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Familie Pijman vertelt uitgebreid hun verhaal over tsunami kerst 2004 *
monument aan Korte Belkmerweg biedt veel troost * wonderen stapelden zich op
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Een plek van bezinning en troost. Dat is het monument ter nagedachtenis van de
Nederlandse slachtoffers van de Tsunamiramp in Azië op 26 december 2004. Op initiatief van Karin Beenhakker en Luc Pijman is er een herdenkingsplek gerealiseerd grenzend aan hun tuin aan de Korte Belkmerweg 34A. Zij overleefden samen met hun
kinderen Yoni (21), Ayla (19), Yeshi (18) en Yared (14) als door een wonder de ramp
tijdens hun vakantie op Sri Lanka. Want wat was er gebeurd als het busje dat hen zou
gaan vervoeren op de bewuste ochtend op tijd aanwezig zou zijn? En wat als het water was blijven stijgen en Pijman alsnog verdronken was terwijl hij zich vasthield? En
godzijdank was er een heuvel achter het hotel om naar toe te vluchten. Waarom werd
dochter Ayla aan haar haren het water uit getrokken door iemand die daardoor zijn
moeder moest loslaten om haar te redden? Het zijn vragen waarop de familie Pijman
geen antwoord heeft gekregen en zal krijgen. De verschrikkelijke gebeurtenis is deze
kerst precies tien jaar geleden. Speciaal voor de krant ’t Zand inZicht doen Beenhakker
en Pijman tot in detail hun verhaal over de totstandkoming van het monument en
de tragedie van de ramp. “Wij hebben de hemel en de hel gezien tijdens de kerst van
2004”, aldus Pijman (54).

L

eef intens en met de dag’. Dat is
de boodschap die Beenhakker
(51) wil meegeven na de tragedie die zij met haar familie heeft
meegemaakt. Na de verschrikkelijke
gebeurtenissen (lees pagina 3) kwam
het gezin terug in ’t Zand in een ware
nachtmerrie terecht. Het echtpaar is
heel wat gewend; zij hebben als medewerkers van Artsen zonder Grenzen over de hele wereld gewerkt.
Maar deze ervaring heeft hun leven
voorgoed veranderd. In één van de
eerste slapeloze nachten in haar eigen
bed kreeg Beenhakker – zelf beeldhouwster – een visioen dat er een
monument moest komen. De realisatie kostte veel energie en moeite.
Beenhakker: “Je stuit bij de overheid

op meer onmogelijkheden dan mogelijkheden. Neem bijvoorbeeld de
gemeente Zijpe. Daar kregen wij in
eerste instantie geen medewerking
van en respons op gestuurde brieven.
Pas 2,5 jaar verder toen het monument bijna werd onthuld kwam er
contact. Dit naar aanleiding van het
feit dat ik ze zelf had gebeld. Maar de
juiste procedures waren gevolgd maar
met medewerking van Buitenlandse
Zaken gekregen. Zelfs Koningin Beatrix
had haar waardering over het initiatief per brief overgebracht nog voor
de onthulling. De gemeente schrok
na het belletje van het feit hoever wij
gevorderd waren en wie allemaal zouden komen. Nog diezelfde middag zat
ik om tafel met de burgemeester en

directe medewerkers. De eerste vraag
was hoeveel mensen ik verwachtte.
Ik gaf aan dat dit er ruim tweehonderd waren en ik kreeg de onbegrijpelijke vraag: ‘Heb je een vergunning
voor geluidsoverlast aangevraagd?’.
Gelukkig voelden ze net op tijd aan
dat deze vraag echt ongepast was in
dit stadium. Daarna kwam pas een
vraag waarmee ze ons alsnog konden
helpen maar bovenal hun besef dat
dit geen klein iets betrof. Toen is het
gelukkig goed gekomen.”
GELUK
Het monument werd op zaterdag 7
juli 2007 (het getal 7 staat voor heelheid, voltooiing en geluk) tijdens een
besloten bijeenkomst - waar ruim 250

mensen bij aanwezig waren – onthuld.
Het gedenkteken is gemaakt door
Saskia Koning en bestaat uit een drie
meter lange golf van hardsteen in een
grote cirkel van schelpenzand. Eromheen liggen 36 door water gepolijste
zwerfstenen met daarop de namen
van de slachtoffers. Op het kunstwerk
staat de tekst: ‘Een golf die komt en
gaat en alles anders achterlaat’. Na
de openstelling kwamen er dagelijks
mensen kijken. Geregeld schoven er
personen aan hun eettafel in de keuken aan. Meer dan eens waren Pijman
en Beenhakker een luisterend oor.
Na een jaar werd besloten om een
deel van de schuur in te gaan richten als stilte- en herdenkingsruimte.
Het monument draagt wezenlijk bij
aan het verwerken van dit drama.
“Alle nabestaanden staan achter dit
initiatief en voor sommigen van hen
is deze plek in Nederland en zelfs
Europa de enige herdenkingsplek”,
vertelt Beenhakker. “Alle Nederlandse
slachtoffers zijn geïdentificeerd maar
niet allemaal terugkomen. Het is heel
belangrijk een plek te hebben om
naar toe te gaan. Maar ook vele anderen vinden er troost en bezinning.”
Met de realisatie van dit monument
werd het dorp verder op de kaart
gezet. Beenhakker en Pijman hebben
altijd gevoeld dat de Zandtemers hen
een warm hart toedroegen. De eerste
maanden na de tsunami hebben ze
heel veel warmte en steun ontvangen
terwijl ze nog relatief nieuw in ’t Zand
waren. “Dat heeft ons enorm goed
gedaan.” (lees verder op pagina 3)
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GROOT RIJBEWIJSKEURING
C/D/E
BIJ U THUIS!

Solid Wood Systems

(keuring per 5 jaar wettelijk verplicht door bedrijfsarts)

Kosten € 57,50

tarieven zijn inclusief rijkosten en btw
Avonden en zaterdagen,
u hoeft geen vrij te nemen!
Afspraak maken? Telefonisch of per mail
Keuring ook mogelijk op keuringslocatie
Korte Belkmerweg 34A, 1756 CC ’t Zand
(de kosten bedragen dan € 52,50)
Luc Pijman, bedrijfsarts
BIG registratie: 19027102301
Tel: 06-51317176
E-mail: lucpijman@dds.nl

Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen en
een fantastisch 2015 !!
Bouwen op vertrouwen

Ook in 2015 kunt u op ons rekenen!
- Nieuwbouw, renovatie, verbouw en onderhoud
- Uw partner in woning– en utiliteitsbouw
- Voor particulieren en bedrijven
W: www.bouwbedrijfsijs.nl

E: info@bouwbedrijfsijs.nl

Hèt adres voor
al uw onderhoud,
reparaties en
in/verkoop van
uw auto.
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Annie van der Voort nieuwe voorzitter Zakenclub ‘t Zand

‘Uitbreiding van de haven zou mooi zijn’
Annie van der Voort (65) heeft begin dit jaar de voorzittershamer van
Zakenclub ’t Zand overgenomen van
Adriaan Jongejan. “Een beslissing
waar ik wel even over moest nadenken”, antwoordt Van der Voort eerlijk. “Bestuurlijk heb ik wel de nodige ervaring, maar voorzitter zijn en
zo nu en dan een grote groep mensen
toespreken is toch iets anders.”

een lijn. Mede door de komende bezuinigingen
van de gemeente moeten we ons samen sterk
maken voor alle voorzieningen die we bieden
voor jong en oud. Zoals onder meer het behouden van onze bibliotheek.”
Als afsluiting hoopt en wenst Van der Voort
dat alle ondernemers in het dorp met veel
plezier hun werk mogen voortzetten. “En dit
alles natuurlijk in goede gezondheid.”

D

at Jongejan het na tien jaar als voorzitter voor gezien hield was geen verrassing, maar een opvolger vinden was
nog niet zo makkelijk. Doordat Van der Voort in
het verleden al jaren zitting had in het bestuur
van de Zakenclub is zij volgens de leden de ideale tussenpaus. “Zo zie ik dat wel ja. Toen GertJan Slijkerman aan mij vroeg of ik nog eens goed
wilde nadenken over de voorzittersfunctie, heb
ik uiteindelijk de knoop doorgehakt. Met als
voorwaarde dat ik het een aantal jaar zou doen
en niet net als Adriaan tien jaar. Dat is tenminste niet mijn ambitie.” Dat neemt niet weg dat
ze zich wel degelijk volop stort in haar functie als
voorzitter. “Ik was ook toe aan een nieuwe uitdaging en grijp die met beide handen aan”, vertelt
ze als echte onderneemster. “Mijn doelstelling is om de lijn die we als zakenclub zijn ingeslagen voort te zetten en daarop te blijven
voortborduren. Als Zakenclub ’t Zand hebben we in de loop der jaren al veel bereikt en
dat willen we blijven doen. Zoals onder meer
de camerabeveiliging van het industrieterrein
en het behalen van het keurmerk Veilig Ondernemen. Zakenclub ’t Zand is een mooie
club met een relatief jong bestuur en we mo-

gen nog elk jaar nieuwe leden begroeten. Bovendien zijn er nog genoeg speerpunten die we
in de loop der jaren willen waarmaken.”
Samenwerking
“Uiteraard is de uitbreiding van ons industrieterrein het belangrijkste punt op de agenda. Gelukkig heeft de provincie voor deze groei
groen licht gegeven en hopelijk gaan volgend
jaar de eerste palen de grond in. Dit betekent
overigens niet dat we ons blind staren op het
industrieterrein. We kijken ook verder. Persoonlijk zou ik willen streven naar de uitbreiding
van de recreatiehaven aan de Oude Rijksweg.
Zomerdag is het daar altijd druk en zijn alle
aanlegplaatsen bezet, waardoor veel mensen

doorvaren. Dat is toch zonde voor de ondernemers en het dorp!” Een ander wapenfeit dat inmiddels is gerealiseerd is het plein bij de Spar.
Afgelopen jaar heeft dit plein een prachtige
opknapbeurt gekregen, dit door samenwerking
van de Dorpsraad, Zakenclub ’t Zand en medewerking van een aantal ondernemers en vele
vrijwilligers. “Ook de beplanting is nu gereed.
Het ziet er keurig uit. Dat is ook zo mooi aan
’t Zand, zowel bij ondernemers als inwoners
is de zelfredzaamheid groot. Wat dat aangaat
hebben we een prachtig dorp. Het doel van de
zakenclub is ook om ons sterk te maken voor
de samenleving in het dorp in samenwerking
met de dorpsraad en de Stich-ting Stimulering
Dorpsactiviteiten. Hierin liggen we allemaal op

