenter van Microsoft
op het bedrijventerrein Agriport A7
in Middenmeer aan. “De eerste signalen van groei zijn zichtbaar. Onze
regio is op de goede weg. Wij zijn
met nog een grote partij bezig om
zich ook bij Agriport te gaan vestigen. Ik zou tegen iedereen willen
zeggen: Houd moed.”
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Bij ons kunt u heerlijk lunchen of dineren.
Genieten van lekkere drankjes,
een kopje koffie met wat lekkers of
onze nieuwe thee lijn.
Een softijsje toe maakt het helemaal compleet.
Wij hebben voor ieder wat wils.
Van groot menu tot kleine snack,
wij hebben alles voor de lekkere trek.

Cafetaria de Ben • Koffiehuis • Eetcafé
Smidsweg 2, 1761 BJ Anna Paulowna tel. 0223-531700
Like ons op:facebook.com/Cafetaria.de.Ben.Anna Paulowna

Samen
sterker

als Rabobank Kop
van Noord-Holland

Een bank die klaar is voor de toekomst
Rabobank Noord-Holland Noord en Schagen-Wieringerland gaan vanaf 1 maart samen verder. Door
de fusie ontstaat een krachtige bank, waarmee wij de kwaliteit van onze dienstverlening in de volle
breedte verstevigen. Dichtbij, betrokken en midden in de lokale samenleving.

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/nhn of www.rabobank.nl/sw
Samen sterker
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Monique Broers trotse voorzitter Ondernemersvereniging Anna Paulowna

‘We hebben elkaar nodig,
zeker in deze tijd’

ANNA PAULOWNA- “Het is van belang om als ondernemersvereniging een goede verbondenheid tussen de leden te realiseren en de leefbaarheid in de dorpen te behouden.” Aan het
woord is Monique Broers (52), voorzitter van de Ondernemersvereniging Anna Paulowna (OVAP). De leden van de OVAP
komen uit de dorpen Anna Paulowna, Breezand, Wieringerwaard en Van Ewijcksluis.

“Z

eker sinds de gemeenten zijn
samengevoegd, is het belangrijk om als een blok richting bijvoorbeeld de gemeente te communiceren”, vervolgt Broers. “We zijn als
OVAP scherp op wat er om ons heen
gebeurt, daarom zijn we ook aangesloten bij de Ondernemers Federatie Hollands Kroon (OFHK). Na de
gemeentelijke fusie is deze federatie ontstaan. Een delegatie van
ons bestuur is hierin vertegenwoordigd om de belangen van Anna Paulowna en omstreken te behartigen.
Zo strijden we als OVAP onder meer
voor onze bedrijventerreinen. We
moeten ervoor waken dat niet alles
naar bijvoorbeeld Agriport gaat. Tevens blijven we scherp op de leefbaarheid in de dorpen. Wonen, detailhandel, scholing en vervoer zijn
belangrijke speerpunten voor ons.”
De ondernemersvereniging is in

1974 opgericht en telt tegenwoordig 140 leden. Van 1974 tot 1992 is
Jan Vergouwe voorzitter geweest,
waarna tot 2001 Kas Temme de
hamer overnam. De voorganger van
Monique Arnold Sikking was van
2001 tot 2010 voorzitter. “Ondertussen ben ik al bijna vier jaar voorzitter. Een eervolle taak bij een mooie
ondernemersvereniging. De sfeer
binnen de club is heel goed. In al die
jaren is de doelstelling van de vereniging geweest om ondernemers
met elkaar te verbinden en dat gaat
ons goed af.”

Verkiezing

“Sinds een aantal jaar organiseren we vier keer per jaar een netwerkavond. Deze avonden worden
steeds bij één van onze leden gehouden. Zo heeft de ondernemer
de kans om zijn of haar bedrijf te

en onze waardering uit te spreken.
Het is echt een verkiezing voor en
door ondernemers.”

Toekomst

laten zien en kunnen de leden onderling op een informele manier
kennismaken met elkaar. Hierbij
proberen we elke avond een spreker aan het woord te laten over een
actueel onderwerp dat speelt in het
bedrijfsleven. Door deze avonden
blijven we in contact met de leden

en stellen we ze op de hoogte van
lopende zaken. Het brengt leven
in de brouwerij. Beleving creëren
daar gaat het om en daarom organiseren we sinds vier jaar de ondernemersverkiezing. Een prachtig
evenement om jaarlijks een aantal
bedrijven in het zonnetje te zetten

Broers kijkt met een goed gevoel
naar de toekomst. “We hopen met
z’n allen natuurlijk op groei in de ondernemersmarkt. Het zijn moeilijke jaren en dat hoor en zie je om je
heen. Iedereen moet strijden voor
zijn brood. We horen de laatste tijd
weer enigszins positieve geluiden
uit Den Haag. Laat 2014 daarom
maar het omslagjaar worden. Voor
een paar van onze leden is het vorig
jaar niet goed gegaan, dat gun je
natuurlijk niemand. Toch hebben we
tijdens de nieuwjaarsreceptie het
afgelopen jaar positief afgesloten
en 2014 hoopvol en positief ingeluid. Het is voor ons als ondernemers zaak om goed om je heen
te blijven kijken en elkaar de kans
te geven. Probeer waar mogelijk
de zaken binnen de eigen regio te
houden. We hebben elkaar nodig,
zeker in deze tijd”, besluit Broers
krachtig. Meer weten? Kijk op
www.ovap.org of volg de OVAP
via Facebook: www.facebook.com/
OndernemersverenigingAP.

Marcel Meijer viert met SNIP twintigjarig jubileum

‘Ontstaan door liefde voor muziek’

BREEZAND- “Hier in Breezand is het allemaal ooit begonnen,
in jongerenvereniging De Aap”, vertelt Marcel Meijer (38)
met een grote glimlach. De bekende allround dj/producer uit
Breezand draait al ruim twintig jaar muziek in de Polder en
wijde omtrek. “Op mijn vijftiende stond ik op vrijdagavonden
in De Aap plaatjes te draaien. Een aantal jaren later startte ik
mijn eigen bedrijfje. Dit jaar vier ik mijn twintigjarig jubileum
met SNIP Muziek & Entertainment.”

M

eijer startte zijn bedrijfje
onder de naam Challenger
drive-in show. “In die tijd heb ik
volgens mij op alle schuurfeesten
in de omgeving gedraaid”, kijkt
Meijer met plezier terug. Naast
het draaien van platen in De Aap
nam Meijer ook zitting in het
bestuur van de jongerenvereniging. Daar kreeg hij de taak om
bands en artiesten te boeken
voor de vereniging. “Toen was het
hek van de dam! Een fantastische
tijd. Als bestuur van De Aap waren
we een leuk en hecht bestuur.
Jongerenvereniging De Aap was in
die tijd een begrip en niet alleen
bij de jeugd in Breezand. Uiteindelijk is door het boeken van de
bands weer SNIP Muziek & Entertainment ontstaan.” Meijer zijn
bijnaam in die tijd was Snip, wat
de naam verklaart. SNIP Muziek &
Entertainment bestaat eind 2014
twintig jaar. “In al die jaren heb ik
ongelooflijk veel mooie dingen beleefd. Om alles nu op te noemen
is teveel, daarom ga ik komend
jaar een blog bijhouden op mijn
website, waarin alle anekdotes en

rare belevenissen voorbij komen.
Vele hoogtepunten passeren de
revue.” Marcel ligt alvast een klein
tipje van de sluier op. “Een van de
hoogtepunten was toch wel het
boeken van Herman Brood en zijn
band voor De Aap. Daarmee is het
eigenlijk allemaal begonnen voor
mij. Dit was ook het begin van
de komst van vele grote bands
en artiesten naar Breezand. Zo
hebben Anouk, Skik, Van Velzen,
de Raggende Mannen en de Heideroosjes in het dorp opgetreden. Een ander hoogtepunt was
de dakscene tijdens de kermis
in Anna Paulowna. Samen met
Ronald Blaauboer stonden we als
stunt uit het niets op het dak van
De Boemerang muziek te draaien.
Iedereen was verrast en het werd
een groot feest. Op YouTube is dit
nog terug te zien. Fantastisch!”

