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Is er ergens feest, laat Jo Linting opdraven en gegarandeerd gaat het dak eraf. Met zijn
onnavolgbare presentatie en platenkeuze geeft de Zandtemer een gouden randje aan
elke feestelijke gelegenheid. Deze twee zinnen staan te lezen bij het boekingsbedrijf
waar Jo van de VRO te boeken is. Wanneer ‘the Gates’ bij hem open gaan is het ook
daadwerkelijk feest. Bekend en berucht in de gehele regio, maar ook ver daarbuiten.
Zijn drive-in show is voortgekomen uit de illegale activiteiten van de Vrije Radio Omroep (VRO). Liefst zes jaar lang was hij in de ether te horen vanuit zijn slaapkamer.
“Het was een geweldige tijd”, aldus Linting (64). “De reacties in het dorp hoorde ik
met een glimlach van oor tot oor aan.”

Z
Toneel speelt
al jaren een rol
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ijn radio activiteiten waren
van 1980 tot en met 1986
te beluisteren. Het was in
die tijd vaste prik dat er tijdens carnaval kleine Jo van de VRO’s in het
rond liepen. Op zondag stemden
meer dan duizend luisteraars uit ‘t
Zand en omgeving af op zijn zender.
“Ik deed de uitzending samen met
Manuela Deutekom. Zij presenteerde in de ochtend. Mijn vrouw
Riet hield de telefoon bij. Geloof mij
als ik zeg dat de telefoon roodgloeiend stond. De hele dag door. Mensen
wilden een boodschap kwijt of een
lied aanvragen. Ook hadden we een
grote toeloop aan de deur. Rond
de middag hadden we ‘Vraag en
aanbod’. De meest bizarre koopjes
werden aangeboden of gevraagd.
Van een klein zwembad in de zomer
tot een wc-pot. ‘s Avonds hadden we
een sportuitzending met Tijmen Silver
en Melle van der Wal uit Schagen.

We kregen steevast bezoek van oude
Leen Dignum. Hij gaf een papiertje af
met verzoekplaatjes voor de uitzending van een week later en nam gelijk
een borrel bij ons.” De grote kracht
van de piratenzender was de toegankelijkheid van de muziek. Linting
peilde doordeweeks de stemming in
het dorp. Doordat hij postbode was
sprak hij veel mensen en wist zo wat
er leefde.
BIETEN
Op de lagere school deden juffen en
meesters het spreekwoordelijk in de
broek als de woensdagavond naderde. “We hadden een twee uur durend kinderprogramma. Dat was ook
heel populair. Kinderen konden bellen om in de uitzending te komen of
om verzoekjes door te geven. Er was
bijna geen doorkomen aan. Ik hield
kinderen soms voor de gek of ging ze
uithoren hoe het op school ging en

dan specifiek met hun juf of meester.
Of ik vertelde dat je van bieten rood
gekleurd haar kreeg, net als ik heb.
Kreeg ik later in het dorp te horen
dat kinderen geen bieten meer wilden
eten. Haha, prachtig toch.”
RADIOCONTROLEDIENST
De activiteiten van Linting waren illegaal. Toch duurde het vijf jaar voor
de VRO onverwachts bezoek kreeg
van de radiocontroledienst van de
PTT en de rijkspolitie van Schagen.
Bij de inval liet hij de microfoon
openstaan, zodat de luisteraars live
getuige waren van de komst van de
ongenodigde gasten. “De zender,
voeding, mengpaneel en microfoon
met een waarde van twaalfhonderd
gulden werden in beslag genomen.
Verder kreeg ik boetes en moest ik
voorkomen.” Bij de derde inval kwam
de rijkspolitie met grof geschut naar
binnen. Ze trokken alle stekkers eruit

en namen de spullen in beslag. Het
was de welbekende druppel voor
Linting. Hij besloot te stoppen. Wel
zette hij zijn drive-in show voort. De
gewezen piraat kon zijn publiek zo
dol krijgen als hij ze hebben wil. “Ik
heb eens verteld dat ik mijn kammetje kwijt was. Bij een optreden was
het uit mijn zak gevallen de zaal in,
vertelde ik dan. Het duurde niet lang
of een heel stel mensen was naar mijn
kammetje aan het zoeken.”
WAARDERINGSSPELD
Linting is een spil in het vrijwilligersnetwerk van ‘t Zand. Bij nagenoeg
ieder evenement werkt hij mee. Zo
draait hij tijdens het Timmerdorp of
bij de kermisdisco op school. Verder
organiseert de Zandtemer de klaverjasdrive van Geel-Zwart. “Ik kan daar
allemaal echt van genieten. Ik ben een
dorpsmens en denk graag mee met
verenigingen. Ik heb al weer een volle agenda voor 2016 en ook in 2017
krioelt het van de activiteiten.” Als
blijk van waardering ontving hij tijdens
het dorpsfeest van afgelopen zomer
een speld namens de gemeente. “Ik
was daar totaal door overdonderd. Ik
zag allemaal familieleden aan komen
lopen. Wist ik veel dat het allemaal
voor mij was. Dat ik de speld kreeg
kwamen er toch wel wat emoties vrij.
Ik ontving veel bedankjes en kaartjes.
Het was overweldigend.”

2 - 20 december 2015

‘T ZAND INZICHT

Als lid van
Zakenclub
't Zand

dragen wij
graag ons
steentje bij.

