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Rob Dekker en Govert-Jan Jongejan kennen het belang van festival in ‘t Zand

‘Zandstock is een tweede kermis’
Beiden heren kennen het belang van Zandstock. Waar Rob Dekker (31) de
eerste tien jaar als vrijwilliger actief is geweest, is Govert-Jan Jongejan (34)
sinds het derde jaar als barman aanwezig. De laatste jaren is het tweetal als
hoofdsponsor en partner aan Zandstock verbonden. ,,Het is een tweede kermis”, vertelt Rob Dekker, directeur van Houtbouw ’t Zand. Voor de uit Anna
Paulowna afkomstige Govert-Jan Jongejan, eigenaar van de Ambachtelijke
Schilders Groep (A.S.G.), geeft Zandstock – net als zijn integratie in het dorp
in het eerste jaar - een kick. ,,Als je ziet dat vierduizend bezoekers optimaal
genieten en je bereikt dat met alleen maar vrijwilligers… Dat is dan echt
gaaf.”
Nu is de passie naast zijn werk voor Rob
Dekker ook muziek. Hij drumt bij Tropical Steelpans en op veertienjarige leeftijd was hij als een kind zo blij dat er in
zijn eigen dorp een festival werd georganiseerd. ,,Ik heb mij gelijk aangemeld als
vrijwilliger voor Zandstock”, vertelt Rob.
,,Het eerste jaar hielp ik de beveiliging.
Stond ik voor het podium. Als klein
jochie kon ik natuurlijk niks maken of
tegenhouden maar ik vond het geweldig
om zo dicht bij de bands te staan. Naast
de beveiliging hielp ik ook met het op- en
afbouwen. Was je een week lang bezig. Ik
heb zelfs het eerste jaar nog opgetreden
tijdens Zandstock. Nadat Henk Westbroek met zijn band klaar was en iedereen het festivalterrein had verlaten klom
ik het podium op en heb ik een solo op
het drumstel wat er nog stond gespeeld.
Haha, ja dat ik op Zandstock heb mogen
optreden neemt niemand mij meer af.”

zijn huidige vrouw Corina had leren kennen en in het dorp was gaan wonen, was
het de hoogste tijd om kennis te maken
met de Zandtemers. ,,Naast de saamhorigheid in het dorp trok het festival
mij ook enorm aan”, vertelt Govert-Jan.
,,Als je ziet met hoeveel enthousiasme de
vrijwilligers en bestuursleden met Zandstock bezig zijn, dan is dat grote klasse.
Vanaf het derde jaar dat het festival wordt
gehouden, ben ik actief als vrijwilliger
achter de bar. Op die manier sta je midden in het festival. Je komt in contact
met de mensen en je ziet alles gebeuren.
Daarnaast kan ik ook genieten van de
bands die aan het spelen zijn. Zodra er
een band speelt wordt het namelijk iets
rustiger aan de bar. Samengevat: Als vrijwilliger actief zijn voor Zandstock geeft
een kick. Je doet het met elkaar en samen
zorg je voor een fantastisch festival.”

Integratie

Wat Zandstock onderscheidt van omliggende festivals is de line-up. ,,Joris
de Haan heeft dat voorheen fantastisch

Zandstock betekende voor Govert-Jan
Jongejan integreren in ’t Zand. Nadat hij

vervolgt hij. ,,Waar ik dit jaar het meeste
naar uitkijk is Will & The People.”
Welke bands de beide heren nog wel eens
in ’t Zand willen zien spelen maar waarschijnlijk niet haalbaar zijn, is voor Rob
de Engelse formatie Coldplay en voor
Govert-Jan de band Bløf. Een ding weten
ze wel: Zandstock staat iedere jaar garant
voor een ijzersterke line-up.

…op de foto staan
links Rob Dekker en
rechts Govert-Jan Jongejan
bij het nu nog lege
terrein aan de
Koning Willem II-weg…

Line-up

‘Met mooi
weer sta
ik op het
mooiste
plekje’
Een bekend gezicht in de buitenbar is
Gerard Berbee. De vrijwilliger tapt al
twaalf jaar tijdens Zandstock en sinds
de komst van de buitenbar is hij daar
het aanspreekpunt als barhoofd. ,,De
sfeer is heel huiselijk”, vertelt Gerard.
,,Ik denk dat dit ook wel de kracht is
van Zandstock.”
,,Ik ben geen onwijze muziekliefhebber.
Daarom sta ik misschien ook wel zo goed
bij de buitenbar. Ik durf te stellen dat,
wanneer het mooi weer is, de tappers in
de buitenbar het mooiste plekje hebben
van het terrein. Je ziet iedereen binnenkomen en van alles voor je gebeuren. Wat
ik vorig jaar overigens wel grappig vond
was het optreden van DJ Bakero.”
Van vrijwilligers als Gerard Berbee kun-

gedaan”, vertelt Govert-Jan Jongejan. ,,Nu
hij gestopt is als voorzitter heeft hij de lat
voor het huidige bestuur enorm hoog gelegd. Maar als je dan toch weer ziet wie
er dit jaar op Zandstock spelen dan is dat
gewoon weer enorm goed. Daarbij is het
een kracht dat het festival op de zondag
voor jong en oud toegankelijk is.” Ook
voor Rob geldt dat hij niets wil missen.
,,Vanaf de eerste deun ben ik binnen”,

‘Als ik de loterij
win, haal ik
Metallica naar
Zandstock’

nen festivals er niet genoeg van hebben.
,,Op deze manier help ik Zandstock. Na
afloop doen we altijd een drankje toe.
Het is gewoon een gezellig festival. Iedereen is gelijk.”
Naast zijn kunsten achter de bar heeft
de bloembollenkweker het ook al eens
geschopt tot op het podium en achter
het drumstel. ,,Tijdens het optreden van
Wipneus & Pim in 2001 stond ik met Gé
Schilder vooraan”, vertelt Gerard met een
grote glimlach op zijn gezicht. ,,Zochten
zij plots een drummer en een gitarist.
Wij staken ons handen omhoog en voor
we het wisten stonden wij op het podium. Of ik kan drummen? Welnee, maar
ik begreep dat het naar omstandigheden
goed klonk…”

Zandstock zoekt nog vrijwilligers. Wil jij ook eens een festival op
een andere wijze meemaken en een bijdrage leveren aan Zandstock? Meld je dan aan als vrijwilliger via bart@zandstock.nl. Je kunt
bijvoorbeeld helpen bij het op- en afbouwen, tappen achter de
bar of assisteren als verkeersregelaar.

