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‘Wij vrouwen
zijn vaak te
bescheiden’
Fem2Business geldt als het netwerkplatform voor vrouwelijke ondernemers in de kop van Noord-Holland. Aan
het roer staat een passievolle en actieve dame uit ’t Zand:
Lonneke Deutekom. Moeder van drie kinderen en vrouw
van de huisarts in het kanaaldorp. De 44-jarige eigenaresse van She Knows How - KnowHow Events die tevens
gastdocente op de Hogeschool van Amsterdam is, behartigt nu de belangen van zo’n honderd leden. Deutekom:
“Het hoofddoel van Fem2Business is netwerken. Maar
ook elkaar inspireren en op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemerschap.”

V
Johan Dignum

van steiger naar
schildersezel
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orig jaar was haar vuurdoop
als voorzitter van de in 2009
opgerichte vrouwenclub. Onder het motto ‘Als ik iets doe, dan doe
ik het goed’ is de Zandtemse vol aan de
slag gegaan. Het voorzitterschap ziet
Deutekom ook als een investering in
zichzelf. Ze wil leren en daarbij stelde
zij zich gelijk een doel. “Ik wil alle leden
van Fem2Business kennen. Ik heb een
toer gedaan en wil aan iedereen een bezoek brengen. Dan weet ik wat er leeft
en het geeft mij de kans namen en gezichten beter te kunnen onthouden.”
College Tour
Medio september dit jaar organiseerde Fem2Business een College
Touravond in hotel restaurant Igesz te
Schagen met als gast Karin Bloemen.
De van oorsprong Schagense is niet

alleen een allround entertainer, die al
jarenlang met veel succes aan de weg
timmert, maar zij is bovendien ondernemer. De aanwezige leden en introducés stelden Bloemen uiteenlopende
vragen over haar ondernemerschap,
maar ook zaken als het vinden van de
juiste balans en wat te doen als dat
misgaat, kwamen aan de orde. Deutekom: “De avond was met honderd
aanwezigen een groot succes. Het initiatief werd ook gelijk in grotere kring
bekend, omdat leden introducés
mochten meenemen. In 2014 willen
wij een soortgelijke avond organiseren
met dan als gast Angela Groothuizen.”
De bijeenkomsten die Fem2Business
organiseert hebben altijd een goed
doordacht thema of onderwerp. Zo
is er gesproken over het flexwerken,
vertelde een accountant over geld-

zaken en sprak een wereldreiziger over
human interest. Daarnaast worden
er geregeld leden op het bedrijf bezocht. “Met het bestuur verzinnen wij
de thema’s en zetten deze vervolgens
uit. Wij vergaderen één keer in de zes
weken.” Het bestuur bestaat naast de
Zandtemse uit Nanda Nobach (penningmeester), Danny Dekker (secretaris) en Monique Ooms (algemeen
bestuurslid). Een klein gezelschap en
dat is een bewuste keuze geweest van
de zakenvrouw die ook voorzitter is
van de ouderraad van basisschool de
Zandhope. “Met een kleine groep vergader je veel gerichter. Je wijkt minder
van de agenda af. Met het bestuur van
Fem2Business hebben wij nul frustratie en dat werkt heel lekker.”
Silvia Tóth
‘Niet lullen maar poetsen’ is een
wijsheid die Lonneke graag deelt met
haar branchegenoten. Bewondering
heeft ze voor vrouwen die aan de top
staan zoals Neelie Smit-Kroes. Wie
haar tevens intrigeert is Silvia Tóth.
“Jaren geleden was zij te gast in het
programma Zomergasten. Tijdens de
uitzending trok ze een ander jurkje
aan. Toen de presentator haar vroeg
waarom ze dat deed, antwoordde ze
dat het publiek toch vier uur naar haar
zat te kijken. Dan is een ander jurkje
wel zo leuk, vond ze. Geweldig en verrassend vond ik dat. Precies dat zou

ik van haar willen leren: Waar liggen
de grenzen, hoever kun je gaan? Van
uitzendkracht tot voorzitter van de
Raad van Bestuur van Content. Wij
vrouwen zijn vaak te bescheiden en zij
toont lef, in alle opzichten.”
Theater
Met een eigen bedrijf, een voorzitterschap van Fem2Business, de ouderraad en drie opgroeiende kinderen lijken er te weinig uren in een dag te zitten voor Deutekom. “Mijn werk is mijn
hobby en dan is het echt niet erg om
’s avonds bezig te zijn. Ja, soms denk
ik wel dat onze kinderen mij te kort
zien. Ik zou ook geen goede moeder
zijn als ik de hele dag thuis zou zitten.
Ik zou dat niet kunnen. De vrije tijd
en avonden plannen wij zorgvuldig in.
Daarom zijn vakanties ook zo belangrijk. Wat ik ook heerlijk vind is om
thuis een boek te lezen met een glaasje
rode wijn erbij.” Of de kinderen Lieve
(12), Belle (10) en Kees (6) in de voetsporen van hun ondernemende ouders
gaan treden valt nog te bezien. “Onze
kinderen zijn gezegend met een goed
stel hersens maar of er ondernemers
inzitten weet ik niet. Overigens maakt
mij dat niet: Ze moeten gaan doen wat
ze leuk vinden.” Als dit vervolgens met
passie gebeurt, dan weten de kinderen
dat een trotse moeder goedkeurend
op de bank met een glaasje rode wijn
toekijkt.
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Nieuw kunstgebit?
Loszittend kunstgebit?
Informatie over implantaten?
Snurkproblemen?
Stoppen met nagelbijten?
Gebittenreparaties?

wenst iedereen fijne feestdagen
en een voorspoedig 2014
Garagebedrijf Anno de Wit
Koning Willem II-weg 22
1756 BH ’t Zand
Telefoon: 0224-591333
(bij geen gehoor 06-53670618)

Kanaalkade 70, 1756 AD ’t Zand (N.H)
Telefoon en fax: (0224) 59 18 82

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

Wij wensen u prettige feestdagen
en een succesvol 2014
Namens het team van Voorttrans Truckservice

WWW.VOORTTRANS.NL
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Van bloemenstalletje naar zorgboerderij

Familie Sprenkeling blij op de boerderij
Om de boerderij van de familie Sprenkeling aan Keinsmerweg
88a in ’t Zand is het altijd een drukte van belang. In de loop
der jaren is op en om het erf veel veranderd. Wat ooit begon
met een paar diertjes en een bloemenstalletje is uitgegroeid tot
zorgboerderij ‘Blij op de boerderij’, pluktuin Tuinkriebelszzz en
bloembinderij ‘De Creatieve Tuinkamer’.

in het huisje bij de boerderij. Tevens
maken we veel rouw- en trouwboeketten en ander werk in opdracht. Vorig
jaar kwam het idee van een zorgboerderij op de proppen. We hebben echter
nooit de intentie gehad om een zorgboerderij te beginnen. Dat is gekomen

Z

e wonen inmiddels alweer achtenhalf jaar in het kanaaldorp
en zijn blij dat ze jaren terug
de stap hebben genomen om naar ’t
Zand te verhuizen. Jos (50) en Diana
Sprenkeling (40) en kinderen Teun
(13) en Saartje (11) zijn in 2005 van
Egmond aan den Hoef naar ’t Zand
verhuisd. Jos werkt als uitvoerder bij
een aannemingsbedrijf en Diana is al
25 jaar bloemiste. Na een zoektocht
van zes jaar kwam het gezin de boerderij op het oog. Jos: “We hadden de
zoektocht bijna gestaakt, totdat we in
de krant een advertentie zagen staan.
De droom was een boerderij met voldoende grond voor een paar diertjes.
In Egmond woonden we in een eengezinswoning. Uiteindelijk is dit onze
stek geworden en daar hebben we
geen seconde spijt van gehad.” Diana
vult aan: “De mensen zijn hier ook
erg gemoedelijk en behulpzaam.” Na
aankoop hebben Jos en Diana eerst
anderhalf jaar in een unit achter de
boerderij gewoond. “Destijds hebben
we ook de buren allemaal uitgenodigd. Dat was nog wel spannend, want
je bent hier nieuw en weet eigenlijk
niet of ze wel komen. Het werd een bijzonder gezellige avond en we voelden
ons direct welkom.” Het gezin woont
pas sinds twee jaar in de boerderij. Jos
heeft eerst in zijn vrije tijd de boerderij

en de buitenboel opgeknapt.
Pipowagen
Diana: “Bloembinderij De Creatieve Tuinkamer is de basis waarmee
het allemaal is begonnen. Die hadden
we in Egmond al. Na de verhuizing
ben ik daarmee verder gegaan door
middel van het verkoopstalletje langs
de weg. Later is daar de pipowagen
bijgekomen met allerlei brocante en
ging ik workshops bloembinden geven

doordat onze kinderen geregeld naar
een zorgboerderij gingen. Ze hebben beiden een vorm van autisme en
ADHD. Door hun ervaringen en wat ik
zag, wist ik wat ik anders wilde doen.
Teun zei toen: ‘Waarom beginnen jullie
zelf geen zorgboerderij?’. Zo geschiedde en nu hebben we zeven deelnemers
die ons helpen met allerlei klusjes in en
om de boerderij. Meer deelnemers zijn
welkom, maar kleinschaligheid is onze
kracht. De zorgboerderij moet je zien

als een hobbyboerderij met een creatieve inslag! In ons werk streven we
kwaliteit na en dat geldt zeker voor de
zorgboerderij. Dat is niet zomaar iets
wat we erbij doen. We zijn aangesloten
bij Stichting Landzijde en moeten uiteraard aan allerlei eisen en regelgeving voldoen. Er komt veel bij kijken,
maar het werken in de zorg is voor mij
echt een passie gebleken. Ik wist niet
dat ik dat in me had. Gelukkig heb ik
ook veel steun aan Arina Smit die twee
dagen in de week als begeleider meehelpt.”
Pluktuin
Om de zorgboerderij meer kleur
te geven is door de deelnemers van de
zorgboerderij, vrijwilligers en Diana
in het voorjaar 2013 de pluktuin Tuinkriebelszzz gerealiseerd op een groot
stuk grond naast de boerderij. “Hier
kan iedereen van 1 mei tot en met 1
oktober een grote bos bloemen plukken en laten samenstellen voor een
klein prijsje”, vertelt Diana. “De deelnemers van de zorgboerderij onderhouden de tuin en zorgen dat die er
netjes uit blijft zien. In de tuin staat
nog een pipowagen, dit moet straks
ons theehuis worden. Zo kan men ook
de tuin als beleef- en ontspanningstuin bezoeken onder het genot van een
kopje koffie of thee met huisgemaakte
lekkernij. De combinatie, van de zorgboerderij met daarbij de pluktuin en
De Creatieve Tuinkamer, is heel erg
gaaf”, besluit Diana. Kijk ook eens
op www.decreatievetuinkamer.nl,
www.tuinkriebelszzz.nl en www.
blij-op-de-boerderij.nl en volg de zorgboerderij op Facebook.