Van der Voort heeft van 1972 tot 2009 met
haar man Piet het transportbedrijf Voorttrans
gerund. Helemaal afscheid nemen van het ondernemerschap konden Piet en Annie niet. “We
zijn vanaf 2009 doorgegaan met Voorttrans
Truckservice en Voorttrans Transportbegeleiding. De dagelijkse leiding van de Truckservice
is in handen van Ton en Mirjam de Jong met
ons op de achtergrond.” Naast het ondernemen
heeft Annie ook diverse bestuurlijke functies gehad. “Ik ben zo’n negen jaar bestuurslid en een
periode penningmeester geweest van Zakenclub
’t Zand. Tevens zit ik in het plaatselijke bestuur
van Leader Plus. Het Leaderprogramma is een
Europees subsidieprogramma dat bedoeld is om
innovatieve projecten te ondersteunen die bijdragen aan een leefbaar en economisch vitaal
platteland. Erg interessant om hierover te mogen meepraten en beslissingen te nemen.”
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‘Het eerste half uur heb je hoop, daarna zoek je naar een lijk…’

D

e familie Pijman neemt in
augustus 2004 intrek in hun
droomhuis aan de Korte
Belkmerweg. Het gezin is afkomstig
uit Amsterdam-Noord. Wonen in
deze oude molenaarswoning betekent dat je nooit klaar bent met
verbouwen in en rond het huis. Om
even stoom af te blazen besloot het
echtpaar om in de winter van 2004
samen met hun vier kinderen op
vakantie te gaan naar Sri Lanka. “Wij
plannen nooit wat als wij er even tussenuit gaan”, vertelt Pijman. “Dat
komt door ons verleden bij Artsen
zonder Grenzen. Daardoor waren wij
moeilijk te traceren. We hadden een
heerlijke tijd in Sri Lanka en besloten
om een week voor kerst naar de zuidkust te gaan. Vlakbij het stadje Galle
was een idyllische baai waar wij een
paar dagen zouden verblijven.” Op
Tweede Kerstdag stond een rondrit
met een busje door het land gepland.
‘s Ochtends maakte Beenhakker de
vierjarige Yared wakker in hun hotel
aan het strand. Vanwege het avondfeest van Eerste Kerstdag was het een
oase van rust.
Rennen, rennen
De stilte zou iets na 9.00 uur
wreed worden verbroken. Pijman
stond met de drie andere kinderen
buiten te wachten op het busje dat
iets verlaat bleek te zijn. Hij schraapt
zijn keel en vertelt: “De kinderen liepen in de richting van de zee en
kwamen schreeuwend terug. ‘Papa,
wat is het water hoog’, riepen ze. Dat ik
het zag dacht ik: ‘Jezus, wat is hier aan
de hand’. Een metershoge golf kwam
recht op ons af. Ik riep naar de kinderen ‘rennen, rennen’ en ze zijn voor
hun leven gaan lopen. Ik bleef in
tweestrijd om Karin en Yared en toen
werd ik meegesleurd door het water.

Bij een tempel kon ik mij vasthouden
aan een pilaar. Van de vier pilaren
begaven er drie het maar miraculeus
bleef de pilaar waar ik mij aan vast
hield staan. Het water steeg al meer.
Nadat het bij mij kinhoogte bereikte
kwam het omslagpunt en zakte het
water om weer terug de zee in te
keren. Mijn eerste gedachte was: ‘Ik
moet dit overleven’. Ik was iedereen
kwijt en ben als een gek gaan zoeken. Gelukkig zag ik al snel Karin en
Yared staan.” Zijn vrouw en jongste
zoon hadden zich in veiligheid weten
te brengen op een betonnen gedeelte
van een verblijf wat in aanbouw was.
Niet veel later vond hij Yoni en Yeshi
terug op een heuvel direct achter het
hotel. “Ik had vijf van de zes gezinsleden gevonden en dat betekende
dat we er nog één misten”, vervolgt
Pijman. “In shocktoestand ben ik gelijk gaan zoeken naar Ayla. Ondanks
de complete chaos heerste er een
angstaanjagende stilte. Het eerste
half uur zoek je naar je dochter in de
hoop dat ze in leven is. Vervolgens
verlies je alle hoop. Je ziet zo veel verschrikkelijke dingen om je heen drijven. Tussen de dode lichamen zoek
je naar het lijk van je dochter.” Ayla
was inmiddels heel ver landinwaarts
gesleurd door het water.
Doodstil
Fruitverkoper Kalu bracht redding. Hij trok Ayla aan haar haren
het kolkende water uit. Hierbij moest
Kalu zijn 85-jarige moeder loslaten.
Zij heeft het niet overleefd. “Ayla is
uiteindelijk met een Italiaanse man
die zijn eigen vrouw zocht teruggegaan richting het hotel”, zegt
Beenhakker. ,,Ik was op dat moment
bij de andere kinderen. Het is een
onbeschrijfelijk gevoel als je ineens
het koppie van je dochter op de heu-

vel omhoog ziet komen. Ze stond
doodstil tegenover ons. Zij keek mij
aan met haar grote bruine ogen en
doorbrak de stilte met de woorden: ‘Ik
zei toch dat dit zou gebeuren’.” Wat
bleek: een week eerder had Ayla aan
haar ouders gevraagd of Sri Lanka een
eiland was. Nadat de moeder daar
bevestigend op antwoordde zei Ayla
dat er dus zomaar een grote golf over
het eiland kon komen. Beenhakker
gaf logischerwijs als antwoord dat
dat niet kon en dat ze vooral moest
ophouden met het stellen van vragen van dingen die niet kunnen.
Beenhakker: “Nadat Ayla tegenover
mij stond en ik realiseerde wat ze zei
moest ik nog meer huilen. Ik heb haar
beloofd dat ik voortaan alles zal geloven wat ze zegt.” Pijman was nog
altijd in blinde paniek aan het zoeken
naar zijn dochter. Hij werd door de
plaatselijke inwoners gewezen op het
feit dat de familie bij elkaar was. Pas
na enig aandringen drong het tot hem
door en hij spoedde zich naar de heuvel. Daar aangekomen hield hij zijn
familie vast om vervolgens compleet
in elkaar te storten. Wonder boven

wonder overleefde het gezin de tragedie. Op de plek waar ze zaten waren
zij de enige die nog compleet bij elkaar waren. Alle anderen misten familieleden. Het hotel waar zij in verbleven was bij de tweede vloedgolf tegen
de vlakte gegaan. Het gezin verbleef
met ongeveer vijftien mensen bij een
local in huis om pas na twee nachten
en drie dagen te worden opgehaald.
“We hebben met kerst de hel en de
hemel gezien”, zegt Pijman. “De
horror was verschrikkelijk. Uiteindelijk kwam een truck ons ophalen en
wij mochten als eerste van alle aanwezigen weg. De ambassade was
inmiddels op de hoogte dat wij nog
in leven waren en had het thuisfront
ingelicht. Wanneer wij naar huis
konden was onduidelijk door alle
chaos.” Op oudejaarsdag stapte de
familie pas op het vliegtuig. De ouders van Beenhakker hadden vanaf
27 december dagelijks op Schiphol
staan wachten. Uiteindelijk konden
ze elkaar pas op 31 december in de
loop van de avond in de armen vallen.
Het werd een oud en nieuw om nooit
te vergeten…

Landelijk werd veel geld ingezameld
voor de slachtoffers en de herbouw
na de Tsunami. Ook ’t Zand liet zien
waar een klein dorp groot in kan
zijn. Op zaterdag 9 juli 2005 organiseerde Popkoor ’t Zand in samenwerking met de beide Zandtemer
basisscholen een benefietavond in
café De Jonge Prins. “De hele avond
en het medeleven van onze dorpsgenoten heeft ons diep geraakt”,
vertelt Pijman. De opbrengst van
liefst 1560 euro ging naar een project voor psychische noodhulp aan
kinderen in het rampgebied. De hele
familie Pijman was hier uiteraard
bij aanwezig ondanks het feit dat
ze nog volop in traumaverwerking
zaten en het moeilijk vonden om er
bij te zijn. Zoon Yoni – destijds pas
elf jaar – maakte zelf onderstaand
gedicht en kreeg de aanwezigen
muisstil:
In ons leven is iets gebeurd,
wat ons allen erg treurt.
De tsunami raakt bij ons nooit bejaard,
wat zijn wij blij dat hij ons leven
heeft bespaard.
Velen zijn er dood gegaan,
Kalu’s moeder is daar al van 1 naam.
Soms denk ik hoe zal het daar nu zijn,
als je de tsnunami ziet voel je je zo klein.
De tsunami is dan ook erg groot,
en hij heeft heel veel mensen gedood.
1 dag voor 26 december, scheen de zon en
zongen de vogeltjes hun lied,
maar die vreugde is er nu niet.
De mensen daar hebben in hun hoofd
nog nare dingen,
daarom gaan wij vanavond een lied zingen.
Wij zijn hier en kunnen de mensen
daar helpen,
zodat ze weer kunnen genieten van hun
mooie stranden en hun mooie schelpen.
Als je hulp geeft is dat heel erg goed,
voor al als je dat vanuit je hart doet.
Zie het leven niet te somber in,
dat heeft volgens mij geen enkele zin.
Ook al heb je nare dingen in je hoofd,
zorg dan toch dat je in het geluk gelooft!!
Yoni
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Wij wensen iedereen
prettige feestdagen en
een schitterende start
van het nieuwe jaar!

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

www.fa-sneekes.nl
Oostwouder Tank- & Silobouw B.V.

Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar een

Nieuw kunstgebit
Kunstgebit op implantaten (klikgebit)
Reparaties (klaar terwijl u wacht)
Gratis gebitsprothesecontrole

is gespecialiseerd in het bouwen van
roestvaststalen opslagtanks. Deze
worden geleverd aan diverse soorten
industrieën, met of zonder keur door
instanties.

PROJECTLEIDER
Functie:

De grotere tanks worden
meestal op locatie gebouwd (werkgebied is
Europa), de kleinere
tanks worden
in de fabriek
gebouwd.