Samen lokale projecten realiseren
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

KDV ‘t Zandkasteel
Kinderdagopvang
Buitenschoolse opvang
Flexibele opvang
Peuteropvang en VVE

KDV ‘t Zandkasteel wenst iedereen een liefdevolle
kerst toe en een gelukkig en gezond 2016, waarin alle
kinderen veilig kunnen spelen en ontwikkelen!!
Op ‘t Zandkasteel staan kinderen en hun ouders
centraal. Wij bieden kwaliteit, een laag uur-tarief,
flexibiliteit, lieve en vaste leidsters die de kinderen
spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling en
samenspel met andere kinderen.

Wij wensen u
prettige feestdagen
en een
gelukkig 2016

Kom gerust een keer kijken!
Keinsmerweg 2, 1756AG t Zand,
Tel; 0224590483
Email; tzandkasteel@live.nl
Web; www.kdvtzandkasteel.nl

Verbindingsweg 1, 1756 EP ‘t Zand
T: 0224-591332
E: info@perglas.nl

www.perglas.nl • Volg ons op facebook!
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Vrijwilligers houden hertenkamp draaiende
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Woord van de voorzitter

Vele handen maken licht werk
Sinds begin augustus van dit jaar wordt het hertenkamp in
’t Zand bestiert door elf vrijwilligers. De dreiging dat de gemeente Schagen de financiële stekker uit het hertenkamp trekt
hangt als het zwaard van Damocles boven het hoofd van de
dieren. “Dat mag natuurlijk niet gebeuren, maar we weten
zelf nog niet wat de gemeente gaat doen”, vertelt Adriaan
Hertogh. Hertogh is al ruim vijf jaar als vrijwilliger betrokken
bij het hertenkamp.

H

ertog vervolgt: “Jarenlang
heb ik het hertenkamp alleen gerund, zeven dagen in
de week, maar nu ik als klusjesman
voor mezelf ben begonnen gaat dat
niet meer. Ik heb Gerard Schouten
van de Dorpsraad benaderd met
de vraag of hij misschien een aantal
vrijwilligers kon optrommelen om
het onderhoud en de werkzaamheden gezamenlijk te doen.” Mede
door de jaarlijkse hulp van de bewoners van de Mauritsstraat tijdens
de Nationale Burendag is het idee
om het hertenkamp te runnen door
meerdere vrijwilligers ontstaan. Na
de lobby van Schouten hebben zich
tien vrijwilligers aangemeld. Eén
van die vrijwilligers is Johan Visser.
Visser: “De gemeente vroeg al
jaren vrijwilligers voor het hertenkamp door middel van een groot
bord aan het hek, maar dat werkt
niet. Je moet de mensen persoonlijk benaderen. Dat heeft Gerard
Schouten gedaan en met succes.”
ZELFREDZAAMHEID
De werkzaamheden bestaan
voornamelijk uit het voeren van de
beesten, het schoonmaken van de
dierenverblijven en het algemene

onderhoud. De elf vrijwilligers werken
per week in groepen van twee. Visser:
“Dus je bent er ook niet dagelijks mee
bezig. Een keer in de zoveel weken ben
je aan de beurt en dat houdt het ook
leuk. Het is prachtig om te doen en
tegelijk een mooie vrijetijdsbesteding.
Veel van de vrijwilligers zijn al met
pensioen en doen dit werk graag. Het
is gezellig en je hebt iets om handen.
Bovendien zijn veel kleinkinderen van
de vrijwilligers ook blij dat opa in het
hertenkamp werkt. Ze gaan vaak even
mee om te ‘helpen’.” Doordat bijna
alle vrijwilligers in de directe omgeving
van het hertenkamp wonen en een
aantal met direct zicht daarop is de
sociale controle groot. “Ook als het
niet jouw week is om te helpen, loop
je ongemerkt toch even langs om te
buurten of te helpen. Het is eigenlijk
heel gezellig. Soms sta je meer te
praten dan dat je werkt. Wat dat
aangaat is het maar goed dat we niet
voor een baas werken”, zegt Visser
lachend. Hertogh: “Doordat je met
zoveel vrijwilligers werkt, krijgen we
ook veel gedaan. De zelfredzaamheid
is groot. De gemeente steunt ons
wel, maar we moeten het zelf doen.”
Visser: “Iedereen heeft zo onbewust
zijn taken. De één is timmerman

2016 het jaar van
de nieuwe kansen

De vrijwilligers van het hertenkamp (v.l.n.r.): Karel van Geebergen, Johan Visser,
Willem Kuiper, Gerard Schouten, Paul van Wegen, Adriaan Hertogh, Arnold Evers,
Louis Bakker, Nico Haver, Nico Tuin en Roel Jongsma
geweest, de ander uitvoerder of
elektricien. De onderhoudsklussen
worden vanzelf ingevuld en vele
handen maken licht werk. Om dit
werk te doen moet je natuurlijk wel
van dieren houden en de uitwerpselen
nemen we op de koop toe. Meer
vrijwilligers voor het hertenkamp zijn
altijd van harte welkom. We hebben
een leuke en gezellige groep en de
werkzaamheden zijn keurig op een
lijstje vermeld. Als je dienst hebt ben
je er hoogstens twee keer per dag een
uurtje bezig.”
TOEKOMST
De toekomst van het hertenkamp
is dus nog in het ongewisse. Hertogh:

“Mocht de gemeente stoppen met het
financieren van het hertenkamp, dan
moeten we op zoek naar sponsors
om bijvoorbeeld alleen al jaarlijks
zes à zevenduizend euro aan voer,
hooi en stro te bekostigen. Het zou
toch zonde zijn als het hertenkamp
moet sluiten. Mede doordat het
hertenkamp binnen het dorp een
grote sociale functie heeft. Er is heel
veel aanloop en niet alleen van kindjes.
Ook bezoeken heel veel ouderen van
het aangrenzende bejaardenhuis het
hertenkamp. Bovendien als iemand
aanwezig is in het hertenkamp mag
je gerust een kijkje nemen binnen de
hekken.”