Gerard Schouten: ‘Hopelijk eerste burgerinitiatief in gemeente Schagen’

Dorpsplein op de schop
Dorpsraad ’t Zand en Zakenclub ’t Zand zetten zich samen
in om het (dorps)plein aan
de Keinsmerweg een ander
uiterlijk te geven. “We praten
er al jaren over”, zegt Gerard
Schouten (52), voorzitter van
Dorpsraad ’t Zand. “En het
ziet er naar uit dat komend
voorjaar de schep in de grond
kan.”

“H

et probleem met het
plein is eigenlijk dat het
de naam plein niet mag
dragen. De glasbakken hebben een te
prominente plaats en het oogt allemaal
nogal somber”, vervolgt Schouten. De
dorpsraad en de zakenclub hebben
afgelopen jaar dan ook met de ondernemers, die aan het plein gevestigd zijn, overleg gevoerd. “De reacties
op ons plan zijn allemaal positief. Het
plein is niet groot dus de mogelijkheden zijn beperkt. Tevens dienen we
rekening te houden met de jaarlijkse
kermis en de visboer die er wekelijks
aanwezig is. Je kunt het plein daarom niet volplanten met veel bomen.
Toch willen we meer groen creëren,
denk daarbij aan verplaatsbare plantenbakken. Met meer groen, een iets
andere indeling en nieuwe bestrating
moet het een waardig plein voor het
dorp worden. De glascontainers blijven op het plein, maar worden verplaatst naar de zijkant. Het aantal
parkeervakken blijft hetzelfde en de
bankjes blijven staan, net als de enige

boom. De bankjes gaan
we opknappen en de
aanwezige lantaarnpalen
vervangen we voor meer
sfeervolle exemplaren.”
Gemeente
Om toestemming te
krijgen zijn de dorpsraad en de zakenclub
in overleg met de gemeente Schagen. “Nog
voor de gemeentelijke
herindeling zijn we met
de gemeente Zijpe om
tafel geweest. Helaas was
er geen geld beschikbaar. Uiteindelijk zijn we
zelf aan het rekenen gegaan en hebben offertes bij bedrijven in het
dorp aangevraagd. We
komen op een lager bedrag uit dan door de
gemeente was begroot. Het verwijderen van straatwerk en het aanleggen van nieuwe bestrating kunnen
we bijvoorbeeld doen met vrijwilligers. Uiteraard onder supervisie van
professionals. Dit bespaart geld en je
verhoogt de betrokkenheid van de inwoners. Met ons financiële plaatje zijn
we naar de nieuwe gemeente Schagen
gegaan. Inmiddels heeft wethouder
Sigge van der Veek het plan meegenomen in de begroting. Het is nu wachten op groen licht van de gemeente
om vervolgens als eerste burgerinitiatief van de gemeente Schagen het
plein op te knappen.” Een vergelijkbaar project en burgerinitiatief heeft
de dorpsraad samen met de Vrienden
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Woord van de
voorzitter

Een boot is niet
gemaakt om in de
haven te blijven
liggen

M

ijn voorzitterschap is
bijna net zo’n lange
termijn met even zoveel
beweging als we al bezig zijn met
de realisatie van de uitbreiding van
ons industrieterrein. Tijdens onze
laatste nieuwjaarsreceptie sprak
ik hoopvol nog tijdens mijn voorzitterschap mee te kunnen maken
dat de eerste spade de grond in
zal gaan. Dat zal niet meer lukken.
Maar wat doorgaat is onze inzet
om de noodzakelijke uitbreiding
te realiseren. Daarbij is de hoop
nu vooral gevestigd op de ondersteuning vanuit het college welke
we jaren niet hebben gehad, maar
die we nu sedert de herindeling
wel ervaren. Momenteel loopt, na
overleg met wethouder Bouwes,
door Bedrijvenloket Kop van NH
een onderzoek (de zoveelste).
Nu naar de vraag en tegelijk het
voorkomen van mogelijke leegstand die kan ontstaan, juist door
invulling van nieuw terrein. Op 4
december hadden we bezoek van
de gemeente en gedeputeerde
Talsma met enige ambtenaren.
We hadden een goed gesprek.
Duidelijk werd, dat als we nut en
noodzaak weten aan te tonen aan
Gedeputeerde Van Run van Economische Zaken, het departement
van de heer Talsma (Ruimtelijke
Orde) geen bezwaar zal hebben. Er
is in ieder geval weer hoop.

Je kunt niet zeilen
met de wind van
gisteren
De verdere ontwikkeling van ons
industrieterrein is steeds een belangrijk item. En zal dat blijven.
Maar overige zaken vragen ook
steeds onze nodige aandacht.
Want er is veel meer geweest in dit
jaar 2013. En ook die vroegen om
alertheid, accuratesse, efficiency
en actie. Immers, je kunt niet zeilen
met de wind van gisteren. Naast
de vele eigen besognes hebben
we geparticipeerd in het tot stand
komen van de Ondernemers Federatie Schagen, het OFS. Ik schreef
u daarover in de voorgaande editie
van dit blad.

Tenslotte
van de Zandstee gerealiseerd bij het
zorgcentrum. Vele vrijwilligers hebben daar de handen uit de mouwen
gestoken om samen met een hovenier
en stratenmaker een prachtige tuin te
creëren voor de bewoners. Schouten:
“Mochten er mensen zijn die vrijwillig
een steentje willen bijdragen aan de
vernieuwing van het plein, dan horen
we dat graag.”
Doelstelling
“Als dorpsraad hebben we de
doelstelling om de leefbaarheid in het
dorp te bevorderen”, onderstreept
Schouten het belang van de dorpsraad en zijn initiatieven. “En we zijn
graag een spreekbuis vanuit het dorp

Het bestuur van de dorpsraad met boven links
Gerard Schouten en Arie Derksen en onder van
links naar rechts Hillie Stallinga, Angelique
Houtman (secretaris), Nanda van Diepen en
Anja van Woesik (penningmeester). Op de foto
ontbreekt Piet Piepers.

richting de gemeente. Doordat veel gemeenten fuseren, zijn dorpsraden ook
belangrijker geworden. Zo houden we
woensdag 22 januari een avond in de
vergaderzaal van De Multitreffer over
fondsenwerving voor verenigingen. Dit
in verband met de aanpassingen in het
subsidiebeleid van de gemeente Schagen. Alle verenigingen zijn van harte
welkom.” Kijk voor meer informatie
op www.dorpsraadtzand.nl.

Namens alle leden van de zakenclub, maar ook namens alle lezers,
dank ik John, Quirien en André
om wederom deze ’t Zand inZicht
samen te willen stellen. Wij zijn
beretrots op jullie. Voorts dank ik
eenieder voor het in het afgelopen
jaar in het bestuur gestelde vertrouwen en wens ik u allen, mede
namens het gehele bestuur, hele
prettige dagen, een mooie jaarwisseling en een succesvol maar
bovenal gezond 2014.
Adriaan Jongejan,
voorzitter Zakenclub ’t Zand
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Wij wensen iedereen gezellige feestdagen
en een gezond 2014!

Op vakantie met de caravan deze zomer??
Wij doen ook BOVAG-caravankeuringen!!

Wij wensen u
prettige feestdagen
en ook in het nieuwe jaar
kunt u op ons bouwen!

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. P.N. DEKKER & Zns.
Belkmerweg 136 1751 GH De Stolpen
Koning Willem II weg 20 ’t Zand
T 0224 571303 E info@pndekkerenzns.nl
I www.pndekkerenzns.nl
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Nieuwe generatie stroomt door
bij Schouten Elektrotechniek
Klein begonnen en met West-Friese nuchterheid en mentaliteit gegroeid tot een grote speler in de elektrotechniek. Peter
Schouten (64) begon op 1 april 1980 voor zichzelf in ‘t Zand,
samen met zijn vrouw Toos. “Gewoon aan huis in de Mauritsstraat met het schuurtje achter het huis als werkplaats en
de carport als opslag”, kijkt Peter met een glimlach terug. Jaren
later en twee verhuizingen verder is het elektrotechnisch installatiebedrijf sinds 2003 gevestigd aan de Prins Clausweg 12 op
industrieterrein Kolksluis in ’t Zand en gegroeid tot zeven medewerkers.

S

chouten Elektrotechniek is begonnen in de particuliere woningbouw en via via kwam het
bedrijf al snel in de industriële sector terecht. “Zo breidden we uit van
kleine klusjes naar steeds grotere
projecten”, vervolgt Peter. De specialiteiten van Schouten Elektrotechniek zijn utiliteitswerken voor onder
ander kantoorgebouwen, hotels en
appartementencomplexen, maar ook
schakelpanelen, besturingsregelingen
en datanetwerken. Per 1 januari 2014
draagt Peter het bedrijf over aan zijn
zoons Sander (37) en Paul (31). “Ik ga
het bedrijf zeker niet verlaten, maar de
directie bestaat straks uit Sander en
Paul. Ik blijf als technisch adviseur betrokken en kan de jongens met raad en
daad bijstaan.”