Ze is vanaf het eerste jaar betrokken als
vrijwilliger bij Zandstock… Het eerste
jaar achter het loket waar de kaartverkoop en uitgifte van consumptiebonnen plaatsvindt, maar vanwege haar
liefde voor de muziek koos ze er al snel
voor tapper achter de bar te worden:
Trees Hertogh. ,,Ik probeer mijn vakanties om Zandstock heen te plannen”,
stelt de fan van de beroemde band Metallica.
Gevraagd door toenmalig collega en
oud-Zandstock voorzitter Maarten Weel
kwam Trees Hertogh in 1997 bij Zandstock terecht. ,,Als vrijwilliger maak je
de muziek goed mee”, vertelt Trees. ,,Het
contact met de mensen is daarbij ook altijd leuk. In de eerste jaren hadden wij
een vaste tapploeg. Bedachten we ieder
jaar iets ludieks. Stonden we achter de
bar met duikbrillen op of hadden wij een
Hawaï-shirt aan.”

Gitaarles

Sinds kort volgt Trees gitaarles bij Robbert Smit (gitarist bij de Hondsbossche
Rhythm & Blues Defenders). Ambities
om zelf op te treden tijdens Zandstock
heeft de Zandtemse niet. Waar ze uit het
Zandstock-archief met veel voldoening
op terugkijkt is het optreden van Blaze
of Glory, Within Temptation en Willie
Batenburg. ,,Wat ik ook heel mooi vond
was het optreden van The Cheatles. De
gitarist kwam na afloop in de vrijwilligerstent en begon spontaan te spelen.
Iedereen die een verzoeknummer riep,
dat speelde hij live.”
De muziekliefhebster is grote fan van
Korn en Metallica maar kan ook genieten van Armin van Buuren. Van Metallica
heeft ze sinds 1993 geen concert gemist
in Nederland. Tot slot doet Trees een
leuke belofte: ,,Mocht ik de Staatsloterij
winnen, dan haal ik Metallica naar Zandstock!”

Zandstock festival - 10 en 11 augustus 2013

feestje?
compleet

bbq pakket

vanaf € 6,00 p.p.!
of buffetten
vanaf € 7,75 p.p.!
(ItalIaans, spaans,
IndonesIsch,
MexIcaans etc.)

tel. 0223 618 787
mob. 06 295 125 59

KijK op onze site naar de
mogelijKheden en ding
mee naar onze speciale
maandprijs van € 150,00

www.haantjedevoorste.nl

Bakkerij
Slijkerman
wenst
iedereen
een
gezellige

Zandstock

Kanaalkade 70, 1756 AD ‘t Zand (N.H.)
Telefoon en fax: (0224) 59 18 82

www.ttlvanderlinden.nl
e-mail: info@ttlvanderlinden.nl

Voor al uw tandtechnische
werkzaamheden
Voor spoedgevallen
kunt u ons bereiken op 06-21 22 62 10
(ook buiten kantoortijden)
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SECOND STAGE

Zandstock festival - 10 en 11 augustus 2013
// zaterdag // 20.00 uur

Uit je dak gaan met
Klatsch und Klatsch
Zij zijn opgegroeid met muziek uit
de jaren 80 en draaiden al op hun
16e in één van de grootste discotheken van Noord-Holland: Klatsch
und Klatsch. De afgelopen jaren
hebben ze onder andere gedraaid
op Lowlands, Mysteryland en het
Indian Summer Festival. Ze draaien
‘back 2 back’ en hun muziekkeuze
varieert van lekkere soul tot aan
de grootste house klassiekers in
die tijd, maar een vette R&B hit uit
de jaren 90 gaan ze zeker ook niet
uit de weg. Waar het Klatsch und
Klatsch om ‘draait’ is het uit je dak
gaan en je laten verrassen door die
onvergetelijke tijdloze muziek.

// zONdag // 18.30 uur

DefRage
brekend
goed

All-time-touring rockband DefRage uit
Estland gaat de grond van ’t Zand eens
stevig laten schudden. Deze in 2007 gevormde groep van muzikanten brengt je
de ultieme mix van rock en alternatieve
metal. De band heeft een zekere mate van

Belgische band
schiet muzikale
noten tot
diep in het

bekendheid gekregen door talrijke optredens in Estland en het winnen van de Estse MTV Award voor Best Music Video in
2009 voor ‘Save Us From Religion’. Na het
afbreken van verschillende hotels - waarbij sommige bandleden werden gefilmd
en in het nieuws kwamen - kreeg Defrage
een slechte reputatie onder het Estse
volk. Ze stonden dan ook op de zwarte
lijst in elk hotel. Snel daarna filmde de
band een video voor ‘Hotel Breakers’ en
hun debuutalbum Jakhals. De bandleden
besloten om hun koffers te pakken en
een tour rond de wereld te maken. In
mei dit jaar bracht de band hun tweede
album - getiteld ‘The Sick Letter’ - uit. Na
onder andere in de Verenigde Staten en
Oostenrijk te hebben gespeeld staat
DefRage zondag op Zandstock. Een optreden die de ware rockliefhebber zeker
niet mag missen.

// zONdag // 15.15 uur

Hondsbossche
Rhythm & Blues
Defenders van
en voor alle
leeftijden en
generaties
De band Hondsbossche Rhythm & Blues
Defenders met Zandtemers Ivan Schilder en
Robbert Smit treedt zondag om 15.00 uur op
tijdens Zandstock. Wat begon als een eenmalig optreden in 2007 is uitgegroeid tot een
Rhythm & Blues band met een zeer bijzondere samenstelling. Een band met drie generaties muzikanten. Een jonge gitarist van begin twintig en een saxofonist die al een zeventiger is, met daartussenin een dertiger, een
veertiger en een zestiger. In 2007 hadden Jan
Vendel en Ivan Schilder het idee om eenmalig
een middag te spelen in café De Jonge Prins
in ’t Zand. Met een standaard blues en rock
& roll repertoire zou het een sessieachtige