Anderhalve ton aan euro’s voor Zandtemer gemeenschap dankzij SSDA

Veiling vergroot leefbaarheid
Dankzij de Stichting Stimulering
Dorpsactiviteiten ’t Zand en Omstreken (SSDA) vloeide ruim 150.000
euro ‘t Zand in. Maar liefst 45 verenigingen, organisaties en stichtingen profiteerden de afgelopen
23 jaar dankzij deze stichting. Dit
kwam mede door het succesnummer: de tweejaarlijkse dorpsveiling.
“Het geheim is een goede zaal en het
accent leggen op ludieke koopjes”,
weet veilingmeester en voorzitter
van de SSDA Adri de Wit. Onder de
hamer ging dit jaar onder meer een
date met een dame uit ‘t Zand. De
kavel bracht naast een hoop rumoer
ook keurig 250 euro op.

A

fgelopen november leverde
de veiling 23.655 euro op.
“We doen het samen met
de verenigingen en vrijwilligers”,
vervolgt de 52-jarige Zandtemer.
“Dat is ook een kracht.” De SSDA
heeft als doel om verenigingen
en groeperingen in ’t Zand en omstreken, indien deze daaraan behoefte
hebben en daarom verzoeken, financieel te ondersteunen. Ook staan ze
hen zo mogelijk met raad en daad
terzijde. “We willen de leefbaarheid in
het dorp zo groot mogelijk houden.”
BRANDBRIEF
De stichting werd opgericht in
1993. Twee jaar eerder hield voetbalvereniging Geel-Zwart een veiling
ten bate van de aan te leggen kleedkamers. Het bleek een doorslaand
succes. Twee jaar later volgde een
brandbrief van Adriaan Jongejan na-

mens de handbalclub. Geel Zwart
verkeerde in financieel zwaar weer en
het idee van een veiling werd geopperd. 22 Juni 1993 werd de SSDA
officieel opgericht en 3 juli van dat
jaar vond de eerste veiling plaats.
Naast deze veiling ontving de stichting geld van de toentertijd bestaande
Zwembadcommissie (152,02 euro),
en twee keer driehonderd gulden
(136,13 euro) van de gemeente Zijpe
uit de Starters- en Leefbaarheidssubsidie. In 1994 werd zaalvoetbalvereniging De Jonge Prins opgeheven en
werd het batig saldo (378,62 euro)
aan de SSDA geschonken. Donaties
zijn in het verleden ook gedaan door
het bedrijfsleven. De Wit: “De firma
Oostwouder had tijdens de opening van
haar nieuwe bedrijfspand in 2003 een gulle
gavenpot staan. De
opbrengst werd volledig geschonken aan de
SSDA. Dit kwam dus
ten gunste aan het
dorp. Een prachtig gebaar. Net als een actie
van Houtbouw ‘t Zand.
Zie lieten uitgelote obligaties van Geel-Zwart
uitkeren op de rekening
van de SSDA.” Solidariteit staat sowieso hoog
in het vaandel van de
stichting. Het Wielercomité was in 1997
één van de organisaties
die profiteerden van
de veiling. Vanwege

het te organiseren provinciaal kampioenschap was er extra geld nodig.
Echter hun veilingaandeel viel hoger
uit en daarom was het deel wat ze niet
nodig hadden door hen ter beschikking gesteld aan de pas opgerichte
ijsclub Land van Buur. Zij konden
het geld goed gebruiken voor de aanschaf van een ijsveegmachine. De
gehele historie van de SSDA is terug
te lezen op www.tzand.info. Dit medium is mede opgezet door de stichting en voorziet het dorp dagelijks
van Zandtemer gerelateerd nieuws.
Op de foto (v.l.n.r.): Henk van Lierop,
Adri de Wit, Ingrid Pijnacker, Adriaan
Jongejan en Ronald Bos

KERSTBOOM
Naast de veiling houdt de SSDA
één keer in de vier jaar een bonte
avond waar deelnemers van profiteren. Ook draagt het incidenteel en op
vaste basis bij aan dorpsgerelateerde
evenementen. “Onder meer de intocht
van Sinterklaas, het Oranjecomité,
het dorpsfeest en de jaarlijkse sportverkiezing van Geel-Zwart helpen we
financieel. De kerstboom die de afgelopen weken op het schoolplein
van de brede school heeft gestaan is
mede mogelijk gemaakt door ons. Ik
wil nog wel benadrukken dat dit niet
mogelijk is zonder vrijwilligers. Daar
draait het dorp op en dat kan niet
vaak genoeg benadrukt worden.”