Brazilië

Meijer draait op feesten en
partijen onder zijn eigen naam.
Als dj Mazzsa produceert hij daarnaast diverse hits. Een van die
hits is al meer dan 200.000 keer

bekeken op YouTube. “Eind januari is het plan om een nieuwe
single uit te brengen, met daaropvolgend een WK-versie. Dus
wie weet vlieg ik dit jaar nog naar
Brazilië!”, kijkt hij lachend vooruit.
Plaatsnemen achter de draaitafel
gaat Marcel niet vervelen. “Ik kan
dit zeker nog twintig jaar volhouden. Zolang ik zelf en het publiek
er nog lol aan beleven blijft het
leuk. Ik draai alles en heb veel
liefde voor de muziek; daar is alles door ontstaan.” Met die liefde
heeft hij al diverse hits geproduceerd. “Als ik ergens iets in hoor,
ga ik ermee aan de slag.” Dit resulteert in een breed genre van
producties, remixen en mash-ups

van diverse bekende en eigen
tracks. Meijer barst van de ideeën.
“Zo ben ik samen met Koen Zuurbier van Chicken Recordings bezig
met het opzetten en introduceren
van een nieuwe muziekstijl. Daar
kan ik nog niet veel over zeggen.”

Twintig jaar

Voor onder meer Bloemenlust
in Breezand en De Boemerang
in Anna Paulowna heeft hij vele
grote feesten en kermissen georganiseerd. “Een mooie en leerzame tijd, waarin ik samen met
uitbater Piet Warmerdam veel
leuke fratsen heb uitgehaald om
het publiek te bereiken.” Volgens
Meijer moeten we SNIP Muziek &

Entertainment niet als artiestenbureau zien, maar meer als adviseur en coördinator voor onder
meer de horeca. “Zo kan de horecaondernemer zich volledig richten op zijn werk en vul ik het muzikale en pr-gedeelte in.” Na al die
jaren is Meijer dat wel toevertrouwd. Om het twintigjarig bestaan van SNIP Muziek & Entertainment kracht bij te zetten
is hij van plan om in 2015 als
afsluiter een groot jubileumfeest
te geven met diverse artiesten.
Kijk voor meer informatie op www.
snipmuziek.nl en www.djmazzsa.
com. Uiteraard zijn SNIP Muziek &
Entertainment en dj Mazzsa ook
via Facebook te volgen.
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Sluisplein 18, 1761 BT Anna Paulowna
Tel. 0223 -5333027 • www.optiekleon.nl

Life Saving
West-Friesland
Voor al uw EHBO opleidingen.
BHV opleidingen.
Eerste Hulp aan Kinderen opleidingen.
Reanimatie/ AED opleidingen

I. Jansen-Speelmans
Tel. 06-20874669
EHBO_Ina@hotmail.nl

Voor blijvende verbeteringen in:
Communicatie | Commercie
Samenwerking | Leiderschap
U wilt toch ontwikkeling in uw bedrijf?

www.4changes.nl

Uw wensen in teksten vertaald!
Tekstproductie / fotografie / websites / bedrijfspresentaties

Ervaart u ook wel eens
een hobbel in de weg?
4changes helpt u met
het juiste pad kiezen.

Belt u voor een afspraak :
06- 15 333 010 of mail: info@4changes.nl

Goed voorbereid en lachend verbouwen dat is gewoon bij Lachenal.
Alles door één kwaliteitsvakman uitgevoerd en bovendien stofvrij(-95%).
Vlotte renovatie van badkamer, toilet en/of keuken.
Timmerwerk, loodgieterwerk, tegelwerken, sanitair, kitwerk, elektra.
Erfscheidingen, houtbouw, verbouw en onderhoud.
Door de jarenlange ervaring bij woningbouwverenigingen is het voor ons
normaal om netjes te werken en uw woongenot tijdens de verbouwing te
respecteren. Één aanspreekpunt, geen onnodige overlast, klant is koning.
5 jaar garantie op de werkzaamheden.
www.lachenal.info,
mail@lachenal.info
Of bel Bert direct 0620522985 voor een afspraak
(graag tussen 18.30 en 20.30 uur)

Burg. Lovinkstraat 5, 1764 GA Breezand
Telefoon: (0223) 52 50 60

www.hollandsnoordkop.com
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Dikke ondernemersduim voor OVAP

WIERINGERWAARD- De aanmoedigingsprijs van de
OVAP gaat naar Lydia Muntjewerf van ‘Munt, uw
groene vakwinkel’ in Breezand. De onderneemster
was zelf helaas niet aanwezig maar nam in blijdschap haar prijs een dag later in ontvangst. De ‘Dikke
duim’ krijgt een mooie plaats in haar winkel. “Ik had
dit niet verwacht”, aldus Muntjewerf. “Het is natuurlijk erg leuk dat je de aanmoedigingsprijs krijgt.
De beker krijgt een mooie plaats in mijn winkel.”

D

e Nieuwjaarsreceptie van de ondernemersvereniging
Anna Paulowna werd een gezellig samenzijn in het
verbouwde Brasserie 1610 in Wieringerwaard. Voorzitter
Monique Broers gaf in haar openingswoord al aan dankbaar te zijn dat de receptie gehouden kon worden bij Ton
de Kleine. Verder werd bekend dat de officiële opening van
Brasserie 1610 op vrijdag 31 januari is.
Uw Slager Sander Duin ging met de Publieksprijs van CTR Hollands Kroon naar huis. De lieveling van het publiek kreeg een
flinke meerderheid van de stemmen: 36,16 procent. Sander
Duin was dan ook oprecht blij met de prijs. Op de tweede
plaats eindigde Landgoed Hoenderdaell met 22,10 procent
van de stemmen. Dit jaar brachten liefst 1344 mensen een
stem uit op de site van het CTR, www.dichtbij.nl. Vorig jaar
waren dat er nog 961.
Geniet op deze pagina nog een keer mee met foto’s van
André Sonderman.

Robert en Agnes Kruijff op de voorgrond als ondernemer van het jaar,
geflankeerd door vlnr Ellen en Boudewijn Hosmus (Boudewijn Hosmus
Keukenambacht), Sven Schuur (Olof Schuur Installatiebedrijf), Sander
Duin (Uw Slager Sander Duin), Edwin van Dijk (VDR-Van Dijk Ruijgrok)
en Annette Duin.
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UW BESTE MAAT IN PREFAB

Regionaal

www.apak.nl

www.primaprefab.nl

Agrarische sector
Houten bergingen

www.agratechniek.com

Daken & wanden

Nationaal

(Inter)nationaal
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WIJNKER MECHANISATIE B.V.