middag worden. Ivan wist een goede jonge
gitarist uit de straat waar hij woonde, Robbert Smit. Nu nog een bassist erbij en de band
was compleet. Omdat Ivan destijds al graag
boogie woogie, blues en rock & roll speelde,
leek Willem Schoone de juiste man om deze
plek in te vullen. Op de bewuste middag in
De Jonge Prins werd er gespeeld onder de
naam Cold Shot en het was gelijk een groot
succes. Ook Dick Remelink kwam kijken die
middag en hij was gelijk positief. Uiteindelijk
gingen ze, na van het eerste succes geproefd
te hebben, met vijf man door met repeteren. Aangezien de naam Cold Shot al door
erg veel bands gebruikt werd, moest er een
nieuwe naam komen. Na verschillende opties
geopperd te hebben kwamen Willem en Dick

met de naam Hondbossche, Jan voegde hier
de Rhythm & Blues Defenders aan toe en een
nieuwe bandnaam was geboren. Hoe de muzikanten op de naam waren gekomen? Willem
woont vlak bij de Hondsbossche Zeewering,
vandaar. Maar de verwijzing naar de dijk
was niet genoeg: ze vonden en vinden zich
ook verdedigers van de Rhythm & Blues muziek. Veelzeggend is ook hun motto: een dijk
van een band. De Hondsbossche Rhythm &
Blues Defenders staat garant voor een swingende avond met gevarieerd repertoire in de
genres Rhythm & Blues, Blues, Bluesrock,
Boogie Woogie en Rock & Roll. Met veel
enthousiasme en plezier spelen de mannen
uit de ‘eigen’ Noordkop de zaal plat. Het is een
band van én vóór alle leeftijden en generaties.

hart

// zONdag // 16.45 uur

‘Dit smaakt naar meer’, kopte de Volkskrant over de Belgische band Tommigun.
Met hun eerste plaat ‘Come watch me
disappear’ (2010) trokken de bandleden
als voorprogramma van Daniel Johnston
op in zijn Europese tournee. Ze toerden
door België en Nederland met onder andere Balthazar en Amatorski. De plaat
kwam uit in Duitsland en Zwitserland
waar ze regelmatig gevraagd werden
voor clubshows en festivals. In 2012
maakten ze een eigenzinnige en vernieuwende versie van Raymond van het
Groenewoud’s soundtrack voor ‘Brussels
by night’ van Marc Didden. Tommigun
maakt sfeervolle indie-rock, minimalistische nummers die een zekere spanning
vast houden. Zelf omschrijven ze het als
‘Heartbreak hang over muziek’. De piano
speelt een grote rol in hun nummers.
Tommigun is opgericht door Thomas
Devos. Samen met Joeri Cnapelinkcx
(keyboards) ging hij naar San Diego om
hun debuutalbum op te nemen met de
hulp van Pall Jenkins, zanger en frontman van de Black Heart Procession. In
de tussentijd werd de band versterkt met
Pim De Wolf (bas), Kaat Arnaert (zang)
en Mattijs Vanderleen (drums).

LINE-UP: SECOND STAGE
ZATERDAG 10/08/08
20.00 tot 00.15

80’s,90’s, 00’s, met
Klatsch und
klatsch, Brad Tipp
& Sweet Le Freak

ZONDAG 11/08/08
15.15-16.00

HONDSBOSSCHE
RHYTHM & BLUES
DEFENDERS

1 6 . 4 5 - 1 7. 3 0

TOMMIGUN

1 8 . 3 0 - 1 9. 1 5

DEFRAGE

20.15-21.00

THESELFEMPLOYED

22.00-22.45

STEENKOUD

Zandstock festival - 10 en 11 augustus 2013

Wij staan garant voor kwaliteit,
professionaliteit en vertrouwd zakendoen.

brengt je naar
alle festivals!
Canvas & Wanddecoratie | Tuindoeken | Spandoeken | Vlaggen
Reclameborden | Voertuigbelettering | Sport- & Werkkleding
Full Color printing | Gevel- & Lichtreclame | Montage & Onderhoud
Ontwerp & Vormgeving

|

Drukwerk

|

Textiel bedrukking

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

www.mullerbelettering.nl

Kijk op www.aviamarees.nl
waar je bij jou in de buurt voordelig
en snel kunt tanken.

INRUILACTIE
€ 150,- VOORDEEL
Bij aanschaf van nieuwe scooter
oude scooter moet rijdbaar zijn
en voorzien van kenteken.

De aandacht van een klein kantoor...

1VUNLQHU
7HY[ULYZ

$&&2817$176 ÷ ),6&$/,67(1 ÷ $'9,6(856

Koperwiek 1
1742 GR Schagen
T 0224 214 144
E schagen@jongejanenpartners.nl
www.jongejanenpartners.nl

ROB’S ACCESSOIRES
Korte Belkmerweg 7, 1756 CB ‘t Zand
Tel. 0224 - 591230
www.robsacc.nl

Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam,
Den Helder, Heerhugowaard en Hoorn.

...met de kennis van een groot kantoor.
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DANCE STAGE
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FOTO ANDRÉ BOONTJES

DJ en producer Jaap Ligthart grote man achter line-up dance stage

‘Dance

maakt Zandstock compleet’
// zONdag // 19.30 uur

Zandstock kan inmiddels niet meer zonder: de dance stage.
Grote dj’s als Marco V, Sydney Samson, Kraak & Smaak en
Erick E hebben al eens opgetreden en dat geldt ook voor Don
Diablo en DJ Jean. De twee laatst genoemden treden dit jaar
wederom op tijdens Zandstock. Naast de headliners staan
ook lokale artiesten op het podium. En juist deze mix maakt
de dance stage tot een bijzondere. Grote man achter de lineup is Jaap Ligthart (32) uit ’t Zand, zelf ook producer en dj.
,,Er is heel veel talent in de Noordkop die het verdient gehoord te worden”, vertelt de Zandtemer die in augustus voor
de tweede keer vader verwacht te worden. ,,Als ik daar een
kleine rol in kan spelen door ze op Zandstock uit te nodigen,
doe ik dat uiteraard heel graag.”
Wat houdt jouw rol in als programmeur voor de
dance stage en naar Zandstock toe?
,,In samenspraak met bestuurslid Rob Smit zorg
ik dat de artiesten (de grote namen, maar ook
de lokale helden) voor de dance stage geboekt
worden. Rob heeft er naar eigen zeggen weinig
kaas van gegeten en ik iets meer. Eigenlijk krijg
ik dus carte blanche van Rob mits ik binnen het
budget blijf. Sinds dat er een dance stage op Zandstock is, ben ik er bij betrokken op de één of andere manier. Vorig jaar heb ik voor het eerst de
line-up helemaal ‘zelf ’ gedaan en dit jaar weer.”
Hoe stel je de line-up samen en waar let je op bij de
samenstelling?
,,De artiesten moeten bij Zandstock passen. Daarbij probeer ik wel altijd iets vernieuwends neer te
zetten, zoals dit jaar Don Diablo, die zichzelf het
afgelopen jaar opnieuw heeft uitgevonden en op
Zandstock staat met een hele speciale lichtshow.
En DJ Jean heeft de afgelopen jaren bewezen dat
het Zandstock publiek van hem houdt. DJ Jean