Vooruitkijken naar 2016 kan niet
zonder een terugblik op het afgelopen
jaar. Een jaar dat spetterend begon
met de bedrijven EMT en Tandtechnisch Laboratorium J.A. v.d. Linden
als de ondernemers van het jaar.
Vervolgens werden in de lente bloembakken geplaatst die de Keinsmerweg
en het dorpsplein in een bloemenzee
zouden veranderen. Van inwoners en
bezoekers hebben we gelukkig heel
veel positieve reacties ontvangen
over deze gedaantewisseling. In juni
openden de bedrijven op industrieterrein Kolksluis hun deuren tijdens de
open dag. Velen kwamen een bezoekje
brengen en zagen wat voor een prachtige bedrijven in ’t Zand gevestigd zijn.
In het najaar zijn we als Zakenclub ’t
Zand met een groot aantal leden bij
Zabo Plant en het melkveebedrijf van
de gebroeders Konijn op visite geweest. Hier konden we met eigen ogen
zien wat voor wereld(se)bedrijven in
ons buitengebied gevestigd zijn. Tijdens een heerlijke barbecue werd deze
dag succesvol en smakelijk afgesloten.
Achter de schermen werd ondertussen, samen met de gemeente, hard
gewerkt om de uitbreiding van industrieterrein Kolksluis alsnog voor elkaar
te krijgen. In oktober kwam hiervoor
eindelijk het definitieve groene licht.
Met deze toestemming kwam eveneens een grote uitdaging op onze
club af. We gaan met de gemeente
onderzoeken of het mogelijk is om
deze uitbreiding, samen met geïnteresseerde ondernemers, zelf te
ontwikkelen. Mits er voldoende commitment is, willen we weer eens laten
zien waar een klein dorp groot in kan
zijn. Niet alleen een nieuw stuk terrein
ontwikkelen, maar ook het bestaande
goed bezet en verzorgd achter laten.
DAT IS ONZE AMBITIE VOOR 2016.
Wilt u deel uitmaken van deze ambitie neem dan contact met mij of een
van de andere bestuursleden op. Zij
kunnen u verder helpen om wellicht
ook uw droom voor 2016 uit te laten komen. Namens mij en het hele
bestuur van de Zakenclub wens ik
iedereen een gezond en ondernemend
2016.
Annie van der Voort,
voorzitter Zakenclub ‘t Zand

COLOFON

’t Zand inZicht is tot stand gekomen in
samenwerking met Zakenclub ’t Zand.
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WENST U FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Voor al uw vloeren zoals:

tapijt • vinyl
linoleum • pvc
hout • laminaat
Kanaalkade 18 - 1756 AB ‘t Zand
06-41737597 - info@vloercorrect.nl
www.vloercorrect.nl

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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verkoopadres: Pand GroenRijk / Welkoop
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Optimisten Kevin en Aad Schaap bezeten van het vak

Maatjes tussen
de auto’s

Ze zijn niet alleen vader en zoon, maar ook elkaars maatjes.
Kevin (24) en Aad (48) Schaap. Daarnaast zijn ze naar eigen zeggen helemaal bezeten van het autovak. De eigenaren
van Carwash Spik & Span en Schaap Automobielen hebben met hun drie werknemers tijd voor een geintje en zijn
serieus als het moet. “Het gaat bij ons onbewust bijna altijd
over werk”, zegt Kevin. Volgens beiden geen punt, want zegt
Aad: “Auto’s zijn ons ding. Het voelt ook niet als werk.”

D

e wens van Kevin was om net als zijn
vader directeur te worden. Op jonge
leeftijd liep hij al in het rond. Hij
was auto’s aan het wassen en kwam op zijn
zestiende in het bedrijf. Twee jaar later werd
hij tweede monteur en mede-eigenaar van het
bedrijf. Kevin leert nu aan de hand van zijn vader de fijne kneepjes van het vak. Hij kent auto’s
door en door en gaat zich nu ook op het onderdeel van verkoop ontwikkelen. Kevin: “Dat
vind ik nog wel lastig. Ik kijk goed hoe mijn
vader het doet. Een tip die ik laatst kreeg was:
houdt het gesprek op gang.” Door goed te luisteren en te kijken wil hij hier beter in worden.
“Verkopen moet je leren”, weet Aad. “Verder
vind ik het ook belangrijk dat het personeel op
de hoogte is van de nieuwtjes en trends in ons
vak. Dat eis ik ook van ze en hamer ik er in. Als
er een auto aan komt rijden, dan moeten ze
gelijk zien welke type het is en uit welk jaar. Ik
hou niet van half werk”

Zoon Kevin en
vader Aad Schaap

RELATIEBEHEER
Een trend van de laatste jaren in autoland is
dat er minder gebruikte auto’s te koop worden
aangeboden. “De spoeling is dun”, weet Aad.
“Wij onderhouden gelukkig goede relaties met
dealers in het hele land. Dat netwerk hebben
we in al die jaren opgebouwd. Daarbij heeft het
ook met een stukje gunning te maken. Ik let op
kleine dingen. Denk daarbij aan het geven van
een attentie bij een verjaardag. Relatieopbouw
en -beheer vind ik belangrijk en daar maken
wij bewust tijd voor vrij. Ik ben wekelijks twee
dagen onderweg. Dan ga ik auto’s bekijken en
naar dealers om contacten te onderhouden.”

Schaap Automobielen is een complete onderneming. Van spuiten tot uitlijnen en van verkoop
tot automatenbakken spoelen: het bedrijf zegt
alles te kunnen verzorgen.
SHOWROOM
Aad liet zijn droom om een garage te beginnen uitkomen in 1989. Zijn eerste zaak was
gevestigd in Oudesluis. Een jaar later opende hij
een filiaal in Noord-Scharwoude waar auto’s
werden verkocht. “Dat liep onwijs goed. Ik heb
daar vier jaar gezeten. In de beginjaren negentig
zijn we in ‘t Zand gevestigd en vanaf 1997 op
deze locatie.” Vader en zoon Schaap zien het

vooruitzicht rooskleuring tegemoet. Wanneer
de uitbreiding van het industrieterrein daadwerkelijk gaat plaatsvinden wil Schaap Automobielen ook gaan verhuizen. Dat idee kwam uit de
koker van Kevin. “We groeien hier uit ons jasje”,
zegt hij. “We willen de werkplaats uitbreiden en
daarnaast een overdekte showroom hebben.
Nu zit er dagelijks werk aan het schoonmaken
van de auto’s die in de openlucht staan.” Vader
Aad vult aan: “We zijn altijd positief en kijken
ook zo naar de toekomst. We hopen gewoon
lekker door te kunnen gaan. Het gaat hartstikke
goed en dat moet zo blijven.”