VA C AT U R E
ALLROUND TECHNISCH MEDEWERKER
Functie omschrijving technisch medewerker
• Je houdt je bezig met de machinerie in de landbouwmechanisatie
o Veldspuiten
o Telmachines
o Grondbewerkingmachines
o Enz.
• Je leert nieuwe machines en ontwikkelingen in de branche kennen
• Je bouwt machines volgens tekening
• Je verhelpt storingen in elektro en hydrauliek
• Alle andere voorkomende werkzaamheden
Functie eisen technisch medewerker
• Je hebt ervaring in de landbouwmechanisatie
• Je hebt kennis van constructie, elektro en hydrauliek
• Je beschikt over technisch inzicht
• Je kan werken met een computer
• Je bent flexibel inzetbaar
• Je kan werken in teamverband
• Je bent klantvriendelijk
• Commerciële instelling
• Opleidingsrichting: min. LTS metaalbewerking
• Rijbewijzen B
Arbeidsvoorwaarden
• Salaris volgens CAO en naar ervaring
• Zelfstandige baan in het bedrijf
• Een prettige en flexibele werkomgeving
• Een goede werksfeer
• Werk met veel afwisseling
• Mogelijkheid om cursussen te volgen
• CAO Klein Metaal is van toepassing

Neem contact op via: 0223 - 523590

www.wijnkermechanisatie.nl

Hét Expert-team
voor de Polder!

Breezand, Koningsweg 1
(0223) 521700
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Broer Antoine Huiberts en zus Dianne Siecker laten droom uitkomen

Theater als nieuwe uitdaging

ANNA PAULOWNA/BREEZAND- Het idee begon jaren geleden al te spelen. Want wat zou het leuk zijn om als broer
en zus een theateruitvoering op te voeren, dachten Dianne
Siecker (39) uit Breezand en Antoine Huiberts (41) uit Anna
Paulowna. Beiden zijn inmiddels verenigd in theatergroep
Speld en in april staat de uitvoering Emmi@Leo gepland. De
broer en zus branden van ambitie. Huiberts: ,,Wij hebben
voor twee jaar de rechten om het stuk te spelen en willen het
minimaal honderd keer uitvoeren.”

N

a de uitvoering De Belofte van
toneelvereniging Ons Toneel
in het voorjaar van 2013 keken de
toneelliefhebbers elkaar aan en
spraken ze af om de daad bij het
woord te voegen: na een toneelstuk nu een theaterproductie te
gaan verzorgen. Dat wil zeggen:
een theatervoorstelling met slechts
broer en zus als acteurs. De regisseur is Nanne van Vondelen uit
Twisk, die bij het horen van het
idee gelijk enthousiast werd. Dat
Huiberts en Siecker als broer en zus
op het podium staan ervaren ze
eerder als voordeel dan een nadeel.
,,Wij kunnen vrij bewegen op het
podium”, vertelt de oudste van het
duo. ,,Als je met een relatief onbekende tegenspeler aan het oefenen
bent is het toch eerst even aftasten. Wij kennen elkaar daarentegen
door en door.” Al goedkeurend knikkend vult Siecker aan. ,,En wij hebben heel veel vertrouwen in elkaar.
Ook niet geheel onbelangrijk.”
Geoefend wordt er aan de keu-

kentafel in Breezand bij Siecker
thuis. Ook een voordeel van werken
met een kleine groep. ,,We schuiven de keukentafel aan de kant
en kunnen beginnen”, vervolgt
Siecker, die nooit had stilgestaan
bij de enorme hoeveelheid tekst
die je bij een duo-uitvoering uit je
hoofd moet leren. ,,Dit is namelijk
best veel. Maar het repeteren
is wel vreselijk genieten hoor.”
Ook voor Huiberts – in het dagelijks
leven bedrijfsleider bij Expert Breezand – levert het repeteren energie
op. ,,Na een avondje toneel heb ik
het gevoel dat je de hele wereld
aan kunt. Het is verschrikkelijk leuk
en je werkt echt ergens naar toe.”
Hoe anders is dat op de dag van de
uitvoering. Ondanks de jarenlange
ervaring – Huiberts staat al twintig
jaar op de planken en zijn zusje inmiddels ook al weer vijftien lentes
– maakt de spanning zich meester
over het tweetal. ,,De hele dag krijg
je geen hap door je keel”, bekent
Huiberts. ,,Echt vreselijk. De span-

Emmi en Leo komen bij toeval
met elkaar in contact via e-mail.
Ze worden onstuitbaar verliefd,
maar dan? Willen ze elkaar ontmoeten, zien, horen, voelen, ruiken, of juist niet? Is fantasie niet
veel aantrekkelijker en veiliger dan
de werkelijkheid? Leo zit nog midden in de verwerking van een stukgelopen relatie en wat betekent een
eventuele ontmoeting voor Emmi’s
uitgestippelde leven? Emmi@Leo
is een onweerstaanbaar liefdesverhaal vol humor. De speeldata en
locaties zijn nog niet bekend, maar
zijn binnenkort te vinden op de
website www.theatergroepspeld.nl.

ning neemt almaar meer toe naarmate de uitvoering nadert. Zodra
je op het toneel staat en de eerste
zinnen uitspreekt valt er wat van je
af.” Toneelmensen hebben de gezonde stress echter wel weer nodig.
,,De spanning is noodzakelijk om je
goed te kunnen concentreren”, zegt
Siecker. ,,Het zorgt ook voor een
goede inleving in de rol die je speelt.
Als je na afloop de waardering
krijgt van het publiek, dan weet je

pas echt waar je het voor doet.”
Met de uitvoering van Emmi@
Leo leggen Huiberts en Siecker
de lat gelijk hoog. Het stuk is al
met succes gespeeld in het land
door Loes Haverkort en Waldemar
Torenstra. De inwoners uit de Polder zijn de eerste amateurs die het
liefdesverhaal op de bühne spelen. Toch was Emmi@Leo niet de
eerste keuze. ,,We zijn eerst voor
een ander stuk gegaan”, bekent

Arie Spigt richtte Fotowerkgroep ’t Perspectief op en heeft belangrijke stelregel

Positieve klikkoning

BREEZAND- Altijd positief over het werk van zijn collega’s. Dat
is de insteek van Arie Spigt (70) uit Breezand. De oprichter en
tevens oud-voorzitter van Fotowerkgroep ’t Perspectief werd
tijdens het 25-jarig jubileum in 2012 benoemd tot erelid. Een
titel die van de fotograaf een trots mens maakte. Aan het
stoppen denkt hij begin 2014 allerminst. “Ik blijf foto’s maken
tot ik er bij neerstort”, laat Spigt weten.

V

Huiberts. ,,Dat was lastig qua rechten en werd ook duur. Daar zijn we
zodoende snel vanaf gestapt. Via
een pr-bureau zijn we op Emmi@
Leo gewezen. Nadat we het verhaal
hadden gelezen zijn we gelijk enthousiast geraakt. Ook de producent reageerde positief en vervolgens zijn we het boek gaan lezen.”
En nu, ruim een half jaar verder,
is het zeker dat dit voorjaar een
droom gaat uitkomen voor Huiberts
en Siecker. Een droom die een belofte inhoudt: de toneelliefhebbers
beloven de bezoekers namelijk een
uitvoering te verzorgen met twee
enthousiaste acteurs waarin ook
gelachen gaat worden.

oor de fotowerkgroep gaat
de in Breezand woonachtige
Spigt zijn 27ste seizoen in. Al die
jaren doet hij de fotobespreking
en geeft hij zijn mening over het
werk van zijn collega’s. “Hierin blijf
ik altijd positief”, vertelt Spigt. “Ik
geef aan de hand van kleine nuances aan hoe foto’s eventueel
nog beter kunnen. Ik kraak nooit
foto’s af. Wie wordt daar nou beter
van? Ik heb het in het verleden
wel meegemaakt bij een fotoclub
dat foto’s werden afgekeurd. Dat
is natuurlijk geen stimulans voor
je leden.”
’t Perspectief is een vereniging
van tegen de dertig actieve amateurfotografen, die de fotografie
in de ruimste zin van het woord
beoefenen. Onder het motto leren met en van elkaar in een ontspannen en gezellige sfeer komt
de groep eens in de veertien dagen bij elkaar. Het clubhuis is
gevestigd in de voormalige bollenschuur van Gerard Berbee aan
de Zandvaart. Tijdens de bijeenkomsten wordt er onder andere
eigen fotowerk besproken en

gastsprekers uitgenodigd. Ook
vinden uitwisselingen plaats en
worden diverse (foto)technieken
in theorie en praktijk besproken
en behandeld. Één van de jaarlijkse hoogtepunten is de verkiezing
foto van het jaar. In 2013 ging
deze prijs naar Maria Pölher. Spigt
is samen met Kees Looijesteijn recordhouder als het gaat om het
aantal overwinningen. Beide heren wonnen de eervolle verkiezing
vier keer, zij het wel dat de laatste
zege voor Spigt in 2004 was.