UITDAGING
“Het wordt een mooie uitdaging
voor ons”, vervolgt Sander. “De verantwoordelijkheid verschuift en die
uitdaging gaan we graag aan. Als we
het bedrijf voortzetten zoals het nu

gaat, dan doen we het goed. Tuurlijk
hebben wij wel onze ideeën over de
toekomst, dat moet ook wel want de
markt is zeer dynamisch. Maar iets
wat goed is moet je niet veranderen. Never change a winning team!”
Schouten Elektrotechniek is een echt

Peter draagt
het stokje over
aan zijn zoons
familiebedrijf. “De onderlinge samenwerking is goed”, antwoordt Paul op
de vraag hoe het is om met zijn broer
en vader in een bedrijf te werken. “Dat
moet ook wel, anders hou je het ook
niet zo lang vol met elkaar.” Sander:
“We zijn straks de directie, maar we
hebben geen sterallures. Alsjeblieft
niet zeg! We doen het met z’n allen.”
TEAM
Naast Peter, Sander en Paul wer-

ken nog vier medewerkers bij de firma.
Leo Schouten (broer van Peter), Sjors
Bakker en Ellery Kasmo als monteurs
en Suzanne van der Wal op kantoor.
Het verloop van personeel is bij de elektrospecialist niet groot. Leo werkt al
ruim 25 jaar bij de firma, Sander is
na zijn studie aan de MTS in 1999 direct begonnen en Paul deed in 2002
hetzelfde na afronding van zijn MTS.
Verder Werkt Suzanne alweer achttien
jaar op kantoor, zit Ellery al zeventien
jaar bij de zaak en Sjors zes jaar. Peter:

“We hebben een prachtig team en zijn
van alle markten thuis.” Sander vult
aan: “De branche waarin wij werken
is continu in beweging en daarin gaan
wij mee. Anders ga je het niet redden,
maar dat geldt voor elk vakgebied. Het
is kortom zaak om service en kwaliteit
te blijven leveren. Fouten kunnen we
ons sowieso niet permitteren. Dat is
funest in onze branche. Je werkt soms
aan installaties van 3000 ampère.
Als iets mis gaat dan zijn de gevolgen
enorm.”

Symbolisch wordt Peter Schouten door
Paul en Sander (r) losgeknipt van het
bedrijf.
Peter kan, zo stelt hij, het bedrijf
met een gerust hart uit handen geven
aan de jongens. “Dit omdat de kwaliteit er ook is. Het is mooi dat ze het
voortzetten. Bovendien geeft het een
goed gevoel dat het nu gebeurt. We
zijn een stabiel bedrijf met een prachtige klantenkring, bekend in de wijde
omtrek en met werk door heel Nederland”, besluit Peter.

Piet en Anita Schouten werken prettig samen met zoon en dochter in café-restaurant

Jonge prins en prinses staan klaar
Waar Piet en Anita Schouten op 1 maart 2014 precies twaalf
jaar uitbater van het café-restaurant De Jonge Prins zijn, daar
is dit voor zoon Koen (4,5 jaar) en dochter Renate (eerste drie
jaar parttime en het laatste jaar fulltime) nog pril. Toch staat
de familie geregeld samen in de kroeg en worden de kinderen
bij alles betrokken. “Als de jongens met ideeën komen, dan
proberen wij die te integreren”, vertelt Piet.

“M

ensen hebben vaak
geen idee wat er allemaal bij komt kijken
om een café te runnen”, vervolgt Piet.
Na hun terugkomst vanuit Akersloot
– waar de familie een sporthal runde
– naar ’t Zand hebben Piet en Anita
het concept van De Jonge Prins niet
verloochend. “Er is bij ons veel mogelijk”, weet Anita. “Ons personeel is
toegewijd en weet wat er gedaan moet
worden. Dat is prettig werken.”

Zonder zichzelf op de borst te
kloppen laat de familie Schouten
duidelijk weten wat het geheim is achter het succes van De Jonge Prins. “Wij
zijn blij met ’t Zand: Het is laagdrempelig en wij zijn dienstverlenend”, laat
Anita (50) weten. “Jong en oud stapt
het café binnen en met beide kunnen wij goed overweg. Verder staan
wij open voor ideeën van de gasten.
Woensdag is normaal gesproken onze
vrije dag maar mocht er een uitvaart
of huwelijksjubileum zijn dan zijn wij
gewoon open.” Goedkeurend vult
Piet (55) aan: ,,Daarnaast proberen
wij ook de kwaliteit te waarborgen.
Wij blijven investeren. Zo gaan wij in
de keuken met de tijd mee en zijn er
onlangs nieuwe beamers aangeschaft.
Ieder weekend wordt er hier toch naar
het voetbal gekeken. Je zorgt ervoor
dat je faciliteiten voor elkaar zijn.”
Nu Koen en Renate ook werkzaam
zijn in het café zit er voor Piet en
Anita zo nu en dan vaker een avondje
vrij tussen. Anita: “Wij proberen Koen
en Renate overal bij te betrekken. Al
doende leert men.” Met 21 jaar horeca-ervaring in de bagage heeft de
kroost een mooie kapstok om het
vak te leren. ,,Wij komen beiden niet
uit ondernemende families vandaan”,
vertelt Piet. “Wij hebben het wiel zelf
uit moeten vinden, gelukkig hebben
Koen en Renate dat voordeel wel.”
Opvolgers
De nieuwe generatie dient zich dus
aan. Koen (25) en Renate (23) staan
al volledig op de loonlijst en zijn de gedroomde opvolgers voor hun ouders.

Zover is het overigens nog niet. “Tegen het overnemen van de kroeg zeg
ik geen nee, maar nu in ieder geval
nog niet”, vertelt de benjamin van het
gezin. “Ik wil nog reizen maken en nu
nog vrij nemen wanneer ik dat wil. Zodra je uitbater bent gaat dat zeker in
de beginjaren niet meer lukken. Het
is natuurlijk niet zo dat je het ‘even
overneemt’.” Ook voor zoon Koen –
die in zijn jeugd graag automonteur
wilde worden – is het nog geen uitgemaakte zaak dat hij eigenaar wordt
van het café. “Wij zijn nu nog te jong
om het over te nemen. Er komt zoveel
bij kijken. Het is wel mooi meegenomen dat wij nu met onze ouders
kunnen meekijken. Als kleine jongen
liep ik al rond in eerst de sporthal en
later in de kroeg.”
Over het werken in de horeca zijn
de broer en zus goed te spreken. “De
mensen die het café inlopen zijn altijd
vrolijk en ontspannen”, vertelt Koen.
“Zij zijn tenslotte vrij. Je bent onder de
mensen en dat is wel heel gezellig. Het
maken van veel uren vind ik helemaal
niet erg. Net zo min als dat je wel eens
een verjaardag mist. Het scheelt nu
ook al dat wij hier met z’n allen werken.” Voor Renate is het de afwisseling
dat het werken zo interessant maakt.
“Dan sta je doordeweeks met ouderen
in het café en vervolgens komt er zaterdagavond weer jeugd binnenstappen. Daarnaast werk je de ene keer in
de bediening op een feest, dan weer
achter de tap of in de keuken. Het is
nooit hetzelfde en dat is erg leuk van
dit vak.”
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ELLEN’S
HAIRSHOP
VOOR DAMES & HEREN
• VAKMANSCHAP
• KWALITEIT
• SFEERVOL
• SERVICE
• MODERNE
• GEZELLIGE SALON
• GOLDWELL PRODUCTEN
• NECTAYA, AMMONIAKVRIJE
• HAARKLEURING

voor vergaderingen, feestjes groot en klein
ook een heerlijke lunch of uitgebreid diner
openingstijden:
ma, di, do, vr van 9.00 tot 2.00 uur
za en zo van 12.00 tot 2.00 uur
woensdag gesloten
Café-Restaurant De Jonge Prins BV
Keinsmerweg 42
1756 AH ‘t Zand
0224-591235 vraag naar Anita
www.dejongeprins.nl

KEINSMERWEG 22
1756 AG ’T ZAND
0224 59 32 04

Wij staan garant voor kwaliteit,
professionaliteit en vertrouwd zakendoen.

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

Wij wensen u
fijne feestdagen!
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door fotograaf Dirk Smit
Op deze pagina een viertal foto’s uit het enorme fotoarchief
van Zandtemer Dirk Smit. Dirk legt al tientallen jaren het dorp
vast op de gevoelige plaat. Inmiddels heeft hij een archief van
tienduizenden foto’s over ’t Zand en omstreken opgebouwd.
“Ik ben begonnen met fotograferen in mijn diensttijd. Gebeurtenissen en veranderingen in het dorp ben ik gaan fotograferen
toen gestart werd met de omlegging van de N9 in 1985.” Zie op
deze pagina een hele kleine greep uit het archief en de situatie
zoals die anno 2013 is.

2013 Waar de Rijksweg voorheen
doorliep loopt de weg
nu dood. De
weg is nu uiteraard vee
l rustiger dan
voorheen. Achter de Ou
de Rijksweg is
na de omlegging de Van
Beusekomstraat ontstaan en het via
duct over de
N9. Links op de foto de
nie
ning van de familie Zome uwe wordijk.

1985 Een vertrouwd beeld voor ve-

len, maar voor de jongere lezers niet.
Op deze foto is te zien hoe de Rijksweg
(N9) nog langs het kanaal loopt in ’t
Zand. Bij de vlotbrug stonden destijds nog stoplichten. In 1985 is met
de omlegging van de Rijksweg gestart
en ontstond de Oude Rijksweg in ’t
Zand.

1998 Een foto van het land van
Andries de Wit aan de Korte Belkmerweg. De balen werden in die tijd geperst en handmatig bij elkaar gezet
om vervolgens opgeladen te worden.

1992 Op de foto de werkplaats van de firma JOZ aan de
Rijksweg: het bedrijf van Jan
Oostwouder en zoon Arie en
later Henk Elling. JOZ ‘home of
the clean stable’ is de grondlegger van de moderne stalreiniging. Het bedrijf is inmiddels
al jaren gevestigd in Westwoud
en staat onder leiding van Rick
en Rob Elling, de zonen van
Henk. Jan Oostwouder was
de grondlegger van JOZ (Jan
Oostwouder en Zoon). Vanuit
JOZ werd ook Eurofarm opgericht, producent van torensilo’s voor de veehouderij.
Daaruit is weer Oostwouder
Tank- & Silobouw bv ontstaan
met Arie Oostwouder als directeur. Nu is JanPiet Oostwouder
directeur.

w niet stilstaan is te zien

op de

in de landbou
2013 Dat de innovadties
erweg. Tegenwoordig
aan dezelfde Korte Belkm

foto van een stuk lan
balen. Dit is vele malen
en gewikkeld in ronde
t
ers
gep
s
gra
het
rdt
wo
ns een mooi plaatje.
efficiënter en geeft evenee

2013 Wat voorheen de schuur en
werkplaats van de firm
JOZ was is nu de ontwe
a
rp- en productielocatie
van
Machine Trading (EMT)
van Gustaaf en Janco Zee European
man. EMT is
wereldwijd producent en
lev
werking en handling van erancier van machines voor de verbu
deze locatie de fabrieksha lkgoed. In de loop der jaren is op
l flink verbouwd en uitgeb
reid.