Garagebedrijf Glas doet geen gekke dingen en kijkt vooruit

‘Prachtig dat de jongens het voortzetten’
H
Vader Per Glas (65) is samen met zijn zoons Patrick (43) en Marijn (30)
eigenaar van Garagebedrijf Glas. Een echt familiebedrijf dat inmiddels 37 jaar
bestaat. “Ik ben ooit in 1978 met het garagebedrijf begonnen aan de toen-

malige Rijksweg”, vertelt Per. Samen met zijn vrouw Cock en kinderen Patrick
en Cindy verhuisde hij in 1978 van Kalverdijk naar ’t Zand, waar ze het
garagebedrijf van Ton van der Linden overnamen.

ij vervolgt: “De Rijksweg was toen
nog een doorgaande weg. We hadden
in die tijd ook nog een tankstation
voor de deur. Vanwege de omlegging van de
Rijksweg in 1985 en ruimtegebrek was ik na
een aantal jaar aan het kijken naar een andere
locatie in het dorp. Ik had al een tijdje onze
huidige locatie aan Verbindingsweg 1 op het
oog, dat toen nog eigendom van de gemeente
was en voor die tijd als opslag van Rijkswaterstaat werd gebruikt. Na jaren kon ik het
pand uiteindelijk kopen en zijn we na veel
verbouwen sinds 1995 hier gevestigd.” Het
zou niet bij die ene verbouwing van het universele BOVAG garagebedrijf blijven. Marijn:
“Twee jaar terug zijn de showroom en de
werkplaats flink uitgebreid. De showroom is
vergroot van vierhonderd naar negenhonderd
vierkante meter.” Patrick: “Dat is een enorme
goede zet gebleken, waar we nog dagelijks
profijt van hebben. Zo kunnen veel auto’s binnen blijven staan en dat scheelt weer poetsen.
We hebben continu zo’n 30 à 35 occasions
staan. Door de uitbreiding van de werkplaats
zijn we van vier naar zes bruggen gegaan,
dus kunnen we aan meerdere auto’s tegelijk
werken of eens een auto tussendoor pakken.”
TAKEN
Per is inmiddels 65 jaar, maar denkt nog
absoluut niet aan stoppen. “Ik hou het nog
wel een tijdje vol”, vertelt hij nuchter. “Bovendien heb ik er nog plezier in. Het is een mooi
bedrijf en prachtig om te zien hoe de jongens
het voortzetten.” De taken zijn onderling

V.l.n.r.: Patrick, Marijn, Per en Cock Glas. Rechts
op de achtergrond het voormalige garagebedrijf aan
de Oude Rijksweg

goed verdeeld. Marijn houdt zich bezig met de
werkplaats, Patrick met de verkoop en inkoop
van auto’s en vader Per doet de boekhouding
en facturatie. “En vergeet onze moeder niet”,
vult Patrick snel aan. “Zij is eigenlijk de grote
baas in het bedrijf”, vervolgt hij lachend. “Ze
helpt mee in de boekhouding en zorgt dat
alles hier knap blijft. Ze vindt het prachtig
wat we doen en komt ook graag op de zaak.”
In het werken met zijn vader en broer ziet
Marijn een aantal voordelen. “Je weet wat je
aan elkaar hebt en we zijn ook wel direct naar
elkaar toe. Je kent elkaar natuurlijk door en
door en hebben bovendien allemaal één doel
voor ogen. Dat het goed gaat met het bedrijf
en dat we lol hebben in ons werk.” Naast het
werk gaat het in de familie Glas niet vaak over
de zaak. Patrick: “Je bent er al zes dagen per
week mee bezig, dus tijdens een verjaardag of
feestje gaat het niet over het bedrijf.”
NETHEID
“Geen gekke dingen doen en met je tijd
mee gaan en dus blijven innoveren en investeren”, antwoordt Patrick op de vraag wat het
geheim achter het succes van Garage Glas is.
“En we houden van netheid. Onlangs is in de
werkplaats een nieuwe vloer gelegd. Het ziet er
weer keurig uit en dat zien onze klanten ook.
Met de uitbreiding van twee jaar geleden is
van verdere vergroting nog geen sprake. “Wel
blijven we uitbreiden in onze apparatuur en
vakkennis”, aldus Patrick. “We beschikken
over de modernste uitleesapparatuur.” Marijn:
“Dat moet natuurlijk tegenwoordig. Als je
denkt dat je lekker kunt sleutelen aan een
auto, dan kom je bijna bedrogen uit. Ik was
altijd geïnteresseerd in computers, dus dat
is met de auto’s van tegenwoordig weer handig.”
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Op deze pagina een vijftal foto’s uit het rijke fotoarchief van Zandtemer Dirk Smit. Dirk
legt al tientallen jaren het dorp en omgeving vast op de gevoelige plaat. In de loop der jaren
heeft hij een fotoarchief van tienduizenden foto’s over ’t Zand en omstreken opgebouwd.
Inmiddels mag Dirk zich dorpshistoricus noemen en heeft hij de foto’s voorzien van tekst.
Zie op deze pagina een hele kleine greep uit het archief en de situatie zoals die anno 2015 is.

door fotograaf Dirk Smit
1995 Twintig jaar geleden nam meester Louis Raateland afscheid van zijn lagere Sint
Jozefschool. Hij was toen 36 jaar hoofd van de school geweest. Ter gelegenheid van zijn
afscheid werd er een groot feest georganiseerd. Daar genoot de meester zichtbaar van.
2007 Ook een afscheid op de Zandhope, ditmaal in 2007. Na een levenlang voor de klas
te hebben gestaan, nam juf Joke Evers afscheid en kon ze van haar vrije tijd gaan genieten.