hoort ondertussen een beetje bij Zandstock.”
Wat is het belang van een dance stage op een festival als Zandstock?
,,Dance is een enorm bepalend gedeelte van de
muziekscene geworden, en daarnaast ook erg
populair. Om van Zandstock een echt compleet
festival te maken/houden is een dance stage essentieel.”
Zit er nog groei in de opzet van de dance stage zoals
deze nu is? Is het in de toekomst mogelijk dat er
voor ‘t Zand en Zandstock een apart festival komt
met alleen maar dancemuziek?
,,Een eigen dance festival in ’t Zand is wellicht wat
te enthousiast, maar ik denk dat er zeker groei in
de dance stage op Zandstock zit. Omdat er veel
substromingen zijn binnen dance (house, techno, hardstyle) zie ik daar wel wat in gebeuren.
Van mij mag het festival ook langer duren. Dat
we vrijdagavond beginnen, zaterdag de hele dag
door gaan en zondag ook de hele dag optredens
hebben.”

// zATERdag // 23.45 uur

Wereldburger
Don Diablo
Succes boekte hij met nummers als
Who’s Your Daddy, Blow, This Way,
Hooligans (ft. Example), Make you pop
(samen met Amerikaanse producer Diplo) en Animale (ft. Dragonette). Producer en dj Don Diablo is bekend en
populair en brengt inmiddels de helft
van het jaar in het buitenland door
voor optredens. Zaterdag 10 augustus
staat hij in ’t Zand.

Don Diablo – zijn echte naam is Don
Pepijn Schipper – maakt een mix tussen
verschillende muziekstijlen: electro, dubstep, disco en hiphop. Onder het platenlabel van ID&T / Universal Music brengt
Don Diablo in 2004 zijn debuutalbum 2
Faced uit. In 2006 produceert Diablo met
de Britse hiphop-artiest Shystie de single
‘I Need To Know’. Deze single wordt
ook gebruikt voor de promotie van de
Hollywood film Snakes On A Plane met
Samuel L. Jackson. Vanaf 2008 besluit
hij om naast zijn reguliere releases zich

vooral te concentreren op
het delen van nieuwe muziek via de internationale
muziekblogs. Dit resulteert in meer dan
7 miljoen (illegale) downloads en diverse
nummer 1 noteringen in de charts op
de populaire Amerikaanse website The
Hypemachine, een website die de activiteiten van muziekblogs over de hele
wereld bijhoudt. Mede hierdoor wordt
Diablo benaderd door platenmaatschappijen om remixen te maken voor artiesten als de Gorillaz, Mika, Iggy Pop,
Cassius, The Chemical Brothers, Pink,
Public Enemy en vele anderen.
In 2009 werkt hij samen met de Engelse
rapper Example, met wie hij de single
‘Hooligans’ maakt die uit wordt gebracht
op het succesvolle Ministry of Sound
label. In 2010 beleeft Diablo succes in
de vorm van een samenwerking met de
Amerikaanse producer Diplo. Het nummer dat ze samen produceren in de Amsterdamse studio van Don Diablo, ‘Make
you pop’, belandt uiteindelijk in een
wereldwijde Blackberry televisie commercial. Daarnaast werkt hij in 2010 ook
samen met de zangeres van de Canadese
band Dragonette met wie hij de single
‘Animale’ opneemt, die mede dankzij de
controversiële videoclip, niet alleen zijn
grootste radiohit wordt, maar ook een
succes op Youtube.
Dit jaar staat voor de dj en producer in
het teken van Don Diablo 2.0. Hij heeft
een kolossaal jaar gepland waarbij hij
gaat samenwerken met Kelis, Alex Clare
en R3habs. Don Diablo is zijn dansvloerwortels aan het herontdekken met
een compleet frisse blik en is enthousiast
om zijn verhaal te vertellen door middel
van zijn nieuwe muziek.

Wanneer is voor jou Zandstock geslaagd?
,,De afgelopen jaren is de dance stage bij vlagen
uit z’n voegen gebarsten. Als je dat ziet, de tent
ramvol en iedereen volledig uit z’n plaat, krijg je
wel een goed gevoel.”
Wat is het leukste compliment dat je hebt gekregen
voor de dance stage?
,,Vorig jaar was het eerste jaar met de second stage
en de dance stage apart van elkaar. Dat betekende
dat de tent iets kleiner moest worden om zo de
groei van het festival te realiseren. Heel erg veel

mensen vonden dat vreemd omdat ze vonden dat
de dance stage groter moest. Als je merkt dat bijna
iedereen vindt dat dance meer bepalend moet zijn
op Zandstock, dan zie ik dat wel als een compliment.”
Wie is de ultieme dj die jij nog eens op Zandstock
zou willen zien draaien?
,,We hebben al aardig wat helden (bijvoorbeeld
Marco V, Don Diablo, DJ Jean, Sydney Samson,
Kraak & Smaak, Erick E) mogen ontvangen
natuurlijk en er zullen altijd namen zijn die gewoon door het beschikbare budget niet mogelijk
zijn. Al kijk ik even niet naar budgetten maar wel
naar populariteit zal een show van bijvoorbeeld
een Tiesto of Armin van Buuren te gek zijn. Kijk
ik puur naar mijn eigen smaak dan zou ik wel
samen willen staan met Sasha, John Digweed of
Hernan Cattaneo. Maar ja, die passen weer niet
echt op Zandstock, haha.”
Wat is jouw mooiste Zandstock herinnering?
,,De eerste keer Don Diablo op Zandstock (2007).
De overvolle tent ging he-le-maal los en dit was de
eerste echte keer dat de dance stage zich bewees
als essentieel onderdeel van Zandstock. Voor mij
een mijlpaal.”

// zONdag // 20.30 uur
FOTO ANDRÉ SONDERMAN

DJ Jean
lanceert
Zandstock

LINE-UP: DANCE STAGE
Zijn show op Zandstock in 2010 belandde in zijn persoonlijk top-drie optredens van dat jaar. Na 2012 is het
succesverhaal DJ Jean ook dit jaar te bewonderen en te beluisteren in ’t Zand.
Uitgedrukt in het aantal verkochte cd’s
is hij de populairste Nederlandse dj aller tijden.