Schilderen

De uiting van creativiteit startte voor Spigt in eerste instantie
niet met fotograferen. “Eind jaren
zestig ben ik begonnen met schilderen. Al snel kwam ik er achter
dat ik geen goede schilder was.
Daarnaast duurde schilderen mij
veel te lang. Met de fotografie ben
ik in de beginjaren zeventig mee in
aanraking gekomen. Mijn eerste
camera was een Olympus PEN.
Een succestoestel. Medio jaren
tachtig is mijn hobby serieuzere
vormen gaan aannemen. Mijn

zoontje werd lid van ponyclub
RAP en daar werd ik gevraagd
om foto’s te gaan maken voor het
clubblad.”
En de interesse voor het vakgebied nam alsmaar toe. Spigt
besloot om een kijkje te gaan
nemen bij de fotoclubs in Schagen en Den Helder. Het goede
gevoel om lid te worden ontbrak
en daarom deed hij een oproep
in de Polderbode of er interesse
was om een fotowerkgroep te
op te richten. “Liefst dertig reac-

ties kwamen daarop. De oprichtingsvergadering vond plaats bij
Cees Neuvel in Het Wapen van
Holland. Ik werd benoemd tot
voorzitter. Tja, iemand moest de
kar gaan trekken. Om eerlijk te
zijn heb ik het nooit met plezier
gedaan. Ik ben nou eenmaal een
fotograaf en geen bestuurder.
Maar ik voelde wel een grote
mate van verantwoordelijkheid
en in de beginjaren deed ik dan
ook heel veel zelf. Fotowerkgroep
’t Perspectief voelde en voelt als

mijn kindje en ik vond dan ook
het moeilijk om te stoppen.” Na
tien jaar de voorzittershamer in
de hand te hebben gehad vond
Spigt het niettemin welletjes. Op
verzoek van zijn opvolger Ton van
de Logt heeft hij er nog wel een
jaar aan vast geplakt, voordat hij
bestuurlijk een stap opzij deed.
Van de Logt is tot en met het jubileumjaar voorzitter geweest
en nu houdt Kees Looijesteijn de
voorzittershamer vast.
Spigt – een liefhebber in de
fijnste zin van het woord – houdt
zich het meest en liefst bezig
met portret- en modelfotografie.
“Verder ‘praktiseer’ ik ook alle andere richtingen die de fotografie
te bieden heeft. Ik heb thuis een
eigen studio en dat biedt alle mogelijkheden daartoe. De uitdaging
daarbij is om bij gewone mensen
er het mooiste uit te halen. Zo
probeer ik ze een beetje topmodel te laten voelen.” De passie die
in zijn stem doorklinkt zegt genoeg: Spigt denkt niet aan stoppen. ,,Voorlopig blijf ik gewoon
doorgaan met het maken van
foto’s. Zo lang ik er plezier aan
beleef, waarom zou ik het niet
doen? Het blijft toch iedere keer
weer een uitdaging en nog altijd
leer ik.”
Kijk voor meer informatie
over de fotowerkgroep op de site
www.fwgperspectief.nl en voor
Arie Spigt op www.ariespigt.nl.
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Evenementen

Polderse Winter Kermis in Veerburg
Vrijdag 7 en zaterdag 8 februari

ANNA PAULOWNA- De Polderse Winter Kermis is tot opluchting van velen voor een jaar
gered en verhuisd naar sporthal Veerburg
aan Sportlaan 21 in Anna Paulowna. Daar is
de zogeheten ‘theaterzaal’ op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari het toneel van dit gezellige
winterfeest. Twee dagen lang heerst er een
sfeertje zoals die ook op de Polderse Kermis
herkenbaar is. Natuurlijk wat kleiner, in winterse sferen en of er attracties aanwezig zijn
is nog de vraag. Wel is het ook een reünie
voor jong en oud met volop feestvermaak van
artiesten, bands en dj’s zoals zanger Pascal
Redeker, de Kermis DJ’s, feest dj Jordy en de
acht koppige feestband ‘Goeiemiddag’. Zij
gaan zorgen voor een super gezellig kermisfeest in de Polder. Meer informatie over het
feest is te vinden via www.poldersekermis.nl
of op de Facebook-pagina van Veerburg en de
Polderse Kermis.
De feestband ‘Goeiemiddag’ treedt op tijdens de Polderse Winter Kermis.

Lentetuin goes Down Under

Donderdag 27 februari tot en met maandag 3 maart

BREEZAND– De Lentetuin Breezand belooft
ook dit jaar weer een waar spektakel te
worden. Van 27 februari tot en met 3 maart
staan duizenden tulpen, narcissen, krokussen, hyacinten, Zantedeschia en andere bijzondere bolgewassen in een warm oord,
want ‘De Lentetuin goes Down Under!’
Zoals ieder jaar wordt het ZAP-complex aan
Ceresplein 1 in Breezand omgetoverd tot
een waar voorjaarsspektakel. De overdekte
bolbloemenshow staat dit keer in het teken
van Australië. Vijf dagen lang kunnen de naar
verwachting 20.000 bezoekers genieten van
de mooiste tulpen, narcissen, krokussen, hyacinten, calla’s, lelies en andere bijzondere
bolgewassen. Nergens is de variëteit aan
bolbloemen zó groot. Ruim veertig kwekers
brengen het voorjaar tot leven en bieden de
bezoeker een zee aan inspiratie met prachtige
bloemstukken en fraaie decoraties. De Voor-

jaarsbeurs maakt het evenement compleet.
Een gezellige beurs met een scala aan artikelen voor eigen huis en tuin, compleet met restaurant en entertainment voor de kinderen.
Dit jaar maakt Martin Elling zijn debuut als
arrangeur van de Lentetuin. Met zo’n thema
als openingsnummer kunnen bezoekers heel
wat verwachten. Zoals het bekende kangoeroebord, de Flying Doctors, de grote Ayers
Rock en niet te vergeten het Opera House. Om
Australië te zien zijn er geen vele vlieguren
nodig, maar slechts een bezoek aan de Lentetuin Breezand. Boek nu alvast een trip richting
Breezand en kom de Lentetuin bewonderen
tussen 27 februari en 3 maart. De Lentetuin
Breezand wordt mede mogelijk gemaakt
door hoofdsponsor Rabobank Noord-Holland
Noord.
Kijk voor meer informatie op www.lentetuin.nl.
Openingstijden
Donderdag t/m zondag van 10.00 – 22.00 uur.
Maandag van 10.00 – 20.00 uur.
Openingstijden Voorjaarsbeurs
Donderdag t/m zondag van 10.00 – 21.00 uur.
Maandag van 10.00 – 18.00 uur.
Toegangsprijzen
- Volwassenen € 6,50
- 65+ € 5,50
- Kinderen t/m 12 jaar € 3,Op de foto: Sfeerimpressie van de Lentetuin 2013.
(Foto: AP Fotografie/Rosemarie van Bentum)