1992 Jarenlang een
vertrouwd gezicht in ’t
Zand: Dirk Imming aan
het werk in zijn garage
aan huis aan de Korte
Bosweg. Voor een oude
fiets of onderdelen was
je bij Imming aan het
juiste adres.

en Ellen Schilder met

nen Ivan
2013 Tegenwooserdieng wo
de Korte
Nikki op deze plek aan

hun kinderen Jes
er niet
de familie Imming staat
Bosweg 4. Het huis van
ouwd.
geb
e
uw huis op deze locati
meer. Ivan heeft een nie
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Wij wensen iedereen
prettige feestdagen en
een schitterende start
van het nieuwe jaar!

Als u kwaliteit
ook zo lekker vindt.

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

Wij wensen u smakelijke feestdagen!

www.fa-sneekes.nl
We wensen u een
buitengewoon goed 2014

Denkers die doen!

Bestrating Grondwerk
Dienstverlening

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

Website: www.janschilder.nl

BREEZAND
Zandvaart 43
Tel.: 0223-522 344

‘T ZAND
Groteweg 9
Tel.: 0224-591 370

HIPPOLYTUSHOEF
Molenveld 4a
Tel.: 0227-591 587

www.koopmanenco.nl • info@koopmanenco.nl

‘T ZAND INZICHT

22 december 2013

-9

Frits van der Linden heeft in Gouda museum met werk van Hans G. Kresse

Rembrandt van de strip
GOUDA- Zijn uit de hand gelopen verzameling behelst inmiddels honderden curiosa, tijdschriften, boeken en knipsels over
Hans Georg Kresse. Deze striptekenaar en illustrator heeft er
zelfs voor gezorgd dat Frits van der Linden (52) in zijn woning
in Gouda een heus museum heeft geopend. De oud-Zandtemer – die vanwege studie op achttienjarige leeftijd het kanaaldorp verruilde voor Amsterdam – is nu ook bezig met een levenswerk over Kresse. “Het voelt als een roeping om een biografie uit te gaan geven”, vertelt Van der Linden. “Hans G.
Kresse is de Rembrandt van het stripverhaal.”

S

amen met Marten Toonder, Piet
Wijn en Pieter Kuhn hoorde
Kresse tot Nederlands belangrijkste striptekenaars van de twintigste eeuw. De chirurg van beroep was
twaalf jaar oud dat hij voor het eerst
met werk van Kresse in aanraking
kwam. “Mijn broer Leo ging voor zijn
studie verhuizen naar Groningen en
had een stapel strips van Eric de Noorman over. Ik kreeg de boeken van Leo
en ben het gelijk gaan lezen. Eric de
Noorman had alles wat je je als jonge
jongen wenst: Hij beleefde avonturen,
had mooie vrouwen en was stoer. Het
werk van Kresse had mij direct geraakt
en ik besloot om het te gaan sparen.
Hij tekent heel realistisch. Als striptekenaar staat Kresse ver boven de rest.
Wat ik heel mooi vind in het werk is de
emotie en actie. Geef mij een tekening
en ik zie direct of het werk van Kresse
betreft. Dit herken ik onder andere
aan de neus en ogen.”

De bewondering voor Hans G.
Kresse gaat ver, heel ver. Van der Linden wilde hem zelfs met een aantal
passiegenoten in 1990 een vakantie
naar Indonesië ter waarde van vijfduizend gulden schenken. De enige eis
van de gulle gevers was in ruil dertig
kleurenprenten die de striptekenaar
zou maken op vakantie. Kresse was
op dat moment al ziek en zag af van
een trip naar Indonesië. In 1992 overleed de striptekenaar en illustrator.
Van der Linden – die acht maanden
geleden vader is geworden van de
tweeling Hugo en Michiel – heeft in
veertig jaar een hele collectie verzameld. Zijn museum werd in het voorjaar van 2010 geopend. Bijzonder
hierbij was de aanwezigheid van de exvrouw en drie kinderen van Kresse. “Ja,
dat is natuurlijk hartstikke leuk dat zij
erbij waren. Al lopende door het museum gaf zijn ex-vrouw bij een aantal
stukken aan dat zij zich nog herin-

nerde in welke hoedanigheid het werk
gemaakt was en/of wanneer zij zelf
de richting van een strip veranderde.”
Van der Linden heeft Kresse een aantal maal ontmoet. Aangezien de tekenaar bekend stond als mensenschuw
en dus nagenoeg niet in de publiciteit trad was het niet makkelijk om in
contact met hem te komen. “Had ik
twintig jaar eerder dit museum gehad,
dan had ik persoonlijk bij hem langs
gegaan met een zak geld om zijn werk
te kopen. Dat zie ik als een gemiste
kans maar meer ook niet.”
BOOT
Zijn bekendheid als Kresse-fan
heeft voor Van der Linden voor- en
nadelen. Het voordeel is dat hij werk
krijgt aangeboden maar het nadeel is
ook dat een aantal verkopers er vanuit gaat dat hij er veel geld voor over
heeft. Zoekend op beurzen en internet
breidt hij nog altijd zijn verzameling
uit. En de verzameling bestaat inmiddels uit bijzondere exemplaren. Zo
ook een boot, gekocht via internet uit
Amerika. “Het betrof een replica die in
veel werken van Kresse terugkwam. Ik
zag dit op internet staan en heb haar
gelijk gekocht. Staat hier toch maar
mooi. Aan de boot zit overigens nog
apart verhaal aan vast. Bij mijn verhuizing vanuit Moordrecht naar Gouda was ik er zo op gesteld dat ik hem
zelf wilde vervoeren in plaats van met
de vrachtwagen mee. Ik had de boot
gewikkeld in doeken en naast mij op
de bijrijderstoel geplaatst. Wat denk
je: Word ik in de auto van achteren
aangereden en breken alle roeispanen
af. Heeft mijn vader in zijn schuur alle

Frits van der Linden op de stoel en achter de werktafel waar Hans G. Kresse zijn illustraties
tekende. De oud-Zandtemer heeft ook de oude boekenkast van de striptekenaar in zijn museum
staan. Dit kreeg hij in bruikleen van de zoon van Kresse.

roeispanen aan elkaar gelijmd. Dacht
ik er zo zorgvuldig
op te zijn, gaat het
alsnog fout.”
Een bezoek aan
het Kresse museum
in Gouda is alleen
mogelijk op afspraak of tijdens
speciale
evenementen. Kijk voor
meer informatie
op de site www.
kressemuseum.nl.
Tip: Neem de tijd,
want wie met Frits
van der Linden
door het museum
loopt krijgt op
boeiende
wijze
uitleg over het
werk van Hans
G. Kresse.

Co Mulder loopt lange afstanden voor stichting Dupla

‘De goedheid van de mensen heeft me geraakt’
WINKEL- Wat ooit begon als een training voor de Vierdaagse
van Nijmegen, is inmiddels een uit de hand gelopen hobby. Co
Mulder (64) uit Winkel loopt duizenden kilometers voor het
goede doel. Over één van zijn avonturen heeft hij zelfs een boek
uitgegeven. Mulder woont al sinds 1983 niet meer in ‘t Zand,
maar heeft nog wel een goede band met het dorp.

komt zoals het komt’. “Veel mensen
vroegen mij, voordat ik aan de tocht
naar Santiago begon, of ik niet angstig
was en me eenzaam zou gaan voelen.
Dan antwoordde ik altijd ‘Het komt
zoals het komt’, vandaar de titel. Eenzaam heb ik me niet gevoeld, onderweg heb je normaal gesproken genoeg

echter een andere insteek om lopend
naar het noordwesten van Spanje te
vertrekken. “Voor mij was het vooral
een enorme overwinning na mijn bypassoperatie in 2005.“ Om niet voor
niets deze pelgrimstocht te lopen heeft
hij zich laten sponsoren. De opbrengst
kwam volledig ten goede aan stichting

“M

ijn broer Jan - velen
kennen hem van het
voormalige café Kennedy - woont er nog en alle drie onze
kinderen zijn er geboren. Vanwege
mijn werk bij Spaansen zijn we in die
tijd verhuisd naar Winkel. Inmiddels
zijn we in het gelukkige ‘bezit’ van
negen kleinkinderen.” Mulder is bijna veertig jaar getrouwd met Marian
Schilder uit De Stolpen. Als we vragen
naar zijn hobby is zijn antwoord: ‘Ik
doe een beetje aan wandelen’. Dat
beetje wandelen blijken behoorlijke
afstanden te zijn. Zo is Mulder onder
meer naar Santiago de Compostella, Rome en Praag gelopen. “Met het
wandelen ben ik in 2000 begonnen.
Mijn vrouw kwam destijds met het
idee om de Vierdaagse van Nijmegen
te gaan lopen. Toen zijn we rustig
begonnen met trainen. Bij de eerste
training waren we na drie kilometer
al bekaf”, lacht Mulder. “We hebben
de trainingsintensiteit langzaam opgevoerd en het is nu eigenlijk een verslaving geworden. Maar ik zeg altijd
maar: Beter aan wandelen verslaafd,
dan aan drugs.”
Pelgrimstocht
“In 2010 heb ik mijn eerst lange

weken naar Praag gelopen. Verder staat
er nog niets op stapel. Volgend jaar
mag ik in ieder geval niet op pad, dan
zijn we veertig jaar getrouwd”, vertelt
hij met een glimlach. “Wel zou ik over
twee jaar nog vanaf Praag naar huis
willen lopen. Ik zou eigenlijk dit jaar
heen en terug naar Praag lopen, maar
moest gedotterd worden. Dus dat was
een flinke domper.” Mulder geeft zich
kortom niet zomaar gewonnen. “Nog
een keer naar het Spaanse Santiago de
Compostella lopen is ook nog een
wens, dan wel via de kust.”
Goedheid
De wandeltochten hebben Mulder
veel mooie herinneringen en inzichten
gegeven. “Het leuke aan deze wandelingen is dat je ontzettend veel goede
mensen tegenkomt. Iedereen is heel
behulpzaam. Als je de krant openslaat denk je dat de halve wereld slecht
is, maar tijdens mijn wandelingen heb
ik daar niets van gemerkt. Integendeel, de goedheid van de mensen
heeft me geraakt. Net als de prachtige
natuur waar ik doorheen liep, echt
een paradijs af en toe. Onderweg heb
ik ook veel gelachen. Vooral die keer
dat Jo ‘van de VRO’ Linting tien dagen
met me meeliep richting Compostella.
Wat hebben we een lol gehad.”