ZATERDAG 10/08/08

De carrière van DJ Jean begon in 1989,
toen hij de Nederlandse mix- en scratchkampioenschappen won. Na enige tijd
draaien in verschillende clubs werd hij
uiteindelijk bekend als live-dj van de
Amsterdamse uitgaansgelegenheid iT. DJ
Jean - een pseudoniem van Jan Engelaar
– verwierf grote bekendheid met zijn hits
The Launch, Love come home, Lift me
up, Every single day en Feel it.
DJ Jean, een naam die zijn onuitwisbare
sporen in de hedendaagse nationale en
internationale clubscene heeft verdiend.
Bekend om zijn ‘draaitafel-skills’, berucht
om zijn opstandige losbandige levensstijl
en vooral als een toegewijde DJ. Hij was
ook één van de eerste en weinige DJ’s die
een welverdiende status van een echte
Nederlandse beroemdheid heeft verworven.

20.30–21.30

Ivo Swaag

21.30-22.30

Basterd

22.30-23.45

Bootsman2Bootsman

23.45-01.15

Don Diablo

ZONDAG 11/08/08
15.00-16.30

Emiel Tamis
(classics set)

1 6 . 3 0 - 1 7. 3 0

Alex Sandrino /
Dennis Ramoon

1 7. 3 0 - 1 8 . 3 0

Suiker

1 8 . 3 0 - 1 9. 3 0

Frenkay Fresh &
Dillon Leroux

1 9. 3 0 - 2 0 . 3 0

Jaap Ligthart

20.30-22.00

DJ Jean

22.00-23.00

Luccio Mattin vs
PhunkDeluxe aka
Waku Waku

23.00-00.00

Bakero vs Daybay

Zandstock festival
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MAIN STAGE
// zATERdag // 20.00 uur

// zATERdag // 22.30 uur

‘New-born-star’
Nielson on stage
De hype rond Nielson begint in het
voorjaar van 2012, nadat hij na de
eerste aflevering van het televisieprogramma ‘De Beste Singer-Songwriter
van Nederland’ het lied ‘Beauty & the
brains’ speelt. Zijn auditievideo werd
maar liefst 4 miljoen keer op YouTube
bekeken.
Nielson ontving voor Beauty & the Brains
een Platina plaat. Ook ontving hij een
538 Jingle Ball voor ‘538 Talent’ en een
100%NL Award voor beste nieuwkomer.
In januari 2013 vervolgde hij zijn succes
met de tweede single ‘Zo Kan Het Dus
Ook’. Op het podium wordt Nielson geprezen om zijn energieke performance
en dat is niet onopgemerkt gebleven: hij
beleefde met zijn krachtige live-band afgelopen najaar zijn debuut clubtour en
sloot het jaar af tijdens de 538 Jingle Balls
in de Ziggo Dome.
Zijn volgende succes ervoer hij samen
met Miss Montreal. Het nummer ‘Hoe’
staat nog altijd hoog in de hitlijsten. In
het nummer komt de passie voor het
schrijven van Nederlandstalige popliedjes terug. Hierin weet Nielson een compleet eigen stijl te ontwikkelen. Zijn liedjes worden geprezen om hun energieke,
positieve en eigenwijze sound.

// zATERdag // 23.45 uur
FOTO WILLIAM RUTTEN

Ervaar de heerlijke
‘brainwash’ van
Kensington
De zoete geur van succes trekt altijd
de aandacht van gieren die een hapje
willen mee-eten. Voor de Nederlandse Indie-rockband Kensington is het
andersom. De ‘gieren’ kwamen om
te applaudisseren, want het is de titel
van het tweede album van de band:
Vultures.
De prestaties zijn in eigen land ongeëvenaard. Daarnaast is het album Vultures
internationaal uitgebracht door Universal Music. De bandnaam Kensington
straalt die internationale ambitie al uit
aangezien veel wijken en (voorsteden) ‘all
over the globe’ deze naam dragen. Ook
in de muziek van de uit Utrecht afkomstige band is altijd een duidelijk internationaal tintje geweest. Hun debuutalbum
Borders uit 2010 werd opgenomen in de
Kaiser Chiefs ‘Nick “Peanut” Baines’ studio in Leeds, terwijl de ‘2012-opvolger’
Vultures werd vastgelegd in Kreuzberg,
Berlijn. De populariteit van deze band
groeit dagelijks. In april namen de band-

Will & The People:
‘n gegarandeerd feest
LINE-UP: MAIN STAGE
ZATERDAG 10/08/08
20.30–21.30

NIELSON

21.30-22.30

MILKBAR

22.30-23.45

KENSINGTON

23.45-01.15

WILL & THE PEOPLE

Wie had verwacht dat ‘Lion In The
Morning Sun’ zo’n gigantische hit zou
worden? Vorig jaar kende nog niemand
Will & The People toen ze op Lowlands
stonden, dit jaar kan niemand om hen
heen. De Engelse band speelt in 2013
op ieder relevant festival, dus ook in
’t Zand op Zandstock en dat werpt zijn
vruchten af.

En wie de verhalen over Will & The
People op London Calling heeft gehoord,
weet dat elk optreden van hen uitloopt op
een feestje. Het Britse kwartet draait zijn
hand niet om voor reggae, ska of zelfs het
coveren van een dancekraker. De missie
van Will Rendle, de 23-jarige frontman,
is het terugbrengen van pogo. Hij vindt
publieksparticipatie één van de belangrijkste dingen. Als support-act voor The
Police hebben ze bewezen dat ze dat ook
aankunnen met een massaal publiek.
De band is vooral beïnvloed door The
Beatles, The Doors, Supertramp, Bob
Marley, The Police, John Lennon, Jerry
Lee Lewis en Sun Records.

leden drie prijzen bij de 3FM Awards
mee naar huis. De band won in de categorieën beste album, beste live act en
legde eerder al beslag op de 3FM Serious
Talent Award. Dé hit van Kensington is
Home Again. Kensington is kortom een
hitfabriek die het verdient om overal te
worden beluisterd in de wereld. Kensington’s Gieren zijn vriendelijke roofvogels
die je geest zullen hersenspoelen met
hongerige popmuziek.