Narcissentocht door bloembollengebied
Zondag 13 april

ANNA PAULOWNA- Altijd al willen wandelen
door het grootste bloembollengebied van
Europa? Loop dan zondag 13 april mee met
de Narcissentocht. Wandelsport Vereniging
Koninklijke Marine (WVKM) houdt deze tocht
- die voor iedereen toegankelijk is - dan voor
de zeventiende keer. Startpunt is Het Wapen
van Holland, gelegen op circa honderd meter
van station Anna Paulowna. Je kunt kiezen uit
vijf verschillende afstanden: 5, 10, 15, 25 en 40
kilometer. Alle routes zijn gepeild en elke deelnemer krijgt een routebeschrijving mee. De
tocht begint door de Poldertuin, door intimi
ook wel ‘Klein Keukenhof’ genoemd. Dit stukje
bloemenpracht wordt jaarlijks ingeplant met
vele soorten bloembollen. Na de Poldertuin
splitsen de routes zich. Gedurende de Narcissentocht is permanent EHBO aanwezig en
de organisatie rijdt constant over de verschil-

Deze evenementenkalender is samengesteld met

Januari
25-1

Ouderavond JV de Aap, Breezand

FEbruari
7 t/m 8-2
9-2

Polderse Winter Kermis, Anna Paulowna
Verhalenmiddag Eilandmuseum Jan Lont,
Wieringen
27 t/m 28-2 Lentetuin Breezand

Maart

1 t/m 3-3
15-3

april

13-4
13-4
19 t/m 20-4
26-4
27-4

Lentetuin Breezand
NECAP trainingswedstrijden, Wieringerwerf

Narcissentocht, Anna Paulowna
Kofferbakmarkt, Wieringerwerf
Paas Pop Music Festival, Breezand
Vrijmarkt Koningsdag, Wieringerwerf
Bloeiend Zijpe, Fietsroute

MEi

2 t/m 4-5
3 t/m 7-5
4-5
10-5
15 t/m 16-5

Kermis, Slootdorp
Bloemendagen Anna Paulowna
Bloeiend Zijpe, Wandelroute
Open dag Boltha, Breezand
Open Militaire Kampioenschappen Centaur
Zeilen, Westerland
17-5
Polder Events, Breezand
23 t/m 25-5 Kermis, Kreileroord
23 t/m 25-5 Kermis en Zeskamp, Lutjewinkel

Juni

7 t/m 9-6
8 t/m 10-6
14 t/m 16-6
15-6
15-6
17-6
27-6
28 tm 29-6

Pinksterkermis, Nieuwe Niedorp
Kermis, ‘t Veld
Kermis, Wieringerwaard
Kofferbakmarkt, Wieringerwerf
Breezand op Stelten, Jaarmarkt Breezand
4-havenwedstrijden Westerland
Nachtmarkt Kolhorn
Open Clubkampioenschappen WVA en MWV,
Westerland

Meer informatie over de evenementen vindt u op
www.kroonkalender.nl of volg Kroonkalender via Facebo

Deze kalender is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter kunnen de sa
als een evenement ontbreekt

Bloemendagen Anna Pa
gratis genieten

Zaterdag 3 tot en met woensda

lende routes ter ondersteuning van de deelnemers. Na afloop ontvang je een passende
attentie. Deelname zonder herinnering kost
drie euro en met herinnering € 4,50. Gestart
kan vanaf 8.00 uur en het startbureau sluit om
17.00 uur.

ANNA PAULOWNA- Elk voorjaar worden in
Anna Paulowna, Breezand en Wieringerwaard
de Bloemendagen gehouden. Tijdens dit
evenement worden ongeveer honderd bloemenmozaïeken in tuinen tentoongesteld. Het
evenement trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers naar de dorpen. Niet alleen de mozaïeken zijn te bewonderen, tevens staan de
vele bloembollenvelden in bloei. Dagelijks zijn
de mozaïeken, werkstukken en straten te bewonderen. ‘s Avonds zijn de meeste verlicht.
Kom naar dit gratis evenement en laat u verrassen door al het moois deze streek te bieden
heeft. Kijk voor meer informatie op www.
bloemendagen.nl en volg de Bloemendagen
op Twitter: www.twitter.com/bloemendagen.
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Combinatie

Vermaire Breezand en Muntjewerf Graafmachines
staan deze winter voor u klaar

C.P. ZUURBIER
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DE KASTENSPECIALIST
PVC vloeren
Raamdecoratie
Buitenzonwering
Veranda’s
Deuren
En alle DHZ-artikelen

Schuifwanden
en interieurs

VAN LIEROP ADVIESGROEP
MAKELAARDIJ

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN

www.vanlieropadviesgroep.nl

Voor storingen en onderhoud aan machines van diverse
merken o.a.: Antha, Compas,Schouten, v. Dijke
Pelmachines
Banden
Kantelaars
Lelieshavers

Schoksorteerders
Rollensorteerders
Parteermachines
Bunkers en elevatoren

Tulpenstraat 3 • Breezand • Tel. 06-40051693
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Met haar Kees in gedachten gaat Elly Doolaard door met kunst en zang in de Polder

Paradiso in het klein
ANNA PAULOWNA- Kunst, kunst en nog eens kunst. In de
voormalige bollenschuur aan de Middenweg te Anna Paulowna is het levenswerk te vinden van Kees en Elly Doolaard. Te
midden van de schilderijen worden regelmatig schilderlessen,
concerten, workshops en exposities gehouden. Na het overlijden van haar Kees in 2013 is Elly Doolaard er alleen voor
komen te staan maar dapper is ze dagelijks aan het werk.
“Kees zou woest geweest zijn als ik er een potje van zou hebben gemaakt”, laat de 65-jarige Elly weten.

O

p 8 januari jongstleden was het
al weer een jaar geleden dat
Kees Doolaard is overleden. Hartfalen, leukemie en een versleten
rug maakten de laatste jaren van
Kees tot een zware periode. De
afscheidsceremonie staat Elly nog
altijd goed bij. “We hebben er een
feest van gemaakt. Kees zei ook dat
ik geen verdriet mocht hebben als
hij kwam te overlijden. We hebben
Kees een grandioos afscheid gegeven. Vrienden maakten muziek,
zelf was ik ceremoniemeester en de
kinderen en kleinkinderen hebben
de kist beschilderd. We hebben een
glas wijn gedronken en geproost
op Kees.” Na het afscheid kon Elly
gelijk haar zinnen verzetten met
het schilderwerk voor de Lentetuin Breezand. Een klus die Galerie
Doolaard als sinds jaar en dag doet.
Wanddoeken en bouwwerken: het
decor van de show gaat altijd pas
leven als de kwast van Doolaard er
overheen is geweest. Het bleek een