Het werkt bestaat uit en je bent verantwoordelijk voor:
• Project voorbereiding voor tanks die
ter plekke gebouwd worden
• Project begeleiding richting uitvoerende
personeelsleden en opdrachtgever
• Betrokkenheid bij aankoop onderaannemers
• Budgetbewaking
• Je geeft ondersteuning aan sales
• Je zult met enige regelmaat on site actief zijn
Profiel:
•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring met dit soort werkzaamheden
Je hebt goede organisatorische eigenschappen
Je bent technisch ingesteld
Je hebt bij voorkeur ervaring in de metaal.
Je kunt omgaan met “papierwerk”
Je hebt kennis van de veiligheidsaspecten die ter plekke
werken met zich meebrengen in de industrie
• Je kunt zelfstandig werken en bent flexibel ingesteld
• Je beheerst de Engelse en Duitse taal in woord en schrift
• HTS opleidingsniveau
Wij bieden u een uitdagende en verantwoordelijke functie,
met veel eigen inbreng.
Indien u interesse heeft in bovenstaande vacature,
verzoeken wij u uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van CV,
binnen 14 dagen te zenden aan dhr. J.P. Oostwouder,
Kanaalkade 74, 1756 AD ’t Zand.

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

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

Voor nadere informatie kunt u bellen met 0224-592 310
of faxen 0224-592 319. E-mail: mail@oostwouderbv.nl
www.oostwouderbv.nl
.a.v.
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Fa. A. Sneekes & Zn. maatschappelijk betrokken familiebedrijf

‘Handen uit de mouwen en niet lullen,
maar poetsen’

Als er een bedrijf is waar familie en werk hand in hand gaan
dan is het wel de firma A. Sneekes & Zn. uit Schagerbrug. Het
bedrijf wordt geleid door maar liefst vijftien firmanten: acht
broers, zes neven en een nicht. Naast de firmanten werken
nog zo’n elf familieleden bij het breed inzetbare bedrijf.
Adrianus ‘Broer’ Sneekes sr. is ooit als veehouder begonnen aan de Korte Ruigeweg waar nu het hoofdkantoor
staat. “Rond 1960 is mijn vader zich gaan bezig houden
met loonwerk”, vertelt Sam Sneekes (62), één van de acht
broers die na het overlijden van zijn vader het bedrijf heeft
voorgezet.

“B

egin jaren zeventig werd gestopt
met de veehouderij en gingen we
verder met het loonwerk en verhuur van grondverzetmachines.” In de loop
der jaren zijn veel specialismen toegevoegd
aan het brede scala aan werkzaamheden. Zo
is onder meer in 1990 de bloembollenspoelerij aan de Koning Willem II-weg in ’t Zand
gestart.
Afscheid
Om de derde generatie Sneekes kennis
te laten maken met de verschillende facetten
van het leiden van een bedrijf zijn in 2012 de
neven Jerry, Stef, Boy, Rob, Roy en nicht Carlijn
toegetreden als vennoot. “Een belangrijke stap
voor de toekomst van de firma”, vervolgt Sam.
“In de toekomst gaan we als tweede generatie
langzaamaan afstand nemen van de werkzaamheden, maar een afscheid zal het nooit worden.”
Deze opmerking herbergt de kern van het familiebedrijf en de betrokkenheid die iedereen
heeft. “Van jongs af aan zijn we al werkzaam

binnen het bedrijf
en wanneer het druk
was op de zaak zag de
leraar het vaak door
de vingers als we niet
kwamen opdagen.”
Geheim
Wat is het geheim van dit familiebedrijf en
gaat het privé ook alleen maar over het werk?
“We hebben niet echt een geheim”, zegt Stef
(32) zoon van Sam Sneekes en sinds 2012 medefirmant. “Het is belangrijk dat je alles tegen
elkaar kunt zeggen en dat alle neuzen dezelfde kant op staan. En dat is bij ons het geval.
Natuurlijk zijn er ook weleens meningsverschillen, maar we weten als bedrijf wat we willen.
Bovendien doen we het met zijn allen.” Sam:
“Het is zeker niet zo dat wij als firmanten boven
onze medewerkers staan. Niemand loopt bij
ons in pak en iedereen pakt letterlijk en figuurlijk
alles aan. Handen uit de mouwen en niet lullen,
maar poetsen is onze instelling.” Werk en privé

worden ook gescheiden gehouden door Sam en
Stef. “Er wordt veel en hard gewerkt, maar we
proberen thuis het werk achter ons te houden.
Toch ontkom je er niet aan dat als wij met zijn
allen op bijvoorbeeld een verjaardag zijn, het
toch vaak automatisch over het werk gaat.”
Toekomst
Misschien is het geheim van de firma
Sneekes wel dat de taken goed verdeeld zijn.
“Iedereen heeft zijn eigen ‘afdeling’, maar
daarentegen springt iedereen ook weer bij waar
nodig. Als medewerker van Sneekes moet je eigenlijk overal verstand van hebben”, zegt Stef
met een lach. “We zijn gespecialiseerd in vele
werkzaamheden. Veel mensen kennen ons als

De vijftien firmanten met bovenaan v.l.n.r.: Jerry,
Carlijn, Sil, Dirk en Roy. Onderaan v.l.n.r.: Cees,
Aad, Stef, Paul, Flip, Jos, Peter, Sam, Boy en Rob.
loonbedrijf, maar we doen meer. Zo houden
we ons naast het agrarisch loonwerk bezig met
landbouwmechanisatie, grond-, weg- en waterbouw, contractteelt, kwekerij, spoelerij en
verkoop en verhuur van materiaal.” Maatschappelijk springt het bedrijf ook bij waar nodig en
zetten ze zich qua sponsoring of werkzaamheden in voor verenigingen en inwoners. “Als
we een handje kunnen helpen staan we graag
paraat”, besluiten de heren.

Installatiebedrijf J. Koks B.V. klaar voor de toekomst

Digitale slag dankzij zoon Paul
Als kleine jongen liep hij mee aan de hand van vader Jos Koks om ketels uit
elkaar te halen. Vier jaar geleden stond de nu 27-jarige zoon Paul voor een
omslagpunt. Zijn school had hij afgerond en hij besloot om het bedrijf in te
gaan. Met de komst van Paul binnen de onderneming heeft Installatiebedrijf J.
Koks B.V. een digitale slag gemaakt. Veel belangrijker is dat de toekomst van
het bedrijf gewaarborgd blijft. “Ik moet mijn ei kwijt kunnen en dat kan ik hier
gelukkig”, zegt Paul, die inmiddels ook zijn vriendin Kirsten Smit werkzaam
ziet binnen het bedrijf.

D

e werkwijze is logisch samengesteld
en bovenal klantgericht. “Wij houden
voortdurend onze ogen en oren open
voor nieuwe technologieën”, zegt vader Jos
(62). “Paul gaat eerst het veld in om te kijken
of een vraag gecreëerd kan worden. Neem nou
bijvoorbeeld de warmtepompen. Hier bleek een
vraag voor te zijn. Het personeel heeft cursussen gevolgd om te leren hoe we het toepasbaar
konden maken. We doen het met elkaar en dat
is het mooie binnen dit bedrijf.” De samenwerking onderling en met het personeel is dan
ook goed te noemen. Niet voor niks noemen
Jos en Thea de onderneming een familiebedrijf.
Het echtpaar doelt dan ook niet alleen op de
samenwerking met zoon Paul en schoondochter Kirsten. “Daar zijn wij heel blij mee”, aldus
Jos. “Iedereen is leergierig. Er heerst ook geen
negen-tot-vijf-mentaliteit. Bij een storing kan
het wel eens voorkomen dat er ’s avonds gewerkt moet worden. Daar hoor je het personeel
nooit over. We hebben een mooie ploeg. Ik krijg
veel energie van de jongelui terug.”

Mooi Schoorl
Het bedrijf is trots op het onlangs afgeronde
project Mooi Schoorl. Twintig vakantievilla’s in
Schoorl zijn voorzien van uitgebreide sanitaire
voorzieningen en een CV installatie. Het project
nam enkele jaren in beslag. Paul: “Wij waren
vanaf dag één betrokken in het bouwteam. De
samenwerking is heel goed geweest. Het was
voor het eerst dat wij een dergelijk project hadden uitgevoerd. Er heeft veel tijd en energie ingezeten en als je er achteraf de complimenten
voor krijgt dan is dat heel mooi. We hebben
het met het hele bedrijf gedaan. Dat maakt het

mooi. We kregen ook de vrije hand. Gedurende
het project kwam er een nieuwe ketel en thermostaat op de markt. Dit hebben we kunnen
toepassen bij Mooi Schoorl.”
Klantenkring
Jos en Thea Koks namen in 1989 de firma
Roels uit Oudesluis over. Bij dit bedrijf was Jos
al twintig jaar werkzaam. ,,Ik kreeg de vraag
of ik het bedrijf wilde overnemen”, vertelt Jos.
“Hier hebben we het uiteraard wel uitvoerig
over gehad. De klanten bleven en dat vond ik
belangrijk. Ik had bij het bedrijf namelijk al een
behoorlijke klantenkring opgebouwd.” Installatiebedrijf J. Koks B.V. zag zich zeven jaar later al genoodzaakt om het dorp te verlaten. Er
waren in Oudesluis geen uitbreidingsmogelijkheden en Jos en Thea hadden met hun bedrijf
de behoefte om een groter bedrijfspand te nemen. In 1996 nam J. Koks B.V. zijn intrek op
een nieuwe locatie op bedrijventerrein Kolksluis
in ’t Zand. “In eerste instantie hielden we het
kantoor thuis in Oudesluis aan”, vervolgt Jos.
“Aan het pand in ’t Zand hebben we na vijf jaar
al een stuk aangebouwd en in 2007 is er nog
een verbouwing geweest. We zijn vervolgens met
alle werkzaamheden en diensten aan de Koning Willem II-weg 18A gaan zitten. Dat is veel
praktischer. In ’t Zand gebeurt bijna alles. Het
werkt eenvoudig en we kunnen snel schakelen.”
Terwijl Jos zijn verhaal vertelt wordt dit direct
in de praktijk gebracht. Collega-ondernemer
Cock Tuin van Houtbouw ‘t Zand loopt het
kantoor binnen voor een vraag over een klus.
Het geeft de laagdrempeligheid en de mogelijkheden van de ondernemers op het industrieterrein aan. J. Koks B.V. heeft naast het pand in ’t
Zand ook een tweede loods in Callantsoog. Dit
wordt gebruikt als opslag voor dakmateriaal en
werkzaamheden aan prefab installaties.
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Ook in 2015
weer goed op weg
Frank, Leo, Wil,
Jan, José, Susan en
medewerkers
danken u voor de
prettige samenwerking
in het afgelopen jaar
en wensen u
fijne feestdagen
en een gelukkig en
succesvol 2015.

Prins Clausweg 2, 1756 BJ ‘t Zand

TIMMERFABRIEK

DOEDENS B.V.