wandeltocht gemaakt. Een tocht
van bijna 3300 kilometer naar het
Spaanse Santiago de Compostella.
In totaal heb ik er vier maanden over
gedaan, van eind februari tot 3 juli.
Het was een ontzettend mooie tocht.”
Over deze wandeling heeft Mulder
een boek geschreven met de titel ‘Het

aanspraak. Maar ik ben ook weleens
drie dagen niemand tegengekomen
en dan ben je wel blij als je weer eens
iemand spreekt. Je bent volledig op
jezelf aangewezen, waardoor je je eigen ik weer vindt.” De voetreis naar
het christelijke bedevaartsoord, staat
bekend als pelgrimstocht. Mulder had

Dupla in Barsingerhorn. Dupla biedt
huifbedpaardrijden aan meervoudig
gehandicapten aan. Het jaar daarop
trok Mulder zijn wandelschoenen aan
voor een voetreis naar Rome, ook voor
Dupla. “Dit was een afstand van 2500
kilometer, waar ik honderd dagen over
heb gedaan. En dit jaar ben ik in negen

BESTELLEN
Het boek ‘Het komt zoals het
komt’ is nog te bestellen bij Co
Mulder. Stuur daarvoor een e-mail
naar: cobus1949@gmail.com of bel
06-54723212.
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w idee
Bouwen naar u

Loonbedrijf
M. vd. Poel

Th op de Kelder
Minikraanverhuur
bloemsierkunstflorina.nl

Kanaalkade 65A • 1756 AD ‘t Zand NH • T: 0224 591360
www.tuinzijpe.nl • E: info@tuin-zijpe.nl

Zakenclub ’t
wenst u allen
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t Zand
n een voorspoedig 2014
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Wij wensen u
prettige feestdagen
en ook in het nieuwe jaar
kunt u op ons bouwen!
Aannemersbedrijf Ron Veul

Rabobank Schagen-Wieringerland

AANNEMERSBEDRIJF

Fa. P.N. DEKKER & Zns.
Belkmerweg 136 1751 GH De Stolpen
Koning Willem II weg 20 ’t Zand
T 0224 571303 E info@pndekkerenzns.nl
I www.pndekkerenzns.nl

12 - 22 december 2013

‘T ZAND INZICHT

Open Dag
28 december 2013
van 11.00 en 17.00 uur
U bent van harte welkom
Verbindingsweg 1, 1756 EP ‘t Zand
T: 0224-591332
E: info@perglas.nl

www.perglas.nl • Volg ons op facebook!

Wij wensen iedereen gezellige kerstdagen,
en een goed
en gezond 2014 toe.

Spar Nielsen, Bloemsierkunst Florina en Uw Slager Andringa. Alles onder één dak.
SPAR NIELSEN-VERMEULEN
Keinsmerweg 30 ’t Zand
0224591350

bloemsierkunstflorina.nl

Bloemsierkunst Florina
Keinsmerweg 30
1756 AG ’t Zand
Tel: 0224-870010

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

Het leven maakt soms rare wendingen. Iemand die daar over
kan meepraten is Johan Dignum (54), Juine voor intimi. In ’t
Zand is Dignum onder meer bekend van de tabaksspeciaalzaak
aan de Keinsmerweg die hij samen met zijn vrouw Emmy runt.
Op vrijdag 16 december 2011 kreeg hij na een bedrijfsongeval
een herseninfarct. Na zijn revalidatie heeft hij zijn leven weer
opgepakt.

“T

ijdens het werk op locatie
in Haarlem als timmerman heb ik een spijker in
mijn been geschoten”, begint Dignum
zijn verhaal. “Nadat die in het ziekenhuis in Haarlem verwijderd was en ik
weer richting huis mocht, werd ik,
nadat we net vijf minuten in de auto
zaten, niet lekker. Toen zijn we direct
weer terug naar het ziekenhuis gegaan.
Daar bleek dat ik een herseninfarct
had gehad. Op de scan van mijn hersens was ook te zien dat ik ooit eerder
al twee tia’s heb gehad”, vertelt hij nu
rustig.
Schilderen
“Twee dagen later werd ik vanwege een teveel aan vocht bij mijn hersens met spoed overgebracht naar het
Slotervaartziekenhuis in Amsterdam.
Daar werd direct een drain geplaatst
en naar ik begreep was dat net op tijd.
Vlak voor oud en nieuw werd de drain
verwijderd en werd ik overgebracht
naar het Gemini Ziekenhuis in Den
Helder. Zelf had ik toen eigenlijk nog
steeds niet door wat ik mankeerde.
Totdat ik een keer probeerde te lopen,
dat ging dus niet. Je wilt in het begin
gewoon niet geloven dat je zo iets hebt.
Dat heeft bij mij zeker drie à vier weken
geduurd. Er was ook niets te zien aan
mij, geen gezichtsverlamming of iets

dergelijks. Tijdens mijn verblijf in het
Gemini in Den Helder werd mij geadviseerd om te revalideren bij Heliomare
in Wijk aan Zee. Mijn eerste gedachte
was ‘wat moet ik daar nou doen!’. In
totaal heb ik daar zeven weken lang

Johan Dignum
pakt het leven op
na herseninfarct
gerevalideerd. Ik liep daar met een
rollator naar binnen en uiteindelijk
zonder weer naar buiten. De dagelijkse
therapie heeft me echt goed gedaan.
Je leert onder meer opnieuw lopen.
Mijn evenwicht was ik namelijk helemaal kwijt. Eén van de therapieën daar
was schilderen. Ik had er wel feeling
mee en het schilderen maakte mij ook
rustig. Thuis ben ik ermee doorgegaan
en inmiddels heb ik vijftien schilderijen
gemaakt. En ik moet zeggen dat het
me aardig lukt”, vertelt Dignum met
een lach. “Mijn eerste schilderij dat ik
in Heliomare heb gemaakt, hangt hier
thuis in de keuken. Gemaakt op 15
februari 2012.” De Zandtemer heeft
duidelijk zijn passie gevonden in het
maken van schilderijen. Hij praat er
enthousiast over en laat de resultaten
graag en met trots zien. Door zijn werk

als timmerman maakt hij bovendien
meer van zijn schilderijen dan een
doorsnee kunstenaar. Hij betrekt ook
de lijst bij zijn schilderkunsten. Zo ontstaan prachtige staaltjes kunst.
Vrijwilligerswerk
Toch speelt het verleden hem
nog steeds parten: “Ik heb nog
steeds last van de gevolgen van
de herseninfarct, ik ben snel vermoeid. Meestal komt die terugslag pas twee dagen later. Je zoekt
toch steeds je grens op. Ik ben nu voor
58 procent afgekeurd en mag dus niet
meer als timmerman de steiger op.
Een baan van vijftien tot twintig uur
per week zou welkom zijn.” Om naast
het schilderen zijn dagen te vullen doet
Dignum sinds juni vrijwilligerswerk
voor woonzorggroep Samen bij zorgcentrum Molenweid in Wieringerwaard en zorgcentrum De Zandstee in

Timmerfabriek Doedens viert
in 2014 het 100-jarig bestaan
Timmerfabriek Doedens bestaat op 1 juli 2014 honderd jaar. Het bedrijf – gevestigd aan de Koning Willem II-Weg 8 in ’t Zand – laat deze mijlpaal niet onopgemerkt voorbij gaan. De twee eigenaren Jeroen
Doedens jr. en Gert-Jan Mosch blikken terug op de
afgelopen honderd jaar.

T

immerfabriek Doedens
B.V. vindt zijn oorsprong op 1 juli 1914,
als Willem Doedens begint
met de bouw van een woning
op Keinsmerweg 8 in ’t Zand.
Samen met zijn compagnon
Laurens Schilder bouwt hij dit
huis voor zijn ouders die in
het schoolhuis wonen, maar
moeten verhuizen als vader Piet
Doedens met pensioen gaat.
In 1921 wordt een werkplaats
gebouwd aan de Kanaalkade
in ’t Zand. In de jaren twintig
en dertig groeit de fa. Doedens
& Schilder vervolgens uit tot

een gerenommeerd aannemingsbedrijf.
De crisisjaren en de daaropvolgende oorlog maakten
een einde aan de bloei van
het bedrijf. Direct na de oorlog trok L. Schilder zich terug
en begon een ander bedrijf.
December 1945 komt Willem
Doedens vrij plotseling te overlijden. Zijn zoon Gert Doedens
zet het bedrijf voort, later geholpen door zijn broer Jeroen
Doedens. Gert Doedens krijgt
een andere baan aangeboden
en later, toen moeder Doedens
kwam te overlijden, nam Jeroen

in 1952 het bedrijf over. Eind
zestiger jaren werd de aannemerij afgestoten en concentreerde het bedrijf zich volledig
op de fabricage van houten
kozijnen voor derden. Het pand
werd uitgebreid met een machinale afdeling en later een montagehal. De naam werd veranderd inTimmerfabriek Doedens
B.V. Januari 1989 heeft Jeroen
Doedens jr., werkzaam bij zijn
vader sinds 1986, het bedrijf
overgenomen. De timmerfabriek is in 1993 verhuisd naar
industrieterrein Kolksluis. Met
moderne machines worden
daar de kozijnen, deuren en ramen gemaakt in opdracht van
aannemers en particulieren. In
2012 komt Gert-Jan Mosch het
bedrijf versterken. Als mede-eigenaar brengt hij nieuw elan in
het bedrijf.

Op de foto de
twee eigenaren met
links Gert-Jan Mosch
en rechts Jeroen
Doedens jr.