goede therapie. Logischerwijs kreeg
Elly het richting het voorjaar zwaarder. “Je mist je klankbord nu Kees
er niet meer is. Ik had het er toch
emotioneler mee dan dat ik van te
voren had gedacht. Gelukkig heb ik
veel lieve mensen om mij heen. De
boel moest draaiende blijven en ik
moest zodoende doorgaan. Ik heb
het gevoel dat Kees van boven meekijkt. Die overtuiging leeft sterk bij
me. Als ik het af en toe niet meer
weet en er schiet ineens een oplossing of idee binnen, dan denk ik dat
dit komt van Kees. Helemaal omdat
het vaak ideeën zijn waar Kees ook
mee zou zijn gekomen.”
Voordat het stel naar Anna Paulowna verhuisde hebben ze jarenlang in Den Helder gewoond en
gewerkt. Kees Doolaard was onder
meer verantwoordelijk voor het
Kunstschip KEES aan de Keizersgracht in Den Helder. Werklozen,
gepensioneerden maar ook verslaafden hielpen mee met de bouw

van het schip. Zo zorgde Kees ervoor dat jongeren weer op de wal
zijn geraakt en hun leven weer hebben kunnen oppakken. Iets waar hij
volgens Elly enorm trots op is geweest. Uiteindelijk verhuisden Kees
en Elly Doolaard in 2004 naar Anna
Paulowna. “We mochten niets meer
in Den Helder. We kregen last van
de gemeente. Ambtenaren zeiden
op hun beurt: ‘Jullie gaan toch niet
weg uit Den Helder’. Op internet
zagen we dit te koop staan. Wij zijn

gelijk langsgegaan bij de gemeente
Anna Paulowna. Daar werden we
met open armen ontvangen. ‘Wat
leuk dat jullie hier komen wonen’,
was één van de reacties.”
Eenmaal gekocht en inwoner
van de toenmalige gemeente Anna
Paulowna begon het stel direct met
klussen. “Kees zag gelijk hoe hij het
wilde hebben. We hebben veel hulp
gekregen. De balustrade boven hebben we in delen laten aanleggen.
Een van onze kleinzonen was laatst

in Paradiso geweest
en vertelde dat deze uitgaansgelegenheid net onze schuur
was. Leuk om te horen.”
De schuur en
woonhuis was van
de familie Van Zanten. Om hen te bedanken werd er een
afscheidsconcert gegeven. Dat bleek de
aanzet tot het organiseren van concerten op de zondagmiddag. De Keesschuur als locatie
waar onder andere
zangkoren en bigbands hun kunsten
op een podium kunnen laten horen.
“Het hele voorjaar
van 2014 zitten we al vol. Als je nu
wilt komen optreden dan wordt
het pas in oktober. Iedere dag krijg
ik wel mailtjes voor optredens binnen. Zelfs voor februari 2015 heb
ik al boekingen. De kracht van de
Keesschuur is dat de bezoekers
echt komen luisteren. Het is intiem
en laagdrempelig. Vaak zit de
schuur met de 99 bezoekers die ik
mag ontvangen vol.”
Kijk voor meer informatie op
www.keesdoolaard.com.

Voormalig winnaars Jack Vermaire en Aard Alkemade aan het woord

‘Voor kwaliteit is altijd een markt’

Anna Paulowna/BREEZAND- Het zijn twee ondernemers die
weten hoe het voelt om een jaar lang ondernemer van het jaar
te zijn. Zowel Jack Vermaire (51) uit Breezand als Aard Alkemade
(60) uit Anna Paulowna wonnen in respectievelijk 2011 en 2012
de verkiezing. “Het is een mooie blijk van waardering”, aldus Vermaire, eigenaar van het vijftig werknemers tellende Vermaire
Breezand. Zijn collega-ondernemer Aard Alkemade van Bakkerij
Alkemade heeft een belangrijke boodschap: “Hou je vast aan je visie en doe daar geen concessies in.” De oud-winnaars van de verkiezing ondernemer van het jaar laten hun licht schijnen op de
bekendmaking en geven advies om je hoofd in moeilijke tijden
boven water te houden.
Hoe kijkt u terug op de avond dat
u verkozen werd tot ondernemer
van het jaar?
Jack Vermaire: “Als je eenmaal op het
podium staat tussen de andere genomineerden dan is het heel spannend. Je
staat naast kanshebbers waarvan je
denkt: ‘Die kunnen ook nog wel eens
winnen’. Als je daadwerkelijk wordt gekozen dan schrik je wel even. Het is een
mooie blijk van waardering. In 2003
wonnen wij de verkiezing van de Cumela. Daar lieten wij drieduizend loonwerkerbedrijven achter ons. Nu zijn wij
in onze eigen regio ondernemer van het
jaar geworden, daar kunnen wij niets
anders dan zeer content mee zijn.”
Aard Alkemade: “We waren blij verrast.
Het is prachtig om waardering van je
collega-ondernemers te krijgen. Daarnaast wonnen we ook de publieksprijs
en om eerlijk te zijn is die nog mooier.
Waardering van de consument is voor
een bakkerij heel belangrijk. Maar:
Alle genomineerden zijn winnaar vind

ik. Wij waren genomineerd met Bert
Pruim Autoschade, Rowa Druk & Media, Hubo Broers en Hollands Noordkop: Stuk voor stuk mooie bedrijven.”
Wat heeft de uitverkiezing opgeleverd?
Vermaire: “Veel, heel veel felicitaties.
Mensen die tegen je zeggen: ‘Mooi, dat
jullie gewonnen hebben’ of mensen die
het terecht vonden. Je krijgt leuke reacties en natuurlijk erkenning. De uitverkiezing levert voor ons niet direct extra
werk op. Wel komt het de naamsbekendheid ten goede. Daarnaast mocht
ik tijdens de receptie een jaar later nog
een speech houden.”
Alkemade: “Ontzettend veel publiciteit in de lokale pers en de vakbladen
en we mochten heel veel felicitaties in
ontvangst nemen. Altijd leuk! Maar je
moet ook niet vergeten dat er het hele
jaar op je wordt gelet. Je bent toch een
jaar lang het uithangbord van alle ondernemers uit Anna Paulowna en om-

Jack Vermaire van Vermaire Breezand, de winnaar van 2011: ‘Mijn remedie is: Rustig blijven
en zorg dat je de boel op de rit houdt.’

Ria en Aard Alkemade van Bakkerij Alkemade
tonen trots de bijbehorende ring als ondernemer
van het jaar

streken. Gewoon je best blijven doen en
er geen potje van maken is het devies.”

Vindt u het belangrijk dat de verkiezing gehouden wordt?
Vermaire: “Ik vind het een goede zaak
dat de OVAP de verkiezing houdt. De
ondernemersvereniging zit goed in elkaar. Dit is voor de leden een mooie
stimulans. Je denkt dat je goed bezig
bent, al zijn er soms toch twijfels. Als je
dan wordt gekozen tot ondernemer van
het jaar, dan is dat een mooie erkenning. Ook voor jonge ondernemers is
de verkiezing goed. Voor hen is het
misschien nog wel veel leuker als zij
uiteindelijk worden genomineerd.”
Alkemade: “Ja, zeker wel. Het is toch
erkenning die je krijgt als ondernemer
en dat werkt stimulerend. Zeker voor
jonge ondernemers is een nominatie
een teken dat ze op de goede weg zijn.
Dit jaar mocht ik plaats nemen in de
jury voor de verkiezing ‘ondernemer
van het jaar’. We hebben alle bedrijven
bezocht en dan is het prachtig om te
zien hoe iedereen met passie en beleving zijn of haar bedrijf runt.”