Koning
Willem IITEL:
weg 8 0224
Telefoon591324
0224 591 324
't
ZAND
1756 BH ‘t Zand

www.timmerfabriekdoedens.nl

We wensen u een
buitengewoon goed 2015

Bestrating
Grondwerk

wenst iedereen fijne feestdagen
en een voorspoedig 2015
Oude Rijksweg 73, 1756 EL ’t Zand,
Tel: 0224-591401 Mobiel: 06-50281112
E mail: info@janschilder.nl

Blijf ons volgen: www.janschilder.nl

Garagebedrijf Anno de Wit
Koning Willem II-weg 22
1756 BH ’t Zand
Telefoon: 0224-591333
(bij geen gehoor 06-53670618)
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door fotograaf Dirk Smit

1984 Het dorpsplein in 1984
met de oude situatie bij de kerk. In
1984 is de oude pastorie gesloopt
om plaats te maken voor een moderne parochiezaal. Dit gebouw
werd in 1985 geopend. Het dorpsplein was tot 1968 het schoolplein
van de daar gevestigde R.K. Parochiale School. De oude school heeft
destijds een aantal jaar leeg gestaan
en werd in 1972 gesloopt. In de
jaren tachtig werden de huizen van de
Pastoor Velzeboerstraat gebouwd.
2014 De pastorie en de kerk anno
2014. Afgelopen jaar heeft het dorpsplein bij de Spar, met medewerking van
ondernemers, de Dorpsraad en vele vrijwilligers, een metamorfose ondergaan.
Op wat groenvoorziening na is het plein
gereed en het resultaat mag er zijn. Een
burgerinitiatief om trots op te zijn.
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Op deze pagina een viertal foto’s uit het enorme fotoarchief van Zandtemer Dirk Smit. Dirk
legt al tientallen jaren het dorp en omgeving vast op de gevoelige plaat. In de loop der jaren
heeft hij een fotoarchief van tienduizenden foto’s over ’t Zand en omstreken opgebouwd.
“Gebeurtenissen en veranderingen in het dorp ben ik gaan fotograferen toen gestart werd
met de omlegging van de N9 in 1985.” Inmiddels mag Dirk zich dorpshistoricus noemen en
heeft de foto’s voorzien van tekst. Zie op deze pagina een hele kleine greep uit het archief en
de situatie zoals die anno 2014 is.

1979 Huize Buitenzorg aan de Stolperweg in De Stolpen werd in 1912
geopend als tehuis voor ouden van dagen en hulpbehoevenden. In de oorlog
heeft het dienst gedaan als bordeel voor de hier gevestigde bezettingstroepen.
Deze troepen bestonden voor een groot deel uit in Duitse dienst getreden
Russische krijgsgevangenen en ook die hadden hun behoeften. Na de oorlog
ging het over in de handen van particulieren en in de jaren zestig was er een
pension voor badgasten gevestigd. Bij de toenmalige eigenaar, dhr. Garritsen,
kon je ook radio’s en televisies kopen. In de jaren zeventig werd het gebouw
verkocht aan een projectontwikkelaar en trad het verval in. Het heeft toen
nog dienst gedaan als opvang voor Surinamers die na de onafhankelijkheid
van Suriname in 1975 naar Nederland kwamen. Daarna heeft de motorclub
uit ’t Zand er nog gebivakkeerd en uiteindelijk werd het gekraakt door krakers uit Schagen. Toen het gebouw in september 1979 in de fik vloog stond
het leeg. Op het terrein bevonden zich verder nog een zomerhuis en een tot
zomerhuis verbouwde bunker.
2014 Nadat het terrein een aantal jaren leeg heeft gestaan is bungalowpark
’t Zwanenwater gebouwd.

1988 Na vele jaren
’t Zand te hebben
voorzien van rookwaar stopte eind jaren
tachtig Alie Baltus
met haar winkel aan
de Rijksweg. De Rijksweg werd achter ’t
Zand om gelegd en
het werd stil aan wat
toen de Oude Rijksweg
ging heten. Deze foto is
van november 1988, de
winkel sloot in februari
1989.
2014 Na de sluiting
werd de winkel bij de
woonkamer getrokken.
Mevrouw Baltus woont
nog steeds aan de Oude
Rijksweg.

1992 Ellen’s Hairshop van Ellen Zomerdijk is in 2015 alweer 23

jaar gevestigd in hartje ’t Zand. In dat jaar nam zij de winkel over
van Alie de Leeuw die er stoffen en aanverwante artikelen verkocht.
Ellen was al enkele jaren vanuit haar woning (foto) aan de Oude Rijksweg bezig een klantenkring op te bouwen. Nadat de locatie in het
centrum beschikbaar kwam heeft zij daar haar kapsalon gevestigd.

2014 In 2015 bestaat Ellen’s Hairshop dus 25 jaar. Op de foto
staat Ellen (staand links) met medewerkers Eline Epskamp-Tuin (r)
en Shirin Aafjes. Ellen’s Hairshop is gevestigd aan Keinsmerweg 22.
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ELLEN’S
HAIRSHOP
VOOR DAMES & HEREN
• VAKMANSCHAP
• KWALITEIT
• SFEERVOL
• SERVICE
• 1990 - 2015
• GOLDWELL PRODUCTEN
• NECTAYA, AMMONIAKVRIJE
• HAARKLEURING

KEINSMERWEG 22
1756 AG ’T ZAND
0224 59 32 04

Wij wensen u
prettige feestdagen
en een
gelukkig 2015
Verbindingsweg 1, 1756 EP ‘t Zand
T: 0224-591332
E: info@perglas.nl

www.perglas.nl • Volg ons op facebook!

WENST U FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR
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.

Pastoor Velzeboerstraat 2 - 1756 AW ‘t Zand
Tel: 0224-591305 - info@multit.nl
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 8:30 tot 17:30 uur

www.multit.nl
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Erno Hertogh is samen met zoon Kevin ondernemer in Wasaga Beach

‘Hier heb je echte zomers en winters’
WASAGA BEACH- Oud-Zandtemer Erno Hertogh (53) woont met zijn vrouw
Caroline (50), zoon Kevin (26) en dochter Rosanne (24) sinds 2011 in Canada.
“Ik heb de eerste 23 jaar van mijn leven in ’t Zand gewoond. Na ons trouwen
zijn we in ’t Veld gaan wonen. In 2000 wilden we al naar Canada verhuizen,
maar we waren er nog niet klaar voor. Dus besloten we in 2002 te verhuizen
naar een groenere omgeving met wat meer ruimte. Dat is uiteindelijk Abbekerk
geworden. In 2008 begon het Canada-gevoel toch weer te kriebelen, met name
bij de kinderen, en hebben we toch besloten de procedure te starten.”

N

a een procedure van drie jaar kregen
Hertogh en zijn gezin toestemming
en zijn ze op 18 oktober 2011 geëmigreerd naar Manitoba, een provincie in centraal
Canada. “Deze provincie is sterk in ontwikkeling en probeert emigranten aan te trekken en
zo werkgelegenheid te creëren en de economie
te ontwikkelen, maar Manitoba is ook erg dun
bevolkt. Genoeg natuur en absoluut geen files
en drukte, maar het was er te rustig voor de kinderen en de dorpen en steden lagen ver uit elkaar. Na bijna twee jaar in het plaatsje Brandon
in Manitoba gewoond te hebben, zijn we in augustus 2013 naar Wasaga Beach in Ontario verhuisd. Zo’n anderhalf uur rijden van Toronto.”
Wat is de reden van de emigratie
geweest?
“De ruimte, de natuur en het is hier niet
zo overbevolkt. Ook de regen in alle seizoenen
waren we zat. Hier hebben we echte zomers
en echte winters. Daarnaast waren voor ons
ook de toekomstmogelijkheden voor Kevin en
Rosanne heel belangrijk.”

In Wasage Beach heeft Hertogh samen
met zijn zoon een eigen hoveniers- en bestratingsbedrijf. “Dus het aanleggen van tuinen
en bestraten van patio’s, oprijlanen en looppaden. Ik raad iedereen aan om een kijkje te
nemen op onze website hertoghlandscaping.
com. Daarnaast werk ik de wintermaanden in
de kool en maak deze klaar voor export. Om
de kool te transporteren heb ik mijn groot rijbewijs gehaald.” Op werkgebied heeft Erno inmiddels de nodig ervaring. “In Nederland ben
ik in loondienst geweest als elektricien, loodgieter, dakdekker, timmerman, postbode (bijna
25 jaar), truckchauffeur en de laatste vier jaar
als beveiliger bij Securitas. Hier in Canada doe
ik dus heel wat anders. De vergoedingen per
beroep zijn hier ook anders dan in Nederland.
Vakmensen zoals een timmerman, loodgieter,
elektricien of automonteur verdienen hier beter
dan iemand bij een bank of op kantoor. Bovendien kijk men hier niet naar leeftijd bij een sollicitatie. Sterker nog: Ze nemen graag een ouder
iemand in dienst, want die heeft al veel (levens)
ervaring. De jongeren melden zich nog al eens

Van links naar rechts: Erno, Caroline, Rosanne, Kevin en zijn vriendin Marilou.

ziek, komen niet meer opdagen of willen niet
werken voor het salaris wat ze ontvangen.”
Als Hertogh terugdenkt aan ’t Zand denkt
hij aan zijn leuke jeugd die hij daar had. “En
de paardenkoersen die ik met mijn vader bezocht in mijn jeugd en de ontmoeting van oude
dorpsgenoten van vroeger tijdens de kermis. Ik
kom alleen nog in ‘t Zand, als ik in Nederland

ben en mijn broer Rino op zoek en het graf van
mijn vader. De komende jaren wil ik graag eens
per jaar Nederland bezoeken, want mijn moeder van 87 leeft nog en woont in de Bron in
Schagen.”
Voor wie meer wilt weten over de Hertoghen in
Canada kan kijken op
www.thedukestocanada.blogspot.com.

Gratis vleugje Nederlandse Dolfijnentrainster Esther
vrolijkheid en spontaniteit Kooijman plukt de dag
THALWIL- In de plaats Thalwil in Zwitserland woont Harry Schaap (40) samen
met zijn vrouw Carla Schaap-Slijkerman
(40) en hun kinderen Thom (10), Lotte
(6) en Eva (4). “We zijn in 2005 naar
Zwitserland verhuisd. We wonen op tien
kilometer van Zürich, aan het meer van
Zürich. Een fantastische plek om te wonen”, vertelt Schaap enthousiast.