’t Zand. “Dit is erg mooi en dankbaar
werk. Heerlijk met bewoners op pad
met de duofiets en met andere vrijwilligers verzorgen we de bingo en het
kegelen. Je ziet de mensen genieten
en dat maakt dit werk zo prachtig.
Daarnaast werk ik op donderdagavond als vrijwilliger voor stichting De
Waerden in Anna Paulowna. Hier begeleiden we mensen met een verstandelijke beperking. We praten met de
cliënten en organiseren onder andere
sjoelen, biljarten en knutselen. Ook
dit werk is erg leuk. Als je je openstelt,
stellen ze zich ook voor jou open.
Je moet wel een klik hebben met dit
werk, maar dat heb ik. Het geeft voldoening voor jezelf, maar ook voor die
mensen.”
Redding
De belangstelling van de mensen
om hem heen hebben Dignum goed

gedaan. “Laatst heb ik alle vierhonderd beterschapskaarten er nog eens
bijgepakt. Erg leuk om te lezen! Ik besef
heel goed dat ik er eigenlijk gigantisch
goed van af ben gekomen. Zes mensen
die mij goed bekend zijn, die zoiets
als ik hebben gehad, zijn er alle zes
niet meer. Dat zet je toch wel aan het
denken. Achteraf is denk ik mijn redding geweest dat dit alles in Haarlem
is gebeurd. Anders had ik niet levend
het Slotervaartziekenhuis gehaald.”
Hij is naar eigen zeggen wel anders in
het leven gaan staat. “Ik ben wat directer geworden, maar verder ben ik
gelukkig nog dezelfde hoor.” Als blijk
van steun ontvingen Johan en Emmy
begin dit jaar de aanmoedigingsprijs van Zakenclub ’t Zand. Hij kijkt
daar met een warm gevoel op terug,
maar dat geldt voor alle steunbetuigingen. “Alle belangstelling heeft ons
echt een steun in de rug gegeven.”

Unieke film over ‘t Zand
Zomercarnaval, het timmerdorp, Zandstock en de verplaatsing van Molen De
Hoop. Het is slechts een kleine greep van de vele activiteiten en evenementen die ’t Zand in 2012 in zijn greep hield. Een werkgroep bestaande uit Arie
Derksen, Angelique Houtman en Anja van Woesik bezocht een jaar lang samen
met cameraman Bert Hasselt al het moois wat ’t Zand te bieden heeft en bracht
het samen in een mooie dvd. Inmiddels is de tweede oplage in de verkoop.

O

p 31 december 2012
kwam er na 415
jaar een einde aan
de zelfstandigheid van de
gemeente Zijpe. In samenwerking met stichting Het Zijper Museum is van de zeven
voormalige dorpen uit de Zijpe
een dorpsfilm gemaakt. In de
dorpsfilm van ‘t Zand komen
de volgende items aan bod:
*B
 loeiend Zijpe met voorzitter
Willem Vink.
*D
 e 44ste Wielerronde met
onder andere rondemiss
Maaike Molenaar en de
fietsende voorzitter John
Deutekom.
*B
 edrijfsbezoek bij Oostwouder Tank & Silobouw B.V. en
Houtbouw ’t Zand B.V.
*D
 e kortebaan met Hans
Ruygrok, voorzitter van de
Volharding.
* Zomercarnaval.
* Timmerdorp.
* Zandstock.
*V
 erplaatsen van Molen De
Hoop.
De dorpsfilm is te koop bij
Johan Dignum Tabakspeciaalzaak, Spar Nielsen, Angelique
Houtman (Lepelaarstraat 25)
en Anja van Woesik (Kanaalkade 54). De dvd kost tien euro.
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STORAGE TANKS
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Wenst u hele fijne kerstdagen
en een gezond 2014 toe!

Aanschaf, upgrade en onderhoud van
uw PC of Notebook
Installatie en beheer van uw netwerk
Leverancier van vaste en mobiele telefonie
voor uw bedrijf of thuis
MultIT Automatisering
Pastoor Velzeboerstraat 2
1756 AW ‘t Zand
T. 0224-591305
info@multit.nl
■ Oostwouder

Tank- & Silobouw BV ■ Kanaalkade 74 ■ 1756 AD ’t Zand
■ T +31 (0)224592310 ■ www.oostwouderbv.nl

Gas - Water - Elektra
Centrale Verwarming - WTW
Vloerverwarming - Sanitair - Airco
Dak- en Zinkwerk - Zonne-energie

www.multit.nl
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Genomineerden verkiezing Ondernemer van het Jaar:
 Jan Schilder Multiservice: ‘Onze werkzaamheden voeren we door heel het land uit’  Garagebedrijf Glas: ‘Wij hebben
geïnvesteerd in de toekomst’  Derako International B.V.: ‘De reacties op het pand zijn allemaal zeer positief’
 Bakkerij Slijkerman: ‘We houden onszelf steeds maar weer de vraag voor of onze klanten het lekker vinden’

Ondernemers timmeren aan de weg
Zakenclub ’t Zand organiseert sinds 1998 de verkiezing Ondernemer van het
Jaar onder haar leden. Elk jaar selecteert de zakenclub vier ondernemers die
strijden om deze felbegeerde prijs. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Zakenclub

’t Zand op dinsdag 7 januari 2014 wordt bekend gemaakt wie tot ondernemer
van het jaar 2013 is gekozen en zo de opvolger wordt van Cafetaria Smikkelhof.
Hieronder een korte introductie van de vier genomineerden.

Spannende tijd
voor Bakkerij
Slijkerman

Derako
International
voelt zich
vereerd

H

oewel Bakkerij Slijkerman
de verkiezing al eerder won
in 1999 en 2006, is GertJan
Slijkerman (49) evengoed in zijn
nopjes met de nominatie voor dit
jaar. “Het is natuurlijk altijd leuk om
waardering te krijgen van je collega
ondernemers”, vertelt de man, die
met zijn bedrijf onlangs de nieuwe
winkel ’t Are Brood aan de Nieuwstraat in Schagen opende. “Nog eenmaal iets helemaal nieuws beginnen,
dat leek ons geweldig.”

Terug naar hoe boeren, molenaars
en bakkers vroeger het deeg bewerkten
op basis van biologisch geteeld graan,
gemalen op de molensteen. Vanuit die
filosofie ‘Lekker brood, bakken op een
andere manier’ werd de winkel op 4
november van dit jaar geopend en brak
er een spannende periode aan. “We
hebben het erg druk. Een nieuwe winkel met nieuwe producten is natuurlijk
altijd hectisch. Wat willen de klanten
bijvoorbeeld? Heel spannend alle-

Jan en Ester
Schilder
trots op
keurmerk

“D

e nominatie kwam
voor ons echt als een
verrassing”, zegt Jan
Schilder (43) van Jan Schilder Multiservice. Het bedrijf van Jan en Ester Schilder timmert al vijftien jaar
letterlijk en figuurlijk aan de weg.
“We zijn ooit eerder genomineerd geweest en dan verwacht je eigenlijk
niet dat je dat nog eens overkomt.”
“We doen gewoon ons werk en
denken daarmee niet een nominatie
binnen te slepen”, vervolgt Jan bescheiden. “Maar uiteraard is het wel
een eer.“ De werkzaamheden van
Jan Schilder Multiservice bestaan
onder meer uit het aanleggen van

“H

et is erg leuk om na vijftien jaar genomineerd
te zijn en waardering
te krijgen voor onze inzet”, vertelt
directeur Jan Dirk Hageman (60) van
Derako International. “Wij hebben
het afgelopen jaar diverse positieve
doelen gerealiseerd en dat is blijkbaar
niet onopgemerkt gebleven.”

Op de foto van links naar rechts Vorina en GertJan Slijkerman, Hester Schilder,
Manon Burger en Donna Broersen.
maal. Het zet je bedrijf weer even op
scherp en dat is goed. Maar hoe nieuw
alles ook is, de centrale vraag was, is
en blijft of onze klanten het ook lekker vinden.” Met ’t Are Brood bedient
Bakkerij Slijkerman een ander type
klant en dat verraste GertJan Slijkerman enigszins. “De klanten van ’t Are

bestrating, zetten van een schutting,
grondwerk,
graafwerkzaamheden,
aanleggen of herstellen van riolering
en drainage. “Ons werk voeren we
door heel het land uit.” Het multiinzetbare bedrijf is aangesloten bij
de Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN). Dat
zegt al iets over het kwaliteitsniveau
van Jan Schilder Multiservice, maar
nog veelzeggender is het Keurmerk
Erkend Ambachtelijk Onderneming
Straatmaker dat Jan en Ester na een
lang traject in de wacht hebben weten
te slepen. “18 Februari is het keurmerk
officieel aan ons toegekend. Dit certificaat is uitgereikt op 21 september en
geldig tot september 2015. Als enige
bedrijf van de Kop van Noord-Holland
zijn we hiervoor gecertificeerd. Wij zijn
er enorm trots op dat we het keurmerk
mogen uitdragen. De komende jaren
blijven we ons natuurlijk ontwikkelen
en verbeteren. Via www.janschilder.nl
en Facebook kan iedereen die dat wil
ons blijven volgen.”

Brood zijn over het algemeen mensen
die gaan shoppen in plaats van boodschappen doen. Niets is mooier om
te merken dat ook deze mensen onze
nieuwe winkel weten te waarderen en
vaker terugkomen: Dat is waar je het
als ondernemer voor doet.”

Garagebedrijf
Glas investeert
in toekomst

G

aragebedrijf Glas heeft in
2013 niet stilgezeten. De
showroom werd ruim verdubbeld van 400 naar 900 vierkante
meter en er is ruimte in de werkplaats bijgekomen. Het familiebedrijf – naast vader Per en moeder
Cock werken de zonen Patrick en
Marijn in het bedrijf – kijkt met vertrouwen vooruit. “Wij hebben geïnvesteerd in de toekomst”, laat Marijn
weten.
“Garagebedrijf Glas is een stabiel
bedrijf opgebouwd door onze vader”,
vertelt Marijn (28). “Langzamerhand
is de verkoop en reparatie van nieuwe
en jong gebruikte auto’s en bedrijfs-

Het managementteam van Derako International voor het nieuwe pand met
van links naar rechts directeur Jan Dirk
Hageman, marketing & communication
manager Sita Vleer en general manager
operations Peter van Laar.

auto’s uitgebreid en zijn we begonnen
met de verkoop en reparatie van aanhangwagens. Dat heeft er toegeleid
dat de we de showroom hebben vergroot.” Het in 1978 opgerichte bedrijf
is een bij de BOVAG aangesloten garage, wat inhoudt dat Garagebedrijf
Glas niet merkgebonden is. “Verder
proberen wij ons te onderscheiden
met de service”, vervolgt Marijn. “De
klant wordt snel geholpen en waar
nodig staat er vervangend vervoer
klaar. Verder is er altijd een aanspreekpunt aanwezig in de garage.” Garagebedrijf Glas investeert ook in duurzaamheid. Zo zijn er 44 zonnepanelen aangelegd, wordt er gebruikt gemaakt van energiezuinige verlichting
en is een lichtstraat gemonteerd in de
showroom. Wie de nieuwe ontwikkelingen bij het bedrijf aan de Verbindingsweg met eigen ogen wil zien is
zaterdag 28 december van 11.00 tot
17.00 uur welkom. Dan houdt Garagebedrijf Glas een open dag.