Rekende u op een uitverkiezing of
kwam het als een totale verrassing?
Vermaire: “Dat we genomineerd werden had ik totaal niet verwacht. In december voor de verkiezing bestonden
wij vijftig jaar en hielden we een open
dag. Misschien heeft dat uiteindelijk
nog wel meegewerkt. Tijdens de verkiezing werd eerst de publieksprijs bekend gemaakt. Die ging naar Regelsammy en dan ga je wel twijfelen hoor of
je tot ondernemer van het jaar wordt
gekozen.”
Alkemade: “We hebben in 2012 wel
onze nek uitgestoken met het bouwen
van de nieuwe bakkerij in Anna Paulowna en een tweede zaak in Breezand.
Dus je kunt een nominatie verwachten,
maar daar zijn we niet vanuit gegaan.
Dat het dan toch gebeurt is mooi
meegenomen.”

Wat is het geheim achter het succes en heeft u nog advies voor ondernemers?
Vermaire: “Mijn remedie is: Rustig
blijven en zorg dat je de boel op de rit
houdt. Daarbij moet je de lat voor je
bedrijf niet te hoog leggen. Laat je niet
meeslepen in het gat dat voor je ligt. Als
jij kwaliteit en service levert en goed
op de centjes past, dan moet het goed
komen.”
Alkemade: “Mijn advies aan andere
ondernemers is: Hou je vast aan je visie en doe daar geen concessies in. Doe
ook geen concessies aan de kwaliteit
van je producten. Voor kwaliteit is altijd
een markt! Ik zeg ook altijd: Geef de
jeugd de ruimte. Bij ons is het prachtig
om te zien dat zoon Paul en schoondochter Carlijn nu opstaan als jonge
ondernemers. Zij zijn verantwoordelijk
voor de winkel in Breezand. Je moet ze
de ruimte durven geven en laat ze maar
fouten maken. Daar leren ze alleen
maar van.”
Ondernemer van het jaar:
2010: AmazingKids
2011: Vermaire Breezand
2012: Bakkerij Alkemade
2013: Landgoed Hoenderdaell
Publieksprijs
2011: Regelsammy
2012: Bakkerij Alkemade
2013: Uw Slager Sander Duin
Aanmoedigingsprijs
2012: Uw Slager Sander Duin
2013: Munt, uw groene vakwinkel
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Uw lokale groothandel voor o.a. drinkbekertjes, roerstaafjes, toiletpapier,
papieren handdoekjes, poetspapier, bordjes, bestek, afvalzakken, etc.

Wij leveren (geen bezorgkosten) direct aan u vanuit ons magazijn in ’t Zand.
www.zwi-disposables.nl

0223-693024

info@zwi-disposables.nl

Zandvaart 47a | munt@hetnet.nl | www.muntbreezand.nl | (0223) 52 1288

TOTAALSLOOP
RENOVATIESLOOP
ASBESTVERWIJDERING
BETONBOREN- EN ZAGEN
KRAANVERHUUR
CONTAINERVERHUUR

Walingsweg 7
1766 GH Wieringerwaard
Tel: 0224 223277/06 51425250
Email: post@kuijpersloopwerken.nl

Onderstaande
bedrijven feliciteren
de winnaar van
de verkiezing
ondernemer van het jaar:
Landgoed Hoenderdaell

zwinweg 4 - 1761jj anna paulowna - www.annapee.nl
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Op deze pagina een viertal foto’s uit het fotoarchief
van Gerard Berbee uit Breezand. Berbee is erelid van
Fotowerkgroep ’t Perspectief en zijn voormalige bollenschuur doet nu dienst als clubhuis. Naast het verleden zijn er foto’s gemaakt van de huidige situatie.

Zandvaart - Breezand

Waar je er voorheen niet omheen kon als je over de Zandvaart reed is inmiddels de schuur
van de familie Kramer gesloopt. De schuur stond nog in een periode dat de Zandvaart
een doorlopende weg met twee spoorwegovergangen was. Inmiddels is dit teruggebracht
tot één en is de westkant een rustige weg geworden.

Eetcafé De Brug - Van Ewijcksluis

Weinig verschil zit er in de zwart-wit foto gemaakt in
de jaren zeventig en de huidige situatie. We hebben
het hier over Eetcafé De Brug in Van Ewijcksluis. Het
café is één van de herkenningspunten van het dorp.
De woonkern is ontstaan bij de sluis, tussen het Lage
Oude Veer en het toenmalige Amsteldiep. Het dorp
is vernoemd naar Daniël Jacob van Ewijck van Oostbroek van de Bilt, die als gouverneur van de Koning
betrokken was bij de inpoldering van de Anna Paulowna-polder. Eetcafé De Brug is tegenwoordig in
handen van Fred en Mirjam Fasse.

Gemaal J.C. de Leeu

w - Van Ewijcksluis
Het uit 1845 stammend
e gemaal J.C. de Leeuw
is vernoemd naar
waterbouwkundige en
directeur van de Maats
chappij tot Indijking
van de Anna Paulownap
older Johan Carel de Lee
uw. Het gemaal is
van cultuurhistorische
waarde en industrieela
rcheologisch belang
voor de polder, als één der
oudste gemalen van de
po
van de Van Ewijcksluis
zijn hiermee onlosmakel lder. De sluizen
ijk verbonden. Het
stoomgemaal deed dienst
tot 1913. Dat jaar werd
het verbouwd tot
motorgemaal. In 1933
kwamen er elektromoto
ren in. Dat paste allemaal in een veel kleine
re behuizing. Het
polderbestuur liet zod
oende gedeelten
van het gebouw slopen
. In het woonhuis bij het gemaal wo
ont de familie
Driesprong.

eezand
land af te
Bloembollenfot- oBr
cissen klaar om van het
staan de zakken met nar
. Inmiddels

Op de historische
van Gerard Berbee
en
d was voorheen eigendom
Wereld B.V. uit Breezand
worden gehaald. Het lan
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van
.A.
J.W
r
eke
kw
eg
llen
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Me
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is het land van
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Bakkerij Alkemade,
ondernemers van het jaar 2012,
feliciteren
de ondernemers van het jaar 2013!!

IR G

INGENIEURSBUREAU RIJNDERS & DE GROOT

Harry de Groot
registerconstructeur
0223 52 37 45
info@irghk.nl

Verkoop, Verhuur, Reparatie
en Onderhoud van Auto’s en
Aanhangers
Verhuur van:
• Aanhangwagens,
• Motortrailers,
• Personenbussen,
• Verhuiswagens.

Wordt 2014 uw
productiefste jaar ooit?
De voordelen van maatwerk
software op een rij
De identiteit van uw bedrijf bewaken
• Prettiger werken in de eigen huisstijl
• Bedrijfsprocessen ondersteunen
• Werken niet onnodig moeilijk maken
Effectief met uw tijd omgaan
• Meer tijd voor uitoefening van uw vak
• Informatie op het juiste moment
• Minder tijd nodig voor ondersteuning

De Lange Ring 2
1761 AS Anna Paulowna
Telefoon 0223 52 18 36
Mobiel 06 53 21 33 42
www.roozingauto.nl

Zandvaart 41 - 1764 NK Breezand - Tel.: (0223)-523414 - Mob.:06 5129 4512

w w w. a n d r e m o l e n a a r. n l - i n f o @ a n d r e m o l e n a a r. n l

Tel. 072 5024150
www.cu4it.com
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Afscheid nadert voor coach Jan Kouseband na ruim veertig jaar

‘Ik ben altijd prestatiegericht geweest’

WIERINGERWAARD- De zaalvoetbaldames van DKM – voorheen De Kleine Media – hebben nog nooit zo hoog gespeeld.
Maar mochten ze al koudwatervrees hebben gehad, dan ligt
dat alweer achter hen want uitkomend in de competitie onder
de landelijke topklasse draait het team goed mee. Architect
achter het succes is coach Jan Kouseband (68) uit Wieringerwaard. Zelf blijft hij liever op de achtergrond en laat hij al het
succes aan de speelsters. “Als de sfeer in de groep goed is, dan
komen de resultaten vanzelf”, vertelt de bescheiden Kouseband, die tevens één van de drie bestuursleden van de vereniging is.