CURAÇAO- Esther Kooijman (33) emigreerde in 2004 naar Curaçao. Ze
raakte in de ban van het land vanwege een stage eind 2003. “Tijdens mijn
stage werd mij een baan als dolfijnentrainster bij het Curaçao Dolphin Therapy
Center aangeboden. Ik ben nog naar Nederland gegaan om af te studeren en
vervolgens heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben vertrokken.”

D

e oud-Zandtemer heeft in Zwitserland sinds vijfenhalf jaar zijn eigen
praktijk, genaamd Therasport. Inmiddels heeft Therasport twaalf mensen in
dienst. “We zijn gespecialiseerd in sportrevalidatie, nek- en schouderproblemen en aangezicht- en kaakproblemen. Naast de therapie
bieden we ook fitness en verschillende groepstrainingen aan.” Sinds augustus is Schaap
een tweede zaak gestart: Physio@work. “Hiermee gaan we naar bedrijven van twintig tot
650 werknemers en testen en behandelen daar
alle medewerkers. Dit bespaart de werkgever
veel uitval en de mensen zijn beter belastbaar
en fitter.”
De fysiotherapeut en sportliefhebber
is door een stage in Zwitserland terecht gekomen. “In 2000 heb ik in Thalwil bij een
Nederlandse fysiotherapeut stage gelopen.
Dat beviel zo goed dat ik in 2001 ook nog een
paar maanden daar gewerkt heb. Daarna ben
ik anderhalf jaar in Nederland bij voetbalclub
AZ als fysio in dienst geweest, tevens kort bij
de DSB schaatsploeg en aansluitend drie jaar
in een particuliere praktijk in Heiloo. Zwitserland bleef echter in mijn hoofd spelen.
Carla had een leuke baan in Alkmaar en we
hadden in 2004 daar een huis laten bouwen.
Toen in hetvoorjaar van 2005 een goed aanbod uit Zwitserland kwam, hebben we de stap
toch gewaagd.”

Bakkie doen
Geregeld brengt Schaap nog een bezoek aan ’t Zand. “We komen zo’n vier tot vijf
keer per jaar naar ’t Zand. Thalwil ligt maar
920 kilometer van ’t Zand, dus het is te doen.
Het voelt nog steeds als thuis. Als ik aan ’t Zand
denk, dan denk ik aan gezelligheid, klaarstaan voor elkaar en ff een praatje op straat.
Onze buurvrouw komt uit Heiloo dus ff een
bakkie doen bij buuf gebeurt nog regelmatig!
Daar kan het gros van de Zwitsers nog wat van
leren. Bij ons in de praktijk krijgen ze ook altijd gratis een vleugje Nederlandse vrolijkheid
en spontaniteit mee naar huis. Verder uiteraard de kermis, de voetbal en brood van Slijk
staan ook hoog op dit lijstje. Gelukkig leven onze ouders nog en hebben we in Nederland ook onze vrienden. Genieten is een belangrijk deel van ons leven. Het leven gaat mij veel
te snel. Ik wil er niets van missen en probeer
met mijn gezin en de mensen om ons heen
vooral plezier te hebben en te genieten.”

Wat voor werk doe je op Curacao?
“Ik werk als hoofd dolfijnentrainster bij het
CDTC. Daarnaast werk ik zeven uur per week
bij een sportschool en geef daar voornamelijk
spinninglessen. Verder doe ik ook aerobics en
gladiator. Een keer per maand hebben we bij
ons thuis ‘huiskamerrestaurant’. Dan komen er
ruim dertig personen een viergangenmenu bij
ons eten.”
Wat zijn grote verschillen qua werkzaamheden met Nederland?
“Op mijn vakgebied: Ik loop in m’n badpak of een kort wetsuit en in Nederland moet
je daar niet aan denken. Mijn baan is moeilijk
te vergelijken met een soortgelijke baan in Nederland. Op
Curaçao vind ik het heerlijk
om veel buiten te werken.”
Wat mis je van Nederland
op het gebied van werk?
“Niets, ik heb een droombaan!”
Welke eigenschappen
zouden Nederlanders
moeten overnemen
van het land waarin jij
woonachtig bent?
“Meer in het ‘nu’ leven en
minder met agenda’s afspraken maken. Genieten van het
leven: pluk de dag oftewel
carpe diem. Spontaner in het
leven staan. Het leven speelt
zich hier logischerwijs meer
buiten af en dat maakt veel

dingen een stuk eenvoudiger: Even een borreltje
op het strand na werk of een barbecue in de
tuin in het weekend.”
Als ik aan ’t Zand denk, dan…?
“Denk ik aan de kermis, aan een klein
dorp, aan mijn opa en oma, mijn ouders, mijn
vroegere woonhuis waar we twee paardjes en
een geit hadden, aan Geel Zwart, aan de Multitreffer en aan de snackbar Smikkelhof waar we
toentertijd ontzettend veel lol hebben gehad.”
Kom je nog weleens in ’t Zand?
“Ongeveer één keer per jaar om mijn ouders
en familie te bezoeken.”
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Benieuwd naar onze Uitzend en Payroll tarieven?
Neemt u gerust contact met ons op
Tel.: 0224 - 591569

Contactgegevens:
Bosweg 15a, 1756 CH ’t Zand
Tel: 0224 59 1569 Fax: 0224 59 0579
info@mondialuitzend.nl
www.mondialuitzend.nl
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Piet Bakker strijdt met OFS voor belangen in sector Industrie en Bedrijven

‘Zuinig zijn op goede arbeidsmoraal’
Hij is namens de zakenclub en het dorp ’t Zand de afgevaardigde in de Ondernemersfederatie Schagen (OFS). Piet Bakker (44) komt op voor de belangen in
de sector Industrie en Bedrijven. Er zijn ongeveer driehonderd bedrijven, direct
of indirect, aangesloten via de diverse ondernemingsverenigingen uit onze gemeente bij deze sector. “Ik vind het belangrijk om mij via deze manier in te zetten
voor de gemeenschap”, aldus Bakker.

D

e mede-eigenaar van transportbedrijf
Bakker & Schilder Transport B.V. zit
samen met voorzitter Wim Smink,
Kees Mosch en Jan Kramer in het bestuur.
“We doen het voor de samenleving”, vervolgt
Bakker. “Hoewel wij allemaal weinig tijd hebben lukt het om acht keer per jaar te vergaderen. Iedereen ziet de noodzaak van de OFS in
en maakt hier tijd voor vrij.”
Een van de speerpunten op de agenda is aandacht en verbetering voor de infrastructuur
in de Kop van Noord-Holland. “Denk hierbij
aan het uitbreiden en opwaarderen van de
oeververbindingen van het Noordhollands
Kanaal, opwaardering van de N9, N245, N242
en de N248. Er is behoefte aan groei van de
bestaande verbindingen. Voor ondernemers
is een goede infrastructuur van levensbelang.
De bereikbaarheid is tenslotte cruciaal. Een
ander agendapunt is talenten voor de regio
te behouden. Scholing en opleiding is hierin
heel belangrijk. Bejo Zaden leidt bijvoorbeeld
eigen personeel op, er komt een HBO-opleiding in Schagen en bedrijven moeten stageplekken creëren. Als studenten eenmaal vertrokken zijn richting de randstand of verder
dan ben je ze vaak kwijt. Doodzonde natuurlijk.”
Woestijn
Het was aan dorpsgenoot en oud-voorzitter

van Zakenclub ’t Zand – Adriaan Jongejan
– te danken dat Bakker werd gevraagd voor
een functie binnen de OFS. “Adriaan was vanaf dag één betrokken bij de oprichting van de
OFS”, zegt Bakker. “De OFS heeft zeker een
functie. Ik denk alleen dat nog niet alle ondernemersverenigingen in de gemeente Schagen er van doordrongen zijn wat het belang
van de OFS is. Dat is ongetwijfeld een stukje
gewenning. We bestaan pas een kleine twee
jaar.”
Bakker is niet bang dat hij met de OFS een
roepende in de woestijn is. “Het is heel
makkelijk om je mond niet open te doen
en achteraf te zeggen dat het anders had gemoeten. We laten onze stem gelden. Wij hebben vele goede kanten in onze regio. Neem
nou bijvoorbeeld de arbeidsmoraal. Die is
ontzettend goed. Of er nu in een drukke periode extra gewerkt moet worden of bijvoorbeeld op zaterdag: Dat kan hier allemaal.
Daar moeten wij heel zuinig op zijn.”
Een voor ’t Zand belangrijk item is de uitbreiding van het industrieterrein. “Dat is
voor 95 procent te danken aan de Zakenclub
’t Zand. Zij hebben de kar getrokken. Er is een
mondelinge toezegging gedaan door de provincie. De OFS heeft zich er pas op het laatste
moment mee bemoeid. Het is een historisch
besluit waar wij enorm trots op mogen zijn.”

De OFS is om twee redenen opgericht. Zij willen alle ondernemers in de gemeente Schagen vertegenwoordigen als het gaat om zaken die de individuele belangen van de ondernemer en de ondernemersverenigingen overstijgen. Denk hierbij aan zaken als infrastructuur, beleidsplannen, bestemmingsplannen, lokale overheidsheffingen. De tweede reden is dat de gemeente Schagen één aanspreekpunt wilt
hebben als het over ondernemersbelangen gaat. Na de fusie van Harenkarspel, Schagen en Zijpe telt de
gemeente vierduizend bedrijven, inclusief onroerend goed en beheersmaatschappijen. Samengevat zijn
er ruim 2600 ondernemers actief in de gemeente. Het bestuur van de OFS zit regelmatig om tafel met
Burgemeester en Wethouders en de verantwoordelijke ambtenaren. OFS geeft gevraagd en ongevraagd
advies aan de gemeente als het gaat over zaken die de ondernemer raken.

Open bedrijvendag op zaterdag 6 juni
Zakenclub ‘t Zand is in 1988
opgericht door een aantal enthousiaste, jonge ondernemers die wilde dat in het dorp behouden bleef
wat het dorp de moeite waard
maakt. Door het steeds verder
terug lopen van het aantal winkeliers werd het steeds moeilijker
om evenementen als de intocht
van Sinterklaas, Keuvelkeuring
e.d. op de been te houden. De koppen werden bij elkaar gestoken
en alle ondernemers werden bezocht en van de plannen op de
hoogte gebracht. De Zakenclub ’t
Zand telt inmiddels ruim zestig
leden. Zie voor meer informatie
www.zakenclubtzand.nl.

Zakenclub ’t Zand houdt zaterdag
6 juni weer een open bedrijvendag.
Het is de bedoeling dat alle activiteiten rond en in de bedrijven gaan
plaatsvinden op het industrieterrein
Kolksluis van 10.00 tot 18.00 uur.