// zONdag // 16.00 uur

The Kik speel
Hoewel de Nederlandse Beatgroup The Kik
pas in 2011 is opgericht, verwierven zij wel
al snel bekendheid als huisband van het
televisieprogramma De Wereld Draait Door.
Aanvankelijk maakten The Kik Engelstalige
nummers, maar al snel stapten zij over op
Nederlandstalige muziek.
The Kik is een beatgroep die bestaat uit: Marcel
Groenewegen, Dave von Raven, Ries Doms, Paul
Zoontjens en Arjan Spies. Sterk geïnspireerd
door de sound van de jaren 60 maken ze über-
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// zONdag // 17.30 uur

Johnny Cash fans opgelet: de tribute
band Def Americans komt naar ’t Zand
en brengt op zondag de karakteristieke
sound van ‘the Man in Black’ op authentieke wijze ten gehore. Het is geen
geheim dat Johnny Cash tribute Def
Americans één van de meest geboekte
tribute bands van Nederland is.
Inmiddels kunnen de heren en dame van
Def Americans terugblikken op een lange
reeks succesvolle shows in het club- en
festivalcircuit door heel het land. Meer
dan 50 jaar na de eerste hits van Johnny
Cash weten deze Eindhovenaren de
swing, sfeer en rebellie van een optreden van deze legendarische Amerikaanse
outlaw verbluffend goed te raken. De
songs die Johnny Cash zelf met zoveel
liefde en bevlogenheid wist te brengen,
worden weer nieuw leven ingeblazen
door de Def Americans. De band schakelt
net als the Man in Black zelf moeiteloos
tussen de rebellie van de Folsom Prison
en San Quentin albums, Sun recordings
rockabilly krakers en het vuur en de
broosheid uit de comeback albums uit
de American recordings reeks. Ook ‘the
showmanship’ van the Man in Black
is terug te vinden op het podium bij
deze Eindhovenaren. Het moment dat
de grote liefde in Johnny’s leven, June
Carter Cash, zich op het podium voegde
was altijd heel bijzonder. En zo is het
ook bij een Def Americans show: wanneer Kim ‘Carter’ zich bij het gezelschap
voegt, gaat het broeien voor en op het
podium en samen met de zaal wordt de
show haast in hogere sferen bezegeld met
de beste June en Johnny songs.

lt om de kick

catchy popliedjes. Alle bandleden zijn afkomstig
uit andere bands die stuk voor stuk al aardig aan
de weg timmerden. Arjan Spies speelde in ‘Mark
& The Spies’, Ries Doms zat in de band ‘Hooghwater’ en Dave von Raven en Marcel Groenewegen maken deel uit van ‘The Madd’. Het motto
van de groep was er eerder dan de bandnaam: ze
zeggen zelf te spelen om de kick. Bekende nummers van The Kik zijn ‘Even voor altijd’, ‘Verliefd
op een plaatje’, ‘Want er is niemand’ en ‘Springlevend’.

FOTO MADELEINE SARS

MAN IN
BLACK
op Zandstock

// zONdag // 19.15 uur

Het gezamenlijke
hart van Laura Jansen Handsome
Poets
‘on fire’
Ze brak in 2009 door met de Kings of
Leon-cover ‘Use Somebody’. Ondertussen kan niemand meer om haar heen:
Laura Jansen. De zangeres heeft inmiddels vier albums op haar naam staan.
Haar laatste album Elba staat nog altijd
hoog genoteerd in de Album top 50.

De Amerikaans-Nederlandse singersongwriter Laura Jansen studeerde aan
het Rotterdamse Conservatorium. Na
het behalen van haar diploma vertrok ze
al snel naar de Verenigde Staten waar ze,
eerst in Boston en later in Los Angeles,
aan haar muziek werkte. Laura Jansen
kwam in 2009 terug naar Nederland en
bracht in september van dat jaar het album Bells uit. Hierop staat de single
‘Single Girls’ en de Kings of Leoncover ‘Use Somebody’. In 2010 kwam
het opgewekte liedje ‘Wicked World’ uit.
Dit nummer werd de themasong van
de hippe vrouwenserie op Net5: Floor
Faber. Op verzoek van 3FM-zendermanager Wilbert Mutsaers heeft Laura
Jansen verder het nummer ‘Same Heart’
voor Serious Request 2012 geschreven.
Deze song is nadrukkelijk als duet
geschreven. Ze koesterde daarbij de wens
dat Tom Chaplin, de zanger van Keane,
de mannelijke stem op zich zou nemen.

// zONdag // 22.45 uur

The Dirty Daddies:
‘n heerlijke afsluiter’
Het is een afsluiter die
hoort bij Zandstock: The
Dirty Daddies. In een
muzikale reis word je
meegetroond van Bon
Jovi via Queen naar
Michael Jackson. En van
de klassiekers uit de 90’s
en de hits van nu naar
Marco Borsato en Kiss.

Deze nieuwe zevenkoppige spektakelband vuurt kortom in hoog tempo een aaneenschakeling van hits op
je af. Het begrip ‘coverband’ krijgt een totaal nieuwe lading: iedere hit vloeit na maximaal één minuut al naadloos over in de volgende, alsof het ooit zo bedoeld was.
Beleef de Top 2000 die als een tornado over een meezingende, springende en hossende menigte dendert! Dit
betekent kortweg: dansschoenen aan, keeltjes gesmeerd
en genieten van een uitzonderlijke mix van de beste
partyknallers die de wereld heeft voortgebracht.

// zONdag
//21.00 uur

Waar bij Zandstock ‘the sky the limit’ is
geworden, is de band Handsome Poets
bekend geworden met de hit Sky On
Fire. Op 15 april dit jaar kreeg de band
vanwege dit nummer de Schaal van
Rigter uit handen van Miss Montreal
voor meest gedraaide single op 3FM.
De vierkoppige band werkte tussen de
vele optredens door aan het materiaal dat
op het album Sky On Fire zou komen te
staan. De titeltrack verscheen als eerste
single, werd door vrijwel alle populaire
radiostations opgepikt en zorgde voor de
doorbraak naar het grote publiek. Doordat het Olympische NOS-talkshow London Late Night het aanstekelijke nummer
als tune gebruikte, hoorden zo’n drie miljoen kijkers het nummer dagelijks voorbij komen. Het leverde een eerste plek in
de Mega Top 50 en in de iTunes Chart op.
,,Het idee van Sky On Fire ontstond op
een snelweg in Duitsland. Het gaat over
een verandering, een nieuw begin. Sky
On Fire werd gebruikt als tune voor het
Olympische NOS-talkshow London Late
Night. Terwijl je onderweg bent naar een
nieuw doel in je leven, zie je een prachtige lucht”, aldus zanger Tim van Esch.
,,Dan besef je hoe goed het voelt om
samen onderweg te zijn. Dit is de sfeer
van ons tweede album.”