Derako International is producent
en leverancier van massief houten systemen. Sinds 1999 groeide het bedrijf
van negen medewerkers naar 35 nu.
Internationaal wordt het product
in twintig landen op de markt gezet.
De producten worden voornamelijk
toegepast in publieke gebouwen zoals
universiteiten en scholen, zwembaden,
theaters, winkelcentra en kantoorgebouwen. Eén van de projecten die
gerealiseerd is, is het nieuwe aanzicht
van het pand. Hageman: “De reacties
op het pand zijn allemaal zeer positief.
Het nieuwe kantoor heeft een unieke
en originele uitstraling, deze misstaat
niet binnen haar omgeving. De gevel
is een leuke knipoog naar de bedrijfsactiviteiten en visie. Verder is ons personeelsbestand uitgebreid met zes
mensen, wat in deze tijden toch zeer
positief is. Tevens hebben we een
omzetgroei van tien procent weten te
realiseren.” Het Derako-product was
onderdeel van een paar mooie projecten, zoals bijvoorbeeld het Studentenpaviljoen van de Erasmus Universiteit.
Daarnaast heeft het bedrijf een nieuwe
website (www.derako.com) en komt
Derako International eind januari met
een nieuw product: massief houten
gevels.

Winnaars uit het verleden:
1998: Freco
1999: Bakkerij Slijkerman
2000: Garage Glas
2001: Bakker & Schilder Transport
2002: Loonbedrijf Sneekes
2003: J. Koks Installatiebedrijf
2004: Tas Transport
2005: Oostwouder Tank- en
Silobouw
2006: Bakkerij Slijkerman
2007: Garage Anno de Wit
2008: Houtbouw ’t Zand
2009: Bakker & Schilder Transport
2010: Café De Jonge Prins
2011: Spar Nielsen-Vermeulen
2012: Cafetaria Smikkelhof
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ADVIESGROEP

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN
SPAARADVIES

T: 0224 591228 E: info@deheij.nl W: www.deheij.nl
Pastoor Velzeboerstraat 3 ‘t Zand

Weighcont Blender met een

capaciteit van 20 tot 200 ton per uur.
Container Big Bag vul machine
* Capaciteit van 250 zakken per uur

* Vul volume 200 tot 800 kg
per big bag.
* Mogelijkheid om deze
portable opzak container
te huren.

Mr. Gustaaf Zeeman,
Molenpad 10, 1756 EE ‘t Zand
Nederland. www.e-m-t.nl, emt@e-m-t.nl
Tel.+31 224 591213 Fax. +31 224 591454
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ADVERTORIAL

You & Me: vertrouwd en betrouwbaar
adres voor alle reizen
’T ZAND / ANNA PAULOWNA- Twee enthousiaste meiden die met
veel kennis van en passie voor het vak hun werk doen. Mieke SchenkVan der Linden uit Anna Paulowna en Judith Deutekom-Jongejan uit
’t Zand helpen iedereen aan hun welverdiende vakantie, stedentrip
of rondreis, waar ook ter wereld. “Per 1 november 2013 hebben wij
Judith’s Reisadvies en The Travel Company Mieke Schenk samengevoegd tot The Travel Company You & Me. You staat voor Judith en
Me voor Mieke”, vertellen de personal travelagents enthousiast.

S

amen hebben de meiden dertig
jaar ervaring in de reisbranche.
Bovendien zijn ze afgelopen jaar
beiden geëindigd in de top zes van de
verkiezing ‘Beste Zelfstandige Reisadviseurs van Nederland 2013’. Kortom:
The Travel Company You & Me is zeker
een vertrouwd en betrouwbaar adres
voor je reisbestemming. Judith: “Juist
als team kunnen wij de wensen nog
beter vertalen naar een prachtige reis.
Het leuke aan deze samenwerking is
dat je ervaringen en successen nu ook

kunt delen. Dat werkt motiverend.
Bovendien weten twee altijd meer dan
één.” Mieke: “We zijn nu zo’n anderhalve maand samen en dat bevalt goed.
Veel mensen vragen ons hoe onze
samenwerking precies in elkaar zit. Eigenlijk is het heel simpel: We hebben
de werkzaamheden evenredig verdeeld
over de week en zijn bereikbaar onder
één telefoonnummer. Samen hebben
we al heel veel van de wereld gezien en
daar kunnen onze klanten optimaal
van profiteren. Bijkomend voordeel is

dat we na een afspraak bij de mensen
thuis komen. We hebben geen kantoor
en zijn dus erg flexibel. Maar voel je zeker niet verplicht om ons thuis uit te
nodigen. Als je liever alles per mail of
telefonisch afhandelt is dat zeker geen
probleem.”

Het
reisbureau
dat bij je
thuis komt
Rondreizen
The Travel Company You & Me is
gespecialiseerd in alle soorten reizen.
Van kampeerreizen en stedentrips
in Europa, all-inclusive vakanties in
Turkije en Spanje tot rondreizen in
Zuid-Afrika, Azië en de Verenigde Staten, maar ook op de Griekse eilanden
zijn de dames thuis. “Veel mensen
denken dat ze goedkoper uit zijn als
ze zelf hun vakantie boeken via internet, maar dat is niet juist”, legt Judith
uit. “Wij kunnen dit voor hetzelfde bedrag boeken. Bovendien kunnen wij de
hele vakantie naar wens samenstellen.
Het speur- en puzzelwerk nemen we
graag uit handen zonder extra kosten.
Mensen mogen uiteraard ook alles zelf
uitzoeken en bij ons de uiteindelijke
reis boeken. Naast het betalingsgemak
via You & Me is een ander voordeel dat
wij er zijn als aanspreekpunt voor vra-

gen tussen moment van reserveren tot
na thuiskomst.”
Acties
Op dit moment kun je bij Judith
en Mieke profiteren van vroegboekkortingen. “We zitten al volop in de
reserveringen voor de zomervakantie.”
Niet alleen klanten kunnen optimaal
profiteren bij The Travel Company You
& Me, maar ook (sport)verenigingen.
“Zo hebben we bij zowel de handbal
als voetbal van Geel-Zwart een actie
lopen. Voor elk lid die bij ons een
vakantie boekt schenken wij € 10,aan de clubkas. Deze actie willen wij
ook voor andere clubs opzetten. Dus
verenigingen kunnen zich altijd bij ons
melden voor deze actie. Een andere
actie is de kofferactie. Iedereen kan
een gratis koffer lenen van The Travel
Company You & Me. Wij vragen als
tegenprestatie dan wel dat er een foto
van de koffer op de reisbestemming
gemaakt wordt en via Facebook wordt
gedeeld.”

Judith (l) en Mieke zijn afgelopen jaar beiden
geëindigd in de top zes van de verkiezing
‘Beste Zelfstandige Reisadviseurs van Nederland 2013’.

“Volg ons ook via Facebook
en laat je eens inspireren door verschillende reisverhalen op onze site
www.youandmereisadvies.nl. Tevens
staan onder het kopje ‘Terug van weggeweest’ reacties van mensen die een
reis hebben gemaakt via The Travel
Company You & Me.”

The Travel Company You & Me
www.youandmereisadvies.nl
you.me@travelcompany.nl
tel. 06-46108431

ADVERTORIAL

Van financieel specialist naar financiële trendsetter
Gratis
boekhoudpakket
voor starters en
kleine ondernemers

Het team van Jongejan & Partners verzorgt de financiële en
fiscale zaken voor duizenden Noord-Hollandse ondernemers
en particulieren. Het accountantskantoor heeft vestigingen in
Schagen, Alkmaar, Amsterdam, Den Helder en Hoorn. Jongejan & Partners heeft verder samenwerkingsverbanden met Adcorporate Corporate Finance (bedrijfsoverdracht), Addfusion
(meerdere specialisaties/disciplines) en ASH Audit Service Holland (wettelijke accountantscontrole ondernemingen). Om nog
meer aan de wensen van de klant te voldoen is er nu ook de J&P
Academy.

D

e J&P Academy biedt ondernemers een efficiënte en effectieve oplossing om de kennis uit te breiden en op de hoogte te
blijven van allerlei ontwikkelingen. In
een aantal afzonderlijke bijeenkomsten wordt het jaarthema – voor 2014
Innovatiekracht – vanuit verschillende
invalshoeken behandeld: vanuit organisatorisch, financieel, marketing, juridisch, personeel en procesmatig perspectief. Deskundige inleiders reiken u
op een interactieve manier de theorie
aan, waarna u samen met de andere
deelnemers onder begeleiding van een
coach een vertaalslag naar uw eigen
praktijk maakt.
Het thema voor de academy in
2014 sluit aan bij de huidige tijd als revolutionaire periode. U leest het goed:
dit is de tijd van een omwenteling, in
de economie wel te verstaan. Kantoren staan leeg, winkels zijn gesloten en
velen veranderen van werk. Kantoren
worden ontmoetingsplaatsen, winkels
worden belevenissen en arbeid geeft
zin aan het leven. Ook de revolutie in
onze maatschappelijke orde is heftig.
Bedrijven ervaren dan ook meer dan

vroeger de kracht van samenwerking.
De innovatiekracht van organisaties
wordt daarbij steeds belangrijker. Innovatie is meer dan een technische
verbetering. Innovatie kan ook in bijvoorbeeld management of marketing
plaatsvinden. Innovatie heeft daarbij
altijd betrekking op vernieuwing.
Bedrijfssignaal
Ongeacht in welke situatie uw onderneming zich bevindt, inzicht in de
prestaties van uw onderneming vormt
altijd de basis voor het tijdig signaleren van knelpunten, het vinden van
de juiste oplossingen en het vaststellen van de koers van uw onderneming.
Uit een door Addfusion – samenwerkingspartner van Jongejan &
Partners – recent verricht onderzoek is gebleken dat bij circa 65
procent van de ondernemers het
ontbreekt aan een volledig beeld
van de prestaties van de onderneming. Speciaal voor deze ondernemers heeft Addfusion het Bedrijfssignaal ontwikkeld. Daarmee wordt
de markt en de gehele waardeketen
van uw onderneming geanalyseerd. De