A

lle leden van de Zakenclub worden
uitgenodigd om deel te nemen. De
geschiedenis wijst uit dat de bereidwilligheid groot is en dat de bedrijven alles
in het werk stellen om de dag te laten slagen.
De open bedrijvendag vindt om de vier jaar
plaats in ’t Zand. Bij de editie van 2011 was
er van alles te doen voor jong en oud en was
er op een aantal locaties live muziek te horen.
Verschillende ondernemers die gevestigd zijn
op het industrieterrein bieden collega-bedrijven onderdak.

Dorpsraad ‘t ZAND
Dorpsraad ’t Zand houdt op donderdag 12 februari 2015 een inloopavond
waarbij schrijfster Maria Genova wordt uitgenodigd. Zij heeft een aantal boeken uitgegeven, deels uit eigen ervaring, geschreven over het loverboy-circuit
en het gevaar daarvan. Verder komt ook het misbruik van internet aan bod,
waardoor onder andere identiteitsfraude wordt gepleegd, wat tot grote zeer
nadelige en vervelende gevolgen kan leiden.

D

e in 1994 opgerichte Dorpsraad heeft
het afgelopen jaar vele onderwerpen behandeld. Zo was er een informatieavond voor verenigingen waarbij uitleg
is gegeven over het aanvragen van subsidie
bij veschillende fondsen. Mede naar aanleiding van die avond heeft de Dorpsraad
twee keer kunnen helpen bij een subsidieaanvraag, waardoor de bewoners van de
Julianastraat een kinderspeelruimte konden
maken en de WBO een nieuwe keuken

heeft kunnen aanschaffen.
Voor de groepen acht van de basisscholen
en hun ouders werd een voorlichtingsavond
gehouden waarbij Jack Keijzer heeft gesproken
over de moord op zijn zoon Pascal, veroorzaakt
door het drugsgebruik van zijn zoon.
Verkeersborden
Succes werd behaald in de strijd om het
vrachtverkeer uit het dorp te weren. Voorzitter
Gerard Schouten hierover: “Na acht tot tien jaar

ons er sterk voor hebben gemaakt zijn er eindelijk
verkeersborden geplaatst. Jarenlang hebben
we bij de gemeente gevraagd om maatregelen
te nemen, want bijna dagelijks reden er grote
vrachtwagens het dorp in. Dit met de bedoeling om via de Keinsmerweg naar bijvoorbeeld
Callantsoog te rijden, maar ook veelal verkeer
dat naar industrieterrein Kolksluis moest. Dit
gaf zeer onveilige verkeerssituaties. De provincie Noord-Holland wilde echter niet meewerken
om vanaf de Anna Paulownaweg een aanduiding te plaatsen. Tot we van de zomer bericht
kregen dat de gemeente in het dorp borden ging
plaatsen. Recent zijn de borden geplaatst.”
Dorpsraad ’t Zand heeft ook veel energie
gestoken in het opknappen van het dorpspleintje aan de Keinsmerweg. “Zowel de werkzaamheden als de opening met de Toscaanse maaltijd
zijn een succes geworden”, zegt Schouten. “Als
het goed is zijn rond de kerstdagen de lantaarn-

palen op het pleintje nog geplaatst.”
Verder heeft de Dorpsraad contact gezocht
met ‘Wonen Plus Welzijn’ naar aanleiding van
het stoppen van het project de Tuin. Deze actie
leverde veel negatieve reacties in het dorp op,
omdat veel mensen zich hadden ingezet om
voor dat project geld in te zamelen. Na gesprekken met de directeur van Wonen Plus Welzijn
is er een bedrag van tweeduizend euro aan de
Dorpsraad overgemaakt, als vergoeding voor de
inzet van de gemeenschap van ‘t Zand en ook
te gebruiken voor de Zandtemer gemeenschap.
Daarnaast is de Dorpsraad nog bezig om te
bezien hoe de sluiting van de bibliotheek kan
worden voorkomen. Een ander agendapunt is
het behoud van het hertenkamp. Door de bezuinigingen zullen er mogelijk nog meer van dit
soort onderwerpen op de vergadertafel van de
Dorpsraad komen. Zie voor meer informatie
www.dorpsraadtzand.nl.
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Ook in 2015 kunt u voor het laatste nieuws weer terecht op www.tzand.info

Het jaar in beeld
De website www.tzand.info is ruim
vijf jaar geleden op initiatief van Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten,
de Dorpsraad en Zakenclub ’t Zand
in het leven geroepen. Op deze website is veel informatie over ’t Zand te
vinden en hebben veel, zo niet alle,
verenigingen hun eigen pagina. Dagelijks verschijnen nieuwsberichten op
deze website. Tips, nieuws en agendapunten kunnen gemaild worden naar:
redactie@tzand.info.

D

Op de website verschijnen veel foto’s
van fotograaf André Sonderman. Hij
legt de meeste evenementen en activiteiten, die in het dorp plaatsvinden, vast op
de gevoelige plaat. Hierbij een kleine greep uit
de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, zoals
de carnaval, uitvoeringen van toneelvereniging
EMM, opening vernieuwde dorpsplein, Zandstock Festival met onder andere een geweldig
optreden van Ilse DeLange, de rollatorwandeling door het dorp, de succesvolle Bonte Avond,
‘Zwem voor Femm’ van Debby Burger-de Graaf
en de intocht van Sinterklaas.
De redactie van www.tzand.info wenst iedereen
gezellige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2015. Ook dan kunt u weer op ons
rekenen.
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Genomineerden verkiezing Ondernemer van het Jaar:
● Timmerfabriek Doedens: ‘Wij kijken met een positief en zonnig gevoel de toekomst in’ ● Bouwbedrijf Hertogh: ‘De
saamhorigheid in ’t Zand is heel goed’ ● EMT: ‘We hebben een fantastisch team dat zich met passie en hard werken inzet voor
het bedrijf’ ● Tandtechnisch Laboratorium J.A. van der Linden: ‘Nominatie niet zien aankomen’

Ondernemen met vertrouwen

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

Hofleverancier Doedens
ziet toekomst zonnig in

T

immerfabriek
Doedens vierde dit
jaar het honderdjarig
bestaan en kijkt met goed
gevoel terug op dit jubileum.
“Het is heel positief uitgevallen”, vertelt eigenaar Jeroen
Doedens (49). “We hebben
veel reacties ontvangen en
het is natuurlijk goed voor
je naamsbekendheid.” Het
bedrijf mag sinds 1 juli tevens het predicaat hofleverancier gebruiken.

De viering met receptie
van het honderdjarig bestaan
vond op vrijdag 4 juli plaats.
Het bedrijf kreeg een grote
toestroom belangstellenden.
“De aanwezigheid van de burgemeester bij de receptie
maakte het officieel”, vervolgt Doedens. “Burgemeester
Marjan van Kampen onthulde
het Wapenschild en reikte de
daarbij behorende oorkonde
uit. Het was de kers op de
taart.”

Dankbaar
Het bedrijf is vereerd met
de nominatie voor Ondernemer van het Jaar. “Wij zijn
dankbaar dat we genomineerd
zijn door de medeondernemers van de Zakenclub”, aldus
Doedens. “Er is de afgelopen
jaren veel gebeurd bij ons.
Mede door de komst van mede-eigenaar Gert-Jan Mosch in
2012 zijn we de weg omhoog
weer in geslagen. Wij kijken
met een positief en zonnig
gevoel de toekomst in. We
hebben het nu druk en ook
voor 2015 ziet het er goed uit.
Wat ons betreft hebben we de
crisis achter ons gelaten.”
Op de foto van links naar rechts
staand Louis van der Laan, Hans
van Woesik, Pascal van der Laan,
Henk Hijmans, Ingrid Nijs, Salah
Jebari, Giel Mosch en Wim Kortendijk en vooraan de eigenaren
Jeroen Doedens en Gert-Jan
Mosch.

club ’t Zand op donderdag 15 januari 2015 wordt bekend gemaakt wie tot ondernemer van het jaar 2014 is gekozen en zo de opvolger wordt van Jan Schilder Multiservice. Hieronder een korte introductie van de vier genomineerden.
Op de foto links Stijn de Ruiter en
Rino Hertogh bij een project aan
de Kanaalkade.

Bouwbedrijf Hertogh
een betrokken onderneming

D

e slogan op de website luidt: Groot, maar toch klein
gebleven. Dat is precies waar Bouwbedrijf Hertogh
voor staat. Rino Hertogh (47) is al ruim dertig jaar
bouwvakker en heeft alle facetten van het vak gehad. Voor
grote projecten draait hij samen met medewerker Steijn de
Ruijter zijn hand niet voor om. Het bouwbedrijf is blij met de
nominatie. “Het is een erkenning van je werk”, zegt Hertogh.

Tandtechnisch laboratorium
blijft groeien

Machines van EMT
gaan de wereld over

H

et bedrijf EMT van
Gustaaf en Janco
Zeeman is al meerdere keren genomineerd geweest voor de titel Ondernemer van het Jaar, maar tot
nu toe is de titel nog niet
gewonnen. “Uiteraard zijn
we weer zeer verheugd dat
we genomineerd zijn”, vertelt
technisch directeur Janco.
“We wachten de uitslag
rustig af en gunnen iedereen
de titel”, vervolgt hij nuchter.

In het kort gezegd is EMT
producent en leverancier van
machines voor de kunstmestindustrie. “Zoals meng- en verpakkingsmachines en transportsystemen”, licht Janco toe.
De machines van EMT, die gemaakt worden in de productiehal aan de Oude Rijksweg,
vinden hun weg over de hele
wereld. “We opereren in een
specialistische markt, waardoor we machines leveren van
Ethiopië tot Australië en van
Rusland tot Thailand.” Het
bedrijf is ooit zo’n 25 jaar geleden ontstaan vanuit veevoederfabriek Zeeman Diervoeders. “We zijn toen begonnen
met het importeren van machines, maar al snel kwam de
focus te liggen op het zelf pro-

duceren.” Een goede zet gezien
de groei die het bedrijf nog
steeds doormaakt. “Elk jaar is
er wel een medewerker bijgekomen. Op onze loonlijst staan nu
dertig medewerkers. We hebeze nominatie hebben we niet zien aankomen”,
ben een fantastisch team dat
vertelt Rik van der Linden (29) van Tandtechzich met passie en hard werken
nisch Laboratorium J.A. van der Linden eerlijk.
inzet voor het bedrijf. Immers
“Twee
jaar
terug
hebben we het laboratorium verbouwd en
zonder inzet geen resultaat.”
Binnen het dorp werkt EMT vernieuwd en daar plukken we nu de vruchten van. Blijkbaar
vanuit twee locaties. De pro- is dat opgevallen bij het bestuur en de leden van Zakenclub ’t
ductie en engineering aan de Zand.”
Oude Rijksweg en de adminiSamen met vader Hans telt. “We zijn een allround
stratie en sales aan het Molen- geeft Rik leiding aan het labo- tandtechnisch laboratorium
pad bij de oude maalderij van ratorium dat naast de beide die in opdracht van tandartsen
de veevoederfabriek. Kijk voor heren nog vijf medewerkers werkt, maar we behandelen
meer info op www.e-m-t.nl.
Een deel van het team van EMT met op de voorgrond Janco (l) en Gustaaf Zeeman.