LINE-UP: MAIN STAGE
ZONDAG 11/08/08
14.30–15.15

Steenkoud

16.00–16.45

the Kik

1 7. 3 0 – 1 8 . 3 0

Def Americans

1 9. 1 5 – 2 0 . 1 5

Laura Jansen

21.00–22.00

Handsome Poets

22.45–23.45

Dirty Daddies

de
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www.liframusic.nl
info@liframusic.nl
+31 (0)651 589928

Opnamestudio gelegen op
industrieterrein de Witte Paal
in Schagen.
2 opnameruimtes en een ruime
control room van 30m2.
Mixen & masteren kan zowel
digitaal als analoog.

Wij wensen Zandstock
een goed festival toe
Bestrating Grondwerk
Dienstverlening

Label om talentvolle bands/
artiesten op de kaart te
zetten. Mail of bel ons
vrijblijvend voor info of een
afspraak. Wij zoeken voor
elk talent/budget naar een
productie op maat.

Oude Rijksweg 73, 1756 EL ’t Zand,
Tel: 0224-591401 Mobiel: 06-50281112
E mail: info@janschilder.nl

Website: www.janschilder.nl
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Nederlandse muziektop
kleurt historie Zandstock in
- 2009
Van Velzen

Zandstock wordt dit jaar voor de zeventiende keer gehouden… Vele grote artiesten en bands hebben in de afgelopen
zestien jaar in ’t Zand opgetreden. Wat
begon in 1997 met één podium en onder
meer een optreden van Henk Westbroek
is uitgegroeid naar een festival met drie
stages waar onder andere Racoon, Van
Dik Hout en Di-Rect al eens hebben gespeeld. Hierbij een overzicht met bands
die de afgelopen jaren tijdens Zandstock
hebben opgetreden.

- 2002
The Shavers

FOTOGRAFIE ARMAND HOOGLAND

- 2007
Rowwen Hèze

Kane - 2009

06
Krezip - 20

es - 2011
The Opposit

d - 2010
Caro Emeral

l - 2012
Gers Pardoe
tation
Within Temp

- 2008

Zandstock festival - 10 en 11 augustus 2013

Multitreffer
Daar zit muziek in
Zaterdag 7 september
OPEN AVOND

15 jaar
Sportcafé

Officiële
ingebruikname
nieuwe
sportvloer

30-jarig bestaan
sporthal

Heropening
Multifit en
bibliotheek

www.multitreffer.nl
Sport- en Evenementenhal Multitreffer
Willem ‘t Hartplein 7, 1756 TZ ’t Zand - info@multitreffer.nl

Verbindt • Adviseert • Organiseert
www.hobaho.nl • info@hobaho.nl
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Deze bedrijven wensen

een geslaagD Festival TOE!

WWW.KRAAKMAN.COM

Event
Rental
Equipment
WWW.ERE-ONLINE.COM

Uw Slager Andringa
Pastoor Velzeboerstraat 1
't Zand
Tel.0224 - 593081
www.andringa.uw-slager.nl

renovatie | reiniging

Kanaalkade 65A • 1756 AD ‘t Zand NH • T: 0224 591360
www.tuinzijpe.nl • E: info@tuin-zijpe.nl
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Wij wensen
iedereen een
hele gezellige
Zandstock!!!
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De specialist voor Lelies en Zantedeschia’s.

Hee

Loonwerk • Aannemerij •
Landbouwmechanisatie •
Spoelbedrijf • Verhuur • Drainage
Korte Ruigeweg 4
1751 DE Schagerbrug
0224 - 57 12 70 / 57 17 77

www.fa-sneekes.nl

BolleNoord

uw partner voor kwaliteit en flexibiliteit.

0224 -59 04 04

info@bollenoord.com
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Algemene info Zandstock 2013
DATA & TIJDEN

Zaterdag 10 augustus deuren open om
19.30 uur // muziek van 20.00 tot 1.00 uur
Zondag 11 augustus deuren open om
14.00 uur // muziek van 14.30 tot 0.00 uur

PARKEREN FIETSEN

Fietsen kunnen gratis worden geparkeerd op
de aangewezen fiets parkeerplaats vlakbij de
ingang. Wildparkeren van je fiets is verboden en
fietsen die in de berm liggen of de veiligheidsroutes blokkeren worden door de organisatie
verwijderd.

PARKEREN AUTO’S

Auto’s kunnen op een nabijgelegen parkeerplaats worden geparkeerd, vanaf hier is het circa
6 minuten lopen naar het festivalterrein.

TICKETS

Tickets kunnen worden gekocht via
www.zandstock.nl/tickets. Tickets kosten voor
1 dag € 18,50 en voor een passe-partout betaal
je € 30,-.De kassatoeslag aan de deur is € 3,50
(alleen wanneer je je kaarten aan de deur koopt
tijdens het festival).
De servicekosten voor kaartverkoop online zijn
€ 1,25 en bij de Free Record Shop € 3,65. Kaarten
zijn ook te koop bij de volgende verkooppunten:
Spar Nielsen in ’t Zand
Expert in B reezand
Vivant, Makado Centrum Schagen (naast de
Albert Heijn)

LAATSTE NIEUWS + INFO

Volg ons laatste nieuws en informatie via de
website www.zandstock.nl,
twitter @zandstocktzand of
via Facebook facebook.com/Zandstock.

EHBO

Op het festival is een EHBO post aanwezig. De
EHBO’ers zullen duidelijk zichtbaar aanwezig
zijn.

ZATERDAG
10/08/08

MAIN STAGE

SECOND STAGE
DEUREN OPEN

1 9. 3 0
20.00

NIELSON

20.30

Ivo Swaag

20.45
2 1 . 1 5

80’s,90’s, 00’s,
met Klatsch
und klatsch,
Brad Tipp &
Sweet Le Freak

Milkbar

2 1. 3 0

DRUGSBELEID

Zandstock conformeert zich aan het beleid van
het Openbaar Ministerie. Dit houdt in dat tijdens het festival een zero tolerance beleid geldt.
Dit betekent dat er geen soft- en/of harddrugs
zal worden toegestaan.