2015 Tegenwoordig hebben we de brede school. De Zandhope en de Sint Jozefschool
samen in een gebouw en dus samen op de foto. Op de plaats van de oude scholen staan nu
woningen en een appartementencomplex.

1992 In 1992 werd de tribune van Geel-Zwart ’30 gebouwd en in gebruik genomen. Toenmalig burgemeester
Jaap Gutker was ook van de partij, alsmede de Geel-Zwart
vip’s Wim Schilder, Gert de Wit, Gerard Zomerdijk en
Cor Troost. Piet en Truus Ooms zijn eregasten, Piet had
een groot aandeel in de bouw van de tribune.

2015 Inmiddels zijn het andere vip’s die op de tribune zitten; Henk de Groot, Laus Baltus, Cees de Wit,
Loek Visser en Gerard Hobma kijken hoe het vlaggenschip het doet.

1995 Dit jaar is het 85 jaar geleden dat Gert Slijkerman
startte met zijn bakkerij. Bij het 65-jarig bestaan ging hij met
zoon Piet en kleinzoon Gertjan op de foto.
2015

Nu is Piet de oudste en runnen Gertjan en Rob,
samen met hun vrouwen Vorina en Bennica het bedrijf Bakkerij
Slijkerman. Vijf winkels in vier plaatsen (’t Zand, Middenmeer,
Wieringerwerf en twee in Schagen) en dan ook nog het bakgebeuren: de boel is wel gegroeid. Moeder Alie is in alles hun steun
en toeverlaat.

1990

Op 2 januari 1991 opende Ed Janssen zijn
nieuwe pand aan de Kanaalkade. Precies 25 jaar geleden dus. Ed begon zijn bedrijf in een schuur van
de gebroeders Apeldoorn aan de Zuiderweg. Na een
aantal jaar verhuisde hij naar de oude boerderij van
de familie Ros aan de Rijksweg, nu de Oude Rijksweg.
Dat werd te klein, dus werd er nieuw gebouwd op het
industrieterrein. Later werd de Van Beusekomstraat
aangelegd, op de plek waar hij zijn bedrijf had.

2015 Alweer een kwart eeuw aan de Kanaalkade.
Ed en Simone Janssen, samen met hun medewerkers
Victor en Dave (r), voorzien ze onder meer bollenkwekers van nieuw spul of wordt de boel gerepareerd. Niet
op de foto Hesther Broersen, die de administratie verzorgt.
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Solid Wood Systems

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

www. houtbouwelementen.nl

Wij wensen iedereen
prettige kerstdagen en
een fantastisch 2016 !!

Hèt adres voor
al uw onderhoud,
reparaties en
in/verkoop van
uw auto.
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Van kanaaldorp naar miljoenenstad
AUSTRALIË • De familie Bakker is Down Under supporter van het Nederlands elftal bij het voetbal
en moedigt ‘the Wallabies’ aan bij het rugby. Edwin Bakker, 38 jaar jong, emigreerde in 2000 naar
Australië. De reden voor zijn vertrek: “Ik werk voor een christelijke jongerenorganisatie en heb in 2000
geholpen om een nieuwe locatie op te zetten in Sydney. Ik heb het zo goed naar mijn zin gehad dat ik
besloten heb om hier even langer te blijven.”

O

pgegroeid aan de Kanaalkade
vertrok hij na het afronden
van zijn studie gelijk naar het
buitenland. Hij verbleef negen jaar in
Sydney en woont inmiddels al zes jaar
in Melbourne. Bakker leerde zijn vrouw
Emma in Australië kennen met wie hij
dertien jaar is getrouwd. “Grote verschillen met Nederland qua werk is
voor mij moeilijk te vergelijken. Ik ben
altijd als vrijwilliger werkzaam geweest.
Daarnaast heb ik in Nederland altijd
in ‘t Zand gewoond en sindsdien in
Sydney en Melbourne met beide meer
dan drie miljoen inwoners. Dus dat
maakt vergelijken een beetje moeilijk.”
Bakker is werkzaam in de religie. “Ik

werk met jongeren die een ‘GAP year’
(een tussenjaar, red.) houden en bezig willen zijn met hun geloof. We geven
twaalf weken les voordat wij de jongeren voor twaalf weken op een missiereis
meenemen naar landen zoals Thailand
en Fiji. Daar helpen we de lokale bevolking om betere genootschappen te maken.”
FRIKANDEL SPECIAAL CURRY
Wanneer hij aan ‘t Zand denkt dan
komt zijn familie gelijk naar boven. ”Dat
is een gemis dat ik heel moeilijk vind.
Mijn moeder, Piet, Anita, Henk, Rianne
en de neefjes en nichtjes. Maar ook het
Noordhollandsch Kanaal natuurlijk en

de boten die bijna door onze woonkamer
vaarden. Verder denk ik aan die ene keer
dat ik per politieboot naar huis ben gebracht, van het BAC in Schagen, omdat
het zo hard waaide. En Geel-Zwart, want
voetballen kunnen ze hier in Australië
niet echt. Ik kom gelukkig nog weleens in
‘t Zand. Elke paar jaar moet ik naar Europa voor vergaderingen van mijn werk.
Dan kom ik graag op een bakkie en een
frikandel speciaal curry (het water loopt
in m’n mond bij de gedachten...). Of ik
van plan ben ooit terug te keren naar
‘t Zand? Goede vraag. Ik denk niet dat
ik ooit nog in ‘t Zand kom wonen. Misschien in Europa of Nederland, maar ‘t
Zand? Ik ben bang van niet. Sorry, ma!”