L

iefst 22 seizoenen coacht het
zaalvoetbaldier de damestak
van DKM. Vanaf de oprichting in
de jaren zeventig is Kouseband al
betrokken bij de vereniging. Vanaf
dag één als bestuurslid en ook al
vrij snel als coach. Begonnen bij
de senioren, vervolgens een aantal jaar de jeugd en aansluitend
de vrouwen. Acht seizoenen geleden besloot de oefenmeester al
te stoppen, tot hij bezoek aan huis
kreeg. “Er werd een nieuw damesteam opgericht en de speelsters
vroegen of ik hen wilde gaan
coachen. Zij waren destijds een
jaar of veertien. Ik heb ‘ja’ gezegd
op één voorwaarde: We moesten
wel prestatiegericht te werk gaan.
Daar stemde iedereen mee in.
We begonnen in de vierde klasse
van de SZVV en werden gelijk
kampioen. Dit kunstje hebben
we in de afgelopen acht seizoenen liefst vijf keer geflikt. Tel daar
twee promoties via tweede plaatsen bij op en we sprongen van

older in

de laagste naar de hoofdklasse.
Vorig seizoen eindigden we als
derde en dit was het eerste jaar
dat we niet promoveerden.”
De promoties werden niet zonder
slag of stoot bereikt. Het prestatiegerichte beleid heeft er
mede voor gezorgd dat een aantal speelsters – soms noodgedwongen – moest stoppen of in
een lager team is komen te spelen. “Als speelsters het niveau
niet aankunnen dan moet je daar
eerlijk in zijn. We hebben doorgeselecteerd. Helaas komt het daardoor wel voor dat mensen uit het
dorp niks meer tegen mij zeggen.”
Het huidige eerste team telt
slechts één speelster die woonachtig is in Wieringerwaard. Het
is de spil van het team: Maryze
Borst. Verder komen de voetbalsters uit omliggende dorpen.
Voor de saamhorigheid en de
sfeer maakt dit niks uit. “Dit is
een enorme leuke groep meiden.
Natuurlijk werkt het mee als de

Op de foto van links naar rechts staand coach
Jan Kouseband en Chantal Geerdink, midden
Maryze Borst, Petra Dijkstra, Kelly Schrieken,
Jeanine Bijvoet, liggend Madeleine Stoop en
vooraan keepster Sabine Gruis. Op de foto
ontbreken Nadine de Leeuw en Joyce Borst.

prestaties goed zijn. Dit seizoen
waren wij slecht begonnen en
pakten slechts zes punten uit de
eerste vijf wedstrijden. Toch bleef
het plezierig. We doen ook altijd
na de wedstrijd een borreltje toe.
Dan wordt er nagenoeg niet meer
gesproken over de wedstrijd, maar
hebben we het gezellig samen.”
Zijn rol als langs de lijn probeert
Kouseband te bagatelliseren. “Als
coach zorg ik ervoor dat alles voor
elkaar is. Ik regel het vervoer en
de kleding. Het zijn de speelsters
die het doen. We hebben een
heel goed team. Helaas zitten we
nu door blessures in een moeilijke fase. Onlangs speelden we
zelfs zonder wissels. Ik hoop dat

wij bij de eerste drie gaan eindigen maar dat gaat een lastig verhaal worden. De hoofdklasse als
plafond voor DKM? Ja, zo reëel
moet je wel zijn. Verder wil ik nog
een oproep doen: Onze keepster Sabine Gruis vertrekt voor
werkzaamheden naar Mali en wij
zitten dringend verlegen om een
goede keepster. Dus wil je ons uit
de brand helpen, bel mij dan op
telefoonnummer 0224-752251.”
Aan alles komt een einde en zo
ook aan het coachschap van
Kouseband. De opvolging staat al
klaar, al geeft zij – Petra Dijkstra –
momenteel nog de voorkeur aan
zelf spelen. “Zij bepaalt zelf wanneer ze stopt met zaalvoetballen

en coach wordt. Petra heeft een
schat aan ervaring, heeft hoog
gespeeld en weet waar ze over
praat. Daarbij heeft ze een natuurlijk overwicht op de groep.”
DKM gaat volgend seizoen zo
goed als zeker verder in de omnivereniging SV Wieringerwaard.
Naast de hosannastemming over
de prestaties van de damestak
zijn er ook zorgen bij de vereniging. Zo baalt Kouseband stevig
van het feit dat de SZVV het verzoek om de thuiswedstrijden in de
sporthal de Multitreffer in ’t Zand
te spelen niet heeft ingewilligd
waardoor het team in de Veerburg speelt. Verder zijn er zorgen
op bestuurlijk niveau. Dat bestaat
naast Kouseband alleen uit Jan
Breed en Renza Borst. “Te kort.
Helaas zie je dat steeds vaker.
Overigens blijf ik mijn bestuursfunctie wel uitoefenen, ook als ik
geen coach meer ben. Als je achter de geraniums gaat zitten, dan
wordt je wereld wel heel klein.” En
dus blijven de ervaringen van het
zaalvoetbaldier in hart en nieren
de komende jaren gelukkig gewoon verbonden aan zaalvoetbalminnend Wieringerwaard en omgeving

icht
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Puzzel mee en win!
bakker
bedrijven
bewoond
bollenveld
breezand
duin
ewijcksluis
fotografie
gemaal
hoenderdaell
hosmus
kalender
keesschuur
kunst
leefbaarheid

Los de woordzoeker op en maak kans op één van de vijf waardebonnen ter waarde van € 25,- per stuk. De waardebonnen zijn alleen
inwisselbaar bij de leden van de OVAP (www.ovap.org).

museum
muziek
narcissen
netwerk
ondernemen
paulowna
polder
schuur
tocht
vdr
verkiezing
wapen
wieringerwaard
winter
zaalvoetbal

Mail uw oplossing naar:

krantovap@gmail.com
of stuur naar:

Aan de inhoud van Polder inZicht is veel zorg
besteed. Desondanks kunnen aan de inhoud
van deze krant op geen enkele manier rechten,
van welke aard dan ook, worden ontleend.

Polder inZicht
Gedempte Gracht 63A
1741 GB Schagen

Contactgegevens:
krantovap@gmail.com

De inzending dient voor zaterdag 1 februari 2014 binnen te zijn. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.
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Mensen met karakter
AB Vakwerk is koploper op het gebied van flexibele arbeid in Noord-Nederland.
Met kennis en ervaring in de Agri & Food, Bouw, GWW, Groenvoorziening, Industrie en
Logistiek is AB Vakwerk de partner voor uw (flex) personeel. Zoekt u medewerkers
met passie voor vakwerk? Dan bent u bij AB Vakwerk aan het juiste adres. Met 10
vestigingen in Friesland en Noord-Holland zijn wij altijd dicht bij u in de buurt.
Meer weten? Kijk voor de dichtstbijzijnde vestiging op onze website.
www.abvakwerk.nl

AGRARISCHE BEDRIJFSVERZORGING | UITZENDEN
DETACHEREN | PAYROLL | WERVING & SELECTIE

www.abvakwerk.nl

Uw Slager Sander Duin
dé specialist voor al uw vleeswaren, salades en Wieringerweidevlees!

De gehele maand januari nog
knallende aanbiedingen!
Ceresplein 21
1764 HD Breezand
Telefoon 0223-759944