22.30
23.45

CAMPING

Op het festival is geen camping aanwezig.
Wel wordt camping de Volharding jaarlijks één
weekend lang omgetoverd tot festivalcamping.
Deze camping ligt op drie kilometer afstand van
het festivalterrein en beschikt over een aantal
festivalfietsen.
Boeken kan via www.campingdevolharding.eu.

MINIMUM LEEFTIJD

Voor de toegang tot het festivalterrein geldt
geen minimale leeftijd, alcoholconsumptie is
uiteraard vanaf 16 jaar.

ROLSTOELVRIENDELIJK

Zandstock is toegankelijk voor mensen in een
rolstoel. We adviseren je wel om contact op te
nemen via info@zandstock.nl zodat we even
kunnen overleggen over de mogelijkheden.

ZONDAG
11/08/08

Basterd

KENSINGTON

Bootsman2Bootsman

WILL &
THE PEOPLE

Don Diablo

MAIN STAGE

SECOND STAGE

14.30

Steenkoud

15.00

Emiel Tamis
(classics set)

1 5 . 1 5
16.00

Hondsbossche
Rhythm & Blues
Defenders

the Kik

16. 3 0

Alex Sandrino /
Dennis Ramoon
Tommigun

1 7. 3 0

Suiker

Def Americans

18. 3 0

Frenkay Fresh &
Dillon
Leroux

Defrage

1 9. 1 5

Laura Jansen

1 9. 3 0

Jaap Ligthart

2 0 .1 5

theSelfemployed

20.30

DJ Jean

21.00

Handsome
Poets

22.00

Steenkoud

22.45

COLOFON
De Festivalkrant voor Zandstock is een eenmalige
uitgave van JVW Uitgeverij. Aan de inhoud van
deze krant is veel zorg besteed. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze krant op geen enkele
manier rechten, van welke aard dan ook, worden
ontleed.
Redactie en samenstelling:
JVW Uitgeverij
www.jvwuitgeverij.nl
Druk:
Rodi Media
Verspreiding:
Rodi Verspreiding
Opmaak:
Max Grafische Vormgeving
Fotografie:
André Sonderman, André Boontjes,
Jan Bakelaar en Armand Hoogland
Oplage:
35.000 exemplaren
Verspreidingsgebied:
Anna Paulowna, Breezand, Burgerbrug, Burgervlotbrug, Callantsoog, Dirkshorn, Eenigenburg,
Groenveld, Groote Keeten, Kalverdijk, Krabbendam, Lutjewinkel, Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp,
Oudesluis, Petten, ’t Rijpje, Schagen, Schagerbrug,
De Stolpen, Stroet, Sint Maarten, Sint Maartensbrug, Sint Maartensvlotbrug, Sint Maartenszee,
Schoorldam, Tuitjenhorn, Valkkoog, ’t Veld, Waarland, Warmenhuizen, Winkel, ’t Zand

DANCE STAGE

DEUREN OPEN

14.00

16. 4 5

Zandstock gaat dit jaar internationaal met bands als Will & The People, DefRage en Tommigun.
Het bestuur inspecteerde alvast vliegveld de Kooy en nam in, rond en voor het vliegtuig plaats.
Op de foto vooraan voorzitter Hans Kooijman, daar achter van links naar rechts Remco Tas (pr),
Rob Smit (programmering), Bart Schilder (vrijwilligers), Paul Baltus (sponsoring) en Tim van
Diepen (technische dienst). In het vliegtuig zitten links Linda Slijkerman (catering) en rechts Inge
Dekker (penningmeester).
• -FOTO ANDRÉ SONDERMAN •

DANCE STAGE

Luccio Mattin
vs PhunkDeluxe
aka Waku Waku

DIRTY DADDIEs

23.00

Bakero vs
Daybay

De hele dag Jo vAN dE VRO

WOORDZOEKER
Puzzel mee en win! Los de woordzoeker op en maak kans op de

hoofdprijs: twee passe-partouts en een Meet & Greet met Will & The People.
Verder te winnen: twee passe-partouts en consumptiebonnen

asg
augustus
bakero
bestuur
bier
dance
defrage
djjean
dondiablo
feest
festival

gezelligheid
houtbouw
jansen
kensington
kermis
krant
loempia
mainstage
muziek
nielson
popprijs

opbouwen
steenkoud
sponsoren
tenten
thekik
tommigun
unive
vliegtuig
vrijwilliger
zandstock
zonnig
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Mail uw oplossing naar: krant@zandstock.nl
of stuur naar: Festivalkrant Zandstock,
Gedempte Gracht 63A, 1741 GB Schagen

De inzending dient vóór donderdag 1 augustus binnen te zijn.
De winnaars krijgen persoonlijk bericht en worden gepubliceerd
op de website en facebookpagina van Zandstock.

Zandstock festival - 10 en 11 augustus 2013

Zandstock Festival

AMBACHTELIJKE SCHILDERS GROEP BV

Univé Hollands Noorden
geeft 30 kaarten weg
voor Zandstock festival!
Goed verzekerd zijn en toch geld overhouden om leuke dingen te doen?
Univé Hollands Noorden begrijpt dat en geeft gratis entreekaarten weg
voor het Zandstock Festival op 10 en 11 augustus 2013.
Met Univé Hollands Noorden sla je nu twee vliegen in één klap!
Doe nu mee aan onze actie en win kaarten!

MET UNIVÉ HOLLANDS NOORDEN NAAR ZANDSTOCK FESTIVAL
- Vind ons leuk of volg ons op Facebook en Twitter en reageer op ons
Zandstockactie-bericht met de reden waarom jij graag naar Zandstock wilt.
- Heb je geen facebook of twitter account? Stuur dan een mail naar
marketing.info@unive.nl en geef aan waarom jij de kaarten wilt winnen.

Al jaren
trotse
partner van
Zandstock

Vanaf week 30 maken we de prijswinnaars bekend op onze website en facebookpagina.
Univé Hollands Noorden

Volg en ‘like’ ons op:

Algemeen tel.nr. 0227 - 54 00 40
hollandsnoorden@unive.nl

www.facebook.com/
univehollandsnoorden

Bovenkarspel, Hippolytushoef,
Medemblik, Schagen & Spanbroek

twitter.com/Unive_HN

www.univehollandsnoorden.nl

Financiële rust en zekerheid!

WWW.AMBACHTSCHILDERS.COM