De familie Bakker in Australië met naast Edwin zijn Australische vrouw Emma en
op de voorgrond de kinderen Chiara (11), Sanne (10), Josiah (8) en Elijah (6)

Guido Marees is expat in ministaatje Brunei
BRUNEI • Guido Marees (31), voor velen ook bekend als Siem, is 31 augustus 2013 samen met
zijn vrouw Marlous verhuisd naar Negara Brunei Darussalam, oftewel Brunei. “Dit is een mini
landje omringd door Maleisië en Indonesië op het prachtige eiland Borneo”, zegt hij. “Omdat we
ons niet definitief gevestigd hebben in het buitenland is er geen sprake van emigratie. De term
expat is beter op zijn plaats omdat het een verhuizing betreft voor mijn werk.”

M

arees: “Werken in het
buitenland heeft me altijd al aangetrokken.
Uiteindelijk is het een beslissing
die Marlous en ik samen hebben
gemaakt en die je samen moet maken. Toen er een vacature vrijkwam
hebben we alle voor- en nadelen
doorgenomen. Uiteindelijk zijn we
het avontuur aangegaan en hebben
daar tot nu toe verre van spijt van.”
Inmiddels wonen ze met zijn drieën
in Brunei, want afgelopen maart
zijn Guido en Marlous trotse ouders geworden van dochter Josefien.
“Ik ben werkzaam als licensed
helikopter engineer voor Brunei

Shell Petroleum. Dit houdt in dat
ik tijdens onderhoudswerkzaamheden moet zorgen dat alles correct
en veilig wordt uitgevoerd. Nadat
alle
onderhoudswerkzaamheden
zijn verricht moet al het bijkomende
papierwerk worden getekend door
mijzelf en/of door anderen. Als dit
gedaan is kan ik de helikopter vrijgeven, waarna deze luchtwaardig
is en mag vliegen. Qua werkzaamheden is het redelijk hetzelfde
als in Nederland.” Marees werkte
op vliegveld Den Helder Airport
bij CHC Helicopter. “De operatie
waarin ik nu werk is wat kleiner,
dan bij mijn vorige werkgever. Hier

gaat het er wat minder gehaast aan
toe en het leven is wat relaxter. De
grote concentratie van verschillende nationaliteiten waarmee ik werk
is wel eens een uitdaging. Aangezien
ik geen directe Nederlandse collega’s heb, mis ik dus wel eens een lekker ouwehoerpraatje in het Nederlands op mijn werk. Overigens aan
Nederlanders in Brunei geen gebrek. Er zijn rond de honderd Nederlandse gezinnen die hier wonen
en waarvan één of beide ouders ook
voor Brunei Shell Petroleum werkt.”
Zo’n één à twee keer per jaar komt
het gezin naar Nederland. “Voor
een bezoek aan familie en vrienden

Guido en Marlous met hun dochtertje Josefien

en een biertje in de JP. Uiteindelijk
willen we ook wel weer terug, maar
of we teruggaan naar ‘t Zand zal af-

hangen van de toekomstige ontwikkelingen en de voorzieningen die ‘t
Zand tegen die tijd te bieden heeft.”

Tom Janssen vindt in Canada alles wat mens nodig heeft
CANADA • Hij liet de Kanaalkade in 2009 achter zich om een werkervaring
op te gaan doen in het Canadese Stony Plain. Het beviel Tom Janssen (26)
zo goed dat hij geen reden zag om terug te keren naar zijn roots. ,,Het is hier
nog redelijk ouderwets met een hoop alledaagse dingen en dat heeft wel wat”,
vindt Janssen. ,,Je hebt hier ook alles wat een mens nodig heeft. Het is alleen
wat ruimer opgezet.”
Wat voor werk doe je in Canada?
“Ik werk op een aardappelboerderij waar
hoofdzakelijk pootgoed wordt geteeld. Daarnaast ben ik net een nieuwe baan begonnen bij
de lokale trekkerdealer als verkoper.”
Wat zijn grote verschillen qua werk met
Nederland?
“Er wordt niet gekeken op overwerken en
handmatig arbeid wordt hier nog goed betaald
vanwege de provinciale oliewinning. Onlangs
is een nieuwe regering aan de macht gekomen
en zitten er wat veranderingen aan te komen.
Overigens zal dat voorlopig weinig last geven op
mijn leven. Er wordt in beide landen hard gewerkt dus de verschillen vallen mee.”
Wat mis je van Nederland op het gebied
van werk?
“Het lokale ons kent ons werk. Je bent hier
toch nieuw gekomen en je bent hier met nie-

mand opgegroeid. Dat maakt toch wel verschil.
Van de twee culturen hoeven de landen niet veel
van elkaar over te nemen. De Nederlandse cultuur is wat drukker. Er wordt in Canada minder
gehaast hard gewerkt.”
Als ik aan ’t Zand denk, dan…?
“Denk ik aan gezelligheid en het blijft de
plaats waar ik ben opgegroeid. Ik ken een hoop
mensen en de kermis was altijd leuk. Ik ben in
2014 met de kerst langs geweest en het jaar
2013 met de kermis. Ik kom graag op bezoek.
Mijn familie en vrienden zijn er woonachtig.”
Ben je van plan ooit terug te keren naar
‘t Zand?
“Ik zie mezelf niet meer terugkeren naar ‘t
Zand. Ik heb hier inmiddels een leven opgebouwd
waar ik heel blij mee ben en het voelt als thuis.
Ik kom wel altijd nog graag terug voor de gezelligheid, maar Canada is thuis geworden.”
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Fonteijn Bouwbegeleiding
In Advies & Realisatie
Het juiste adres voor
bedrijf, particulier en VvE
 Bouwbegeleiding & organisatie (voorbereiding, bouwtoezicht)
 Realisatie vanaf idee tot en met oplevering
 Meerjaren onderhoudsplan & renovatie
 Beleidsplan huisvesting
 Energie besparende maatregelen
 Digitaal objectbeheer
 Herbestemming & leegstand
 Vastgoed- en gebouwbeheer
 Asbest inventarisaties
 Energie labels (EPA)
 Contract beheer installaties & abonnementen
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Aannemingsbedrijf