“D

Van links naar rechts: Tineke,
Rik en Hans van der Linden.
ook steeds meer particulieren
voor onder meer gebitsprotheses. Al dan niet op implantaten, denk hierbij aan een
klikgebit.” Door de introductie van een 3D mondscanner
in 2012 heeft Van der Linden
geïnvesteerd in de toekomst.
“Deze scanners stellen we ter
beschikking aan tandartsen
in de regio. Het maken van afdrukken is hiermee verleden
tijd. Afgelopen jaar hebben
we een tweede scanner aangeschaft en begin januari volgt
de derde. Met deze derde scanner gaan we demo’s draaien
in een nieuwe praktijkgroep.
Mede door de scanners is ons
kroon- en brugwerk de afgelopen twee jaar verviervoudigd. Een nieuwe service is dat
we nu ook patiënten bij hun eigen tandarts behandelen. Het
comfort voor onze patiënten
vinden we erg belangrijk, daarom staan we bij noodgevallen
ook in de weekenden en avond-

Bouwbedrijf Hertogh denkt
daarbij aan zijn collega-ondernemers uit ’t Zand. Of het nu
een aanbouw betreft aan de
Kanaalkade of een nieuwbouw
aan de Keinsmerweg: Hertogh
probeert waar mogelijk de onderaanneming in zijn dorp te
regelen. “De saamhorigheid in
’t Zand is heel goed”, vertelt
Hertogh. “Ongeveer tachtig
procent van mijn werk zit in
’t Zand of Callantsoog. Als ze
hun werk goed doen waarom
moet ik dan de onderaanneming van verderop halen?”
Onroerend goEd
Het bedrijf is meer dan
alleen
een
bouwbedrijf.
Hertogh zit ook in het onroerend goed en heeft verschillende panden in de verhuur.
Zijn laatste project is bijna afgerond en zit op zijn perceel op
het industrieterrein. “Het is een
woon- en werklocatie”, vertelt
Hertogh. “Het woongedeelte is verhuurd. Wij zoeken nu
nog iemand voor het onderste
pand. Het is tachtig vierkante
meter groot en is met name
geschikt voor kleine ondernemers.” Kijk voor meer informatie over het bedrijf op www.
bouwbedrijfhertogh.nl.
Winnaars uit het
verleden:
1998: Freco
1999: Bakkerij Slijkerman
2000: Garage Glas
2001: Bakker & Schilder
Transport
2002: Loonbedrijf Sneekes
2003:J. Koks Installatiebedrijf
2004: Tas Transport
2005: Oostwouder Tanken 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
2013:Jan Schilder Multiservice

uren voor iedereen klaar.”
Het tandtechnisch laboratorium hoopt volgend jaar hun
CE-certificering te behalen.
“Ook verwachten we in 2015
een leerling en logistiek medewerker aan ons team toe te
voegen. Zo blijven we investeren in de toekomst.”
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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

De wereld over met The Travel Company You & Me
’T ZAND / ANNA PAULOWNA- Van de achthonderd zelfstandige
reisadviseurs van Nederland uiteindelijk in de top zes eindigen is
een prestatie waar je trots op kunt zijn en dat zijn Judith Deutekom-Jongejan uit ’t Zand en Mieke Schenk-Van der Linden uit Anna
Paulowna dan ook. Samen vormen de dames The Travel Company
You & Me; het reisbureau dat bij je thuis komt!

J

udith en Mieke behoren inmiddels al jaren bij de top van Nederland. De organisatie kijkt het
hele jaar over de schouders van de
reisadviseurs mee. Judith: “Zo kijken ze naar de klanttevredenheid en
sturen ze een ‘mystery buyer’ op ons
af om te zien hoe bij ons het gehele
boekingstraject verloopt.” Mieke vult
aan: “Tevens wordt gekeken naar het
aantal boekingen per jaar en ons promotieplan.”
Voordelen
Om iedereen altijd en overal van
dienst te kunnen zijn, zijn de zelfstandige reisadviseurs zeven dagen
per week bereikbaar. “Uiteraard is
dit om alles in goede banen te leiden voor, tijdens en na de reis”, zegt
Mieke. “Zo kan het voorkomen dat
je bijvoorbeeld in het weekend met
familie bij elkaar zit om een reis te bespreken en je hebt een vraag of wilt
direct boeken. Dan is het toch handig
dat we je meteen te woord staan of
de reis direct kunnen boeken.” You &

Me biedt nog meer voordelen. Judith
en Mieke hebben al heel wat van de
wereld gezien en van die kennis profiteren de klanten dan ook optimaal.
Bovendien zijn de meiden erg flexibel.
“We werken vanuit huis en komen
indien gewenst op afspraak bij de
mensen thuis. Dit alles zonder extra
kosten”, legt Judith uit. “Vaak denkt
men dat zelf een reis boeken via internet goedkoper is, maar dat is niet
juist! Natuurlijk mag iedereen zelf een
reis samenstellen, maar vervolgens is
het verstandig om de reis door ons
te laten boeken. Dit kan vaak voor
dezelfde prijs en daarbij nemen wij
de zorg van eventueel voorkomende
problemen uit handen.”
Service
Een
wereldreis,
stedentrip,
kampeervakantie, vriendinnenweekend of voetbalreis boeken via The
Travel Company You & Me is dus een
verstandige keus. De service van You
& Me gaat ver. “We kunnen zelfs de
koffers regelen voor onze klanten.

Bewezen
de betere
zelfstandige
reisadviseurs
van Nederland
Zoals we zelf altijd zeggen ‘we verzorgen en ontzorgen van a tot z’. Wij
kunnen veel werk uit handen nemen.
Van het aanvragen van visa voor bijvoorbeeld Turkije en Amerika tot het
regelen van verzekeringen, autohuur,
parkeren op Schiphol en koffers.”
Cruise
Met trots vertellen de Personal
Travel Agents dat hun koffers de hele
wereld over gaan. “Als tegenprestatie
voor het lenen van de koffers vragen
we onze klanten of ze een foto van de
koffer, op de reisbestemming, willen
plaatsen en delen via Facebook.” Dit
levert mooie plaatjes op en laat direct
zien wat voor bestemmingen geboekt
kunnen worden door The Travel Company You & Me. “Op dit moment zijn
cruisevakanties erg populair, zoals
een Middellandse Zee cruise met vertrek vanuit Venetië in combinatie met

Toscane, maar ook een bezoek aan de
pretparken in Florida en vervolgens
een cruise naar de Bahama’s. Zo zijn
veel en verschillende combinaties mogelijk. Wat te denken van een avontuurlijke reis naar Suriname en op de
terugweg heerlijk tot rust komen op
Curaçao. Eilandhoppen in Griekenland. Of Zuid-Afrika combineren met
Mauritius of Dubai. En vergeet ook
niet de mogelijkheid van een villa met
privézwembad in Spanje. Wij regelen
het allemaal graag!”

Judith Deutekom-Jongejan(l) en
Mieke Schenk-Van der Linden.

Neem ook zeker een kijkje op
www.youandmereisadvies.nl voor foto’s en de persoonlijke reisverhalen
van de Personal Travel Agents, een
ware inspiratiebron voor reizigers.
Laat je vrijblijvend informeren door
Judith en Mieke en profiteer van
vroegboekkortingen. “Want die zijn
vaak voordeliger dan de last minutetarieven”, geven de dames nog als tip
mee!

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

De Sportvriend door digitalisering bewaard voor toekomst

Prachtig tijdsbeeld van het dorp
Door samenwerking tussen
de besturen van Stichting
De Sportvriend en Stichting Stimulering Dorpsactiviteiten ’t Zand en omstreken
(SSDA) zijn alle uitgaven van
het weekblad van ’t Zand - De
Sportvriend - afgelopen jaar
gedigitaliseerd. In de loop van
2015 wordt dit archief gelanceerd op de website www.
tzand.info en zo voor iedereen toegankelijk. Wat ooit
begonnen is als informatieblaadje voor voetbalvereniging Geel-Zwart ’30 is uitgegroeid tot een weekblad
met informatie van bijna alle
verenigingen uit ’t Zand en
De Stolpen. Het informatieve
blad telt ruim zeshonderd
abonnees en wordt wekelijks
door zo’n veertig vrijwilligers
bezorgd.

“A

ls SSDA hebben wij het
bestuur van De Sportvriend benaderd met de
vraag wat zij doen met het enorme
archief van de afgelopen 55 jaar”,
vertelt voorzitter Adri de Wit. “Het
zou toch immers zonde zijn als het
archief ooit verloren gaat door bijvoorbeeld aantasting van papier of
brand.” Aangezien digitalisering een
tijdrovende en kostbare klus is heeft
Stichting De Sportvriend diverse

het weekblad jarenlang in zijn schuur
aan huis gedrukt. Toen waren het ook
allemaal nog losse bladen en werden
de Sportvrienden met de hand pagina voor pagina door vrijwilligers
samengesteld en per blad geniet. Dit
gebeurde altijd in de sporthal. Een
mooie tijd, maar het digitale tijdperk
heeft het allemaal wel makkelijker gemaakt.”
fondsen aangeschreven om het
hele proces financieel rond te krijgen.
“Helaas kregen we van alle aangeschreven fondsen nul op het rekest”, aldus voorzitter Sijf Roos van
Stichting De Sportvriend. “We waren
dan ook zeer blij toen de SSDA aangaf om de kosten op zich te nemen.
Hier zijn we ze erg dankbaar voor.”
Beide stichtingen zijn behoorlijk in
hun nopjes over het feit dat alle uitgaven nu gedigitaliseerd zijn en zo
voor de toekomst bewaard blijven.
De Wit: “Het geeft een prachtig tijdsbeeld van het dorp op gebied van
sport, kunst en cultuur, maar ook
van de ondernemers. De uiteindelijke
kosten van dit project wegen niet op
tegen het feit dat het allemaal voor de
toekomst veiliggesteld is.”
KLUS
Het gehele archief van De Sportvriend is gedigitaliseerd door Joris
Langedijk van grafisch centrum Eelan
uit ‘t Zand. “In totaal ben ik er
zo’n tien maanden mee bezig ge-

weest”, vertelt Langedijk.
“Het was een behoorlijke
klus, maar ook mooi om te doen
en zeker nodig. De eerste paar jaargangen vielen bijna uit elkaar en de
inkt was al aan het vervagen.” Ooit
is De Sportvriend begonnen als informatieblaadje voor de voetbal en
was het één A4-tje. Later kwam ook
informatie van de handbal op de pagina en in de loop der jaren kwamen
er meer verenigingen en dus blaadjes
bij. Daarnaast is het formaat van De
Sportvriend ook een aantal keer gewijzigd. Hoeveel pagina’s Langedijk
heeft gescand kan hij moeilijk zeggen.
“Het zijn zo’n 2.200 Sportvrienden
geweest, maar het aantal pagina’s
verschilt per week.” Volgens de berekeningen van Roos moeten het zo’n
44.000 pagina’s zijn geweest. Dat
grafisch centrum Eelan de eer en opdracht kreeg om het gehele archief
te digitaliseren is niet helemaal verwonderlijk. Sinds tien jaar wordt
het weekblad daar al gedrukt en
samengesteld. Langedijk: “Ik heb het
drukwerk tien jaar geleden van Tom
Deutekom overgenomen. Tom heeft