Vestiging Schagen: Koperwiek 1, 1742 GR Schagen

•

De partners van Jongejan & Partners met van links naar rechts Henk Wenning, Adriaan
Jongejan, Mattheu Duin, Patricia Jonkman, Nico Blokker en Jack Jongejan.
(foto Ton van de Logt)
bevindingen presenteren wij aan u in
een persoonlijk gesprek middels een
uniek dashboard en een korte samenvatting. Met de uitkomsten van het
Bedrijfssignaal heeft u als ondernemer een volledig en integraal beeld van
uw aandachtspunten en oplossingen.
Doorgaans worden de uitkomsten binnen één week gepresenteerd. Zie voor
meer informatie www.addfusion.nl.
Partners
Het accountantskantoor heeft onlangs Patricia Jonkman en Mattheu
Duin tot partner benoemd. Hiermee
komt het totaal aan partners op zes
te staan. Mattheu Duin is sinds 1999
vestigingsleider in Hoorn en Patricia
Jonkman zwaait sinds 2005 de scepter

Tel: 0224-214144

•

in het kantoor in Alkmaar. De overige
partners van Jongejan & Partners zijn:
Adriaan Jongejan (sinds 1976 aan de
organisatie verbonden en de naamgever van Jongejan & Partners), Nico
Blokker (sinds 1983 aan de organisatie verbonden en samen met collega
Jack Jongejan vormt hij het dagelijks
bestuur van de organisatie), Jack
Jongejan (sinds 1991 actief voor het
accountantskantoor en heeft de leiding over de vestiging Den Helder) en
Henk Wenning (sinds 1991 aan
de organisatie verbonden, direct
aanspreekpunt voor de controletak van ASH en grondlegger van
Addfusion en het daarin ontwikkelde voornoemde Bedrijfssignaal).

E-mail: info@jongejanenpartners.nl

•

Jongejan & Partners biedt starters en kleine ondernemers een
gratis boekhoudpakket aan. Het
zogeheten ‘IT-account’ bezorgt de
ondernemer veel voordelen en
mogelijkheden:
• Verkoop facturatie met eigen
lay-out
• Bevat een debiteuren- en
crediteurenboek
• Staat in de cloud
• Door u en J&P te benaderen met
een wachtwoord
• Bankbestanden kunnen worden
ingelezen
• Balans / Winst- en verliesoverzicht
• Grootboek
• BTW
• In Excell
Kijk voor actuele informatie
hierover op de website,
www.jongejanenpartners.nl

www.jongejanenpartners.nl
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Wij wensen u
prettige feestdagen en
een voorspoedig

2014

Prins
Prins Clausweg
Clausweg 22 -- 1756
1756 BJ
BJ ‘t
‘t Zand
Zand -- Tel.
Tel. 0224
0224 -- 58
58 14
14 13
13 -- fax
fax 0224
0224 -- 58
58 22
22 50
50
www.
tastransport.
com
info@tastransport.com
www. tastransport. com - info@tastransport.com

Prins Clausweg 9, 1756
756 BJ ’t Zand
7
Tel. 0224-59 00 79 - Fax 0224-59 35 99
info@ houtbouwelementen.nl
@houtbouwtzand

www. houtbouwelementen.nl

Solid Wood Systems

T: 06-14455297
W: www.jvwuitgeverij.nl

Wij danken Zakenclub ‘t Zand
en haar leden
voor het vertrouwen.
Met veel plezier hebben
wij gewerkt aan
de totstandkoming
van deze krant.
Wij wensen iedereen
een gezond, gelukkig en
ondernemend 2014

T: 06-11308669
W: www.qmediaproducties.nl
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Voorzitter en trainer Ron Jimmink is op zijn plaats bij Doko in ‘t Zand

‘Tafeltennis belangrijk deel van
tijdsbesteding’
De vereniging heeft een regionale functie. Want met leden uit
onder meer Schagen, Callantsoog, Julianadorp, Den Helder
en Kolhorn is tafeltennisvereniging Doko meer dan alleen een
Zandtemer sportclub. Toch maakt de vergrijzing binnen de tafeltennissport de continuïteit van Doko niet vanzelfsprekend.
Logisch dat er vreugde bij alle leden is dat sinds dit seizoen
de vereniging weer een jeugdteam heeft kunnen inschrijven in
de competitie. “Het is een leergierige en enthousiaste groep”,
vertelt trainer Ron Jimmink (41) uit Anna Paulowna, die ook
voorzitter is van Doko.

T

eruglopende
ledenaantallen
zijn een landelijke trend in de
tafeltennissport. Jimmink: “Van het
aantal leden vijftien jaar geleden is nu
nog maar een derde over. Wat daardoor ontstaat is een groot verschil in
niveau tussen de spelers.” Het is dan
ook positief te noemen dat Doko
dit seizoen een jeugdteam heeft ingeschreven maar de vereniging moet
wel met lede ogen toezien dat de tegenstand in de competitie soms (te)
groot is. “Het team staat ingeschreven
in de leeftijdsklasse tot zeventien jaar
terwijl de oudste speler nog maar elf
jaar oud is. Alleen door in een oudere
categorie te spelen kan het team wel
in de regio spelen en dat is goed voor
de ontwikkeling van de spelers. Want
hoewel de wedstrijden nog ruim verloren worden zie je dat de spelers zich
wel verbeteren.” Voor wie het talent en
doorzettingsvermogen van de jeugd
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wil zien of wiens zoon of dochter interesse heeft in deze sport: de jeugd
traint op vrijdagavond van 19.00 tot
20.00 uur. Jimmink spreekt over een
positieve vibe: “Naast het elan van de
spelers is het ook belangrijk dat de
ouders erachter staan. Zij moeten tenslotte hun kinderen rijden op vrijdag
en zaterdag. Gelukkig zijn zij net zo
enthousiast en dat is goed om te zien.”
Mentaliteit
Jimmink is nu vier seizoenen voorzitter van Doko. Hij is lid geworden in
’t Zand nadat de vereniging Be Fair
in Breezand was gestopt. “Wij bleven met vijf leden over en zijn allen
overgegaan naar Doko. Al vrij snel
werd ik gevraagd voor een bestuursfunctie. Bij Be Fair was ik jarenlang
secretaris en penningmeester geweest
en daarom wilde ik wel nu een andere
taak bekleden. Qua mentaliteit zit er

weinig verschil tussen Breezand en ’t
Zand en ik voelde mij hier snel thuis.
Doko heeft een kleine vijftig leden.
Naast de regionale functie maakt de
tafeltennisvereniging ook echt onderdeel uit van de gemeenschap ‘t Zand.”
Het bestuur van Doko bestaat naast
Jimmink uit Jan Klomp (secretaris),
Jacco Molenaar (penningmeester),
Trudy van Engelen (jeugdzaken) en
Mirjam Schouten (wedstrijdsecretaris).
Effectbal
Via een toenmalig buurmeisje uit
Breezand kwam Jimmink in aanraking
met de sport. “Ik was net gestopt met
voetbal toen ik mee werd gevraagd
naar de tafeltennisvereniging. Vanaf
de eerste stap binnen had ik er gelijk
een goed gevoel bij. Destijds trainden

wij met ongeveer zestien kinderen. Ik
ben gelijk blijven hangen.” De in Anna
Paulowna woonachtige voorzitter –
die op 1 januari van dit jaar vennoot
is geworden van Koopman & Co – was
elf jaar oud toen hij begon met het
spelen van tafeltennis. Nu, 31 jaar
later, is hij nog altijd even bedreven in
het spelletje. “Tafeltennis vormt een
belangrijk deel van mijn tijdsbestek.
Het is een leuke sport waar heel veel in
zit. Het is technisch, tactisch maar ook
fysiek. Je beweegt heel veel aan de tafel. Daarnaast ben je, ondanks dat het
een teamsport is, individueel bezig.
Qua dynamiek biedt het meer dan tennis. Dat zie je onder andere als je een
effectbal slaat.” Doko heeft naast het
jeugdteam ook vijf seniorenteams ingeschreven in de competitie. Getracht
wordt om alle teams tegelijkertijd thuis
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te laten spelen op de vrijdagavond. In
dat geval is het gezellig in het clubhuis
Doko-drome en blijft het na de wedstrijden nog lang sfeervol.
Basisschooljeugd
Doko houdt jaarlijks het ‘Open
oud-Zijpe kampioenschappen’ in april
en daarnaast in december een hyacintenactie. Traditiegetrouw zijn de basisscholieren in de kerstvakantie aan
de beurt. Dit jaar wordt het toernooi
gehouden voor leerlingen uit groep
drie tot en met acht op vrijdag 3 januari in sporthal de Multitreffer. De
inschrijving is inmiddels gesloten maar
supporters en belangstellenden zijn
van harte welkom om de kinderen aan
te moedigen.
Zie voor meer informatie de
website www.doko.nl.

Los de woordzoeker op en maak kans op één van de zes Zakenclubbonnen ter waarde van € 50,- per stuk. De Zakenclubbon is
te besteden bij de aangesloten ondernemers in ’t Zand.
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De Zakenclubbonnen worden
gesponsord door:
• Huisartsenpraktijk ’t Zand (2x)
• Autoschade P. Johannes
• Cafetaria Smikkelhof
• Sportcafé ’t Zand
•T
 andartspraktijk
M.M.D. van der Ploeg-Kooijman
Mail uw oplossing naar:

of stuur naar:

redactiekerstkrant@gmail.com ’t Zand inZicht, Tureluur 23, 1756 BK ’t Zand

De inzending dient vóór maandag 6 januari 2014 binnen te zijn. De winnaars krijgen persoonlijk bericht en
worden gepubliceerd op de website www.tzand.info.
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Victorie Plaza Bowlen & Kegelen

Terborchlaan 327 (achter de wielerbaan)

www.victorieplazabowlen.nl

Telefoon: 072-5123939 - info@victorieplazabowlen.nl

Wij wensen u een
Mobiel, Schoon en Glashelder
2014!