Vrijwilligers
Het bestuur van De Sportvriend
bestaat naast voorzitter Sijf Roos uit
Ben Wissink (eindredactie), Karin de
Wit (secretaris en penningmeester),
Margret Zwaneveld (abonnementen en bezorging) en Karin Sneekes

(bestuurslid). Roos: “We zijn nog
op zoek naar twee bestuursleden.
Dus ik zou graag van de gelegenheid gebruikmaken om geïnteresseerden op te roepen om zich bij ons
te melden.” De voorzitter ziet zeker
nog toekomst voor het instituut De
Sportvriend. “Het blad heeft een
hoog lezersbereik en staat boordevol
nuttige informatie voor leden van allerlei verenigingen. Natuurlijk zijn we
afhankelijk van abonnees en adverteerders, maar ons streven is om nog
jaren toegankelijk te blijven voor een
brede doelgroep. Dat de historie van
De Sportvriend straks is terug te lezen
op www.tzand.info is een mooie integratie van verleden en heden.”

Op de foto van links naar rechts Adri de Wit, Sijf Roos en Joris Langedijk

Het bestuur van De Sportvriend is nog op zoek naar een geconditioneerde
opslagruimte voor het fysieke archief. Het archief staat op een pallet en neemt
dus niet veel ruimte in beslag. Tevens ontbreken nog een aantal Sportvrienden
in het archief. Mocht iemand ruimte over hebben of een aantal historische Sportvrienden, dan kan diegene zich melden via: sportvriend@hetnet.nl.
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Denkers die doen!

Als lid van
Zakenclub
't Zand

dragen wij
graag ons
steentje bij.

Samen lokale projecten realiseren

BREEZAND
Zandvaart 43
Tel.: 0223-522 344

‘T ZAND
Groteweg 9
Tel.: 0224-591 370

HIPPOLYTUSHOEF
Molenveld 4a
Tel.: 0227-591 587

Cock Tuin is bestuurslid voor Zakenclub 't Zand. Adri Buur en Frank
Snijder van de Rabobank zijn enthousiast lid. Samen delen ze hun
kennis en netwerk en helpen zo mooie projecten te realiseren.

Trots op ons aandeel in Zakenclub 't Zand
Een aandeel in elkaar

www.koopmanenco.nl • info@koopmanenco.nl

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 2015

T: 06-11308669
W: www.qmediaproducties.nl
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Nut en Genoegen klaar voor een strenge winter op nieuwe baan

Spannende tijd voor innovatieve ijsclub
IJsvereniging Nut en Genoegen wacht een spannende tijd. De
Stolper club gaat namelijk een nieuwe locatie in gebruik nemen. Op een stuk land aan de Belkmerweg 136 wacht een
nieuwe ijsbaan op temperaturen onder het nulpunt. De plek
is uitgerust met nieuwe technieken waardoor de vereniging
op een goede baan rekent. ,,We kunnen zelf water toevoegen of weg laten stromen”, zegt voorzitter Fons Dekker (46).
,,Daardoor wordt het water dus beheersbaar en verwachten
wij betere kwaliteit ijs te hebben. Het systeem moet zichzelf
nog bewijzen maar wij zijn hoopvol gestemd.”

N

ut en Genoegen heeft
noodgedwongen een leerzame tijd achter de rug. Door de
omlegging van de Rijksweg N9 moest
de vereniging verhuizen. ,,We hebben
twee jaar bij ons achter aan de Stolperweg gezeten en één jaar gebruik
mogen maken van het land van Berto
Schilder”, meldt secretaris Ronald
Dignum (43). ,,Daar hebben wij al
geprobeerd om met een systeem het
water te kunnen regelen. Op het bollenland hebben wij veel geleerd. Wij
regelden de waterdruk. Dit kun je zien
als een soort eb en vloedsysteem. Ons
gevoel is in ieder geval goed. Laat het
maar snel gaan vriezen.”

H

et bestuur van de ijsvereniging
bestaat naast Dekker en Dignum
uit Berto Schilder (ijsmeester),
Wouter Bulk, Willem de Wit (penningmeester) en Gerard Berbee. Net
zo belangrijk is de aanhang aldus het
tweetal. Zowel de preses als de secretaris roemen de saamhorigheid van
Nut en Genoegen. ,,De uitdaging voor
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ons is om het voor de jeugd aantrekkelijk te houden”, vindt Dekker. ,,Als
zij genieten dan doen wij dat ook. Alle
bestuursleden zijn ondernemers. Niemand heeft tijd maar als er wat moet
gebeuren dan is iedereen er. We zien
daar allemaal de noodzaak van in.
Zonder ook maar één cent subsidie
te ontvangen bestaat deze vereniging.
Naast de kermis en het biljarttoernooi is de ijsvereniging heel belangrijk
voor de Stolper gemeenschap. Daar
zijn wij trots op.”
Reünie
De viering van het honderdjarig bestaan in 2010 is één van de
hoogtepunten in de clubgeschiedenis vindt Dekker. Het werd een viering eind januari zonder ijs op de baan
maar dat mocht de pret niet drukken.
,,Vanwege de omlegging konden wij
geen gebruik maken van onze ijsbaan
op de hoek van de Stolperweg en de
Rijksweg”, vertelt de voorzitter. ,,We
hadden een tijdelijke baan aangelegd
maar hebben daar weinig op kunnen

organiseren. Het feest is gevierd in
de schuur van de familie Vink en was
prachtig. De hele dag was het feest.”
Tijdens de viering van het eeuwfeest
organiseerde Nut en Genoegen de
Stolper Winterspelen, werden er oude
koeien uit de sloot gehaald tijdens de
reünie en was er ’s avonds een feestavond. Andere activiteiten van Nut en
Genoegen zijn de klaverjasavonden
op de derde vrijdag van de maand.
Dit wordt – op een korte onderbreking na – gehouden in China Wok.
,,We hebben daar wel eens als haringen in een ton gezeten”, herinnert
Dignum zich nog goed. ,,Zeker in de
beginperiode nadat er een wissseling
van eigenaren was geweest zat het

heel vol. Wij zaten in de achterruimte
te kaarten. Dat was enorm gezellig.
De avonden zijn nog altijd leuk om te
ervaren. We hebben gemiddeld tien
tafels met kaarters. Dat is trouwens
vroeger wel eens beter geweest.”

Priksleewedstrijden als Stolper traditie
Vaste prik bij ijsvereniging Nut en Genoegen zijn de jaarlijkse Stolper kampioenenschappen priksleeën. De wedstrijd is in 2013 voor het laatst gehouden en destijds gewonnen door Caroline Dignum en Jos Dekker. In een deelnemersveld van veertien gemengde koppels kwam dit duo na acht ronden als
winnaar uit de bus. Priksleeën is een traditie in de Stolpen. In de geschiedenis
was er namens de vereniging jarenlang een club priksleeërs actief. Ook in een
winter zonder ijs denkt Nut en Genoegen creatief. In 2004 werd een wedstrijd
uitgeschreven met prikkarren en ook dat was een succes. De prijsuitreikingen
worden nog in menig ‘sterke verhalen ronde’ bovengehaald!

Puzzel mee en win!
bakker
bedrijvendag
belkmerweg
buitenland
buitenzorg
canada
digitaal
dorp
familie
federatie
hairshop
haven
ijsbaan
info
kanaal

Van links naar rechts Ronald Dignum,
Marian de Wit, Annemieke Dekker,
Caroline Dignum, Berto Schilder, Fons
Dekker, Willem de Wit en zittend
Andrea Bulk, Wouter Bulk en Gerard
Berbee.

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.

kerst
koks
krant
monument
nieuw
plein
puzzel
ramp
schaatsen
sneekes
sportvriend
tsunami
uitbreiding
voorzitter

De Zakenclubbonnen worden
gesponsord door:
• Huisartsenpraktijk ’t Zand (2x)
• Haneco Services
• Muller Belettering
• Sportcafé ’t Zand
• Tandartspraktijk
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 5 januari 2015
binnen te zijn. De winnaars krijgen persoonlijk bericht en worden gepubliceerd op de website
www.tzand.info.
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Samen sterk

Al vele jaren is de combinatie Voorttrans Truckservice en Bakkerij Slijkerman een super combinatie.
Toen de allernieuwste Iveco BE-vrachtwagen op de markt kwam, waren ze er als de kippen bij
om deze als eerste in Nederland naar de Noordkop te halen.
Dit jaar is de derde BE-vrachtwagen door Voorttrans Truckservice aan Bakkerij Slijkerman afgeleverd.
Deze unieke BE-vrachtwagen is door unieke technische aanpassingen, die in overleg met Ton de Jong, Piet van der Voort (van de Truckservice)
en de trailerbouwer is ontworpen, zeer efficiënt in te zetten door Bakkerij Slijkerman.
Piet en Ton overhandigen hier de sleutels aan Rob Slijkerman die met de drukke decembermaand voor de deur
ook bij het transport voor kwaliteit en zekerheid kiest.
Vol vertrouwen zien ze het komend jaar tegemoet en wensen iedereen;

Hele gezellige Feestdagen en een gezond en goed 2015

Wij wensen
iedereen
gezellige
kerstdagen,
en een
goed en
gezond 2015.

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