Koning Willem II weg 6 - 1756 BH ‘t Zand - tel. 0224 593270

Laurent Spil
Lepelaarstraat 13, 1756 BE 't Zand
T: 06-28974066
E: laurentspil@gmail.com
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Juf Marian Kneppers heeft De Zandbak verruild voor Middellandse Zee

Afscheid van peuters na 25 jaar aan het roer
“Het klinkt misschien stom, maar eigenlijk mis ik het niet. Ik heb het 25 jaar
gedaan en met een goed gevoel afgesloten”, vertelt Marian Kneppers-Schouten
(59) over haar afscheid als juf van peuterspeelzaal De Zandbak. “Eigenlijk heb ik
nog geen tijd gehad om het te missen en gelukkig zie ik nog veel kindjes en hun
ouders in het dorp. Het gemis gaat vast nog komen.”

A

fgelopen juni is ze na 25 jaar gestopt
als peuterleidster en geniet nu van
haar vrije tijd. “Mensen zeiden weleens
tegen mij: ‘Dan kun je nu gaan genieten’,
maar dat heb ik altijd al gedaan. Ze bedoelen
het natuurlijk goed, dat weet ik. Eerder stoppen bij de peuterspeelzaal kon, maar het goed
afsluiten en het schooljaar afmaken voelde
beter. Daarom kijk ik nu nog positiever terug
op mijn werkzame jaren.”

BESTUUR
Met veel enthousiasme vertelt juf Marian
over haar tijd als peuterleidster en over hoe ze
bij De Zandbak betrokken is geraakt. “Doordat mijn kinderen naar de peuterzaal gingen
ben ik voor het eerst in aanraking gekomen
met De Zandbak. Dertig jaar geleden werd ik
gevraagd om plaats te nemen in het bestuur
en vijf jaar later vroegen de juffen Anneke
Veeken en Annie Molenaar of ik leidster van
een groep wilde worden. Ik kon mijn geluk
niet op en vond het fantastisch dat ik juf
mocht worden!”
VEILIGE OMGEVING
“Ik heb in de glorietijd van de peuterspeelzaal gewerkt. Vlak voordat ik begon waren
er drie groepen peuters en al snel moest er
een vierde groep komen. Toen hebben ze mij

gevraagd. We hebben ooit zelfs vijf groepen
gehad. Tegenwoordig is dat helaas niet meer
zo. Tijden veranderen en voor veel ouders
is een kinderdagverblijf ook een oplossing.
Dat verander je niet zomaar. Wel vind ik de
peuterspeelzaal een mooie voorbereiding op
de basisschool. Zeker nu de peuterspeelzaal
in de brede school is gevestigd. Het is een
prachtige ruimte en samen met de scholen
zijn er gezamenlijke activiteiten en daardoor
is het een vertrouwde omgeving. Dat is waar
we altijd naar streven: Een veilige omgeving.
Het mooiste van het vak van peuterjuf vond
ik als de kinderen zich bij je thuis voelden en
op hun gemak zijn en je de kindjes zag groeien van peuters naar kleuters. Geen dag was
hetzelfde. Maar ook het contact met de ouders vond ik altijd prettig en natuurlijk alle
schoolreisjes naar de speeltuin en het hertenkamp en het vieren van Sinterklaas en de verjaardagen van de kinderen. Het was altijd een
groot feest!”
BEDANKJES
In de 25 jaar als juf heeft ze heel veel peuters in haar groep gehad. “Hoeveel het er zijn
durf ik niet te zeggen. In het begin dacht ik
dat ik al die namen wel zou onthouden, maar
dat bleek onmogelijk.” Ondertussen heeft
de voormalig peuterleidster de oude admini-

Laurent gaat vanwege fysiek ongemak verder als Fonteijn Bouwbegeleiding

Nieuwe uitdaging
voor gebroeders Spil
De broers Spil wachten een spannende jaarwisseling. Per 1 januari 2016 gaat
Laurent (49), vanwege lichamelijk ongemak, noodgedwongen in een nieuwe
tak voor zichzelf beginnen onder de naam Fonteijn Bouwbegeleiding. “Het is
een nieuwe uitdaging waar ik een heel goed gevoel over heb”, laat hij opgetogen weten. Broer Marcel zet het aannemingsbedrijf alleen voort.

L

aurent kampt al ruim vier jaar met
lichamelijke klachten. “Dit fysieke werk
ga ik niet tot mijn 65ste volhouden. Ik
heb nu de stap genomen. De kennis en kunde
zijn in huis. Ik heb er plezier in om advies aan
bedrijven of particulieren te geven.” Fonteijn
Bouwbegeleiding richt zich op particulieren
en bedrijven. De ondernemer kan onder andere ingezet worden voor bouwbegeleiding
en organisatie, realisatie van idee tot en met
oplevering, meerjaren onderhoudsplan en
renovatie, energiebesparende maatregelen,
digitaal objectbeheer en energielabels. “Voor
particulieren kan ik onder meer begeleiden
in het kopen van een huis. In wat voor bouwstaat is de woning en wat gaat het kosten
om verbouwingen te realiseren. Verder wil ik de
komende maanden bedrijven bezoeken om mezelf
te presenteren. In eerste
instantie ga ik vanuit huis
werken. Ik heb natuurlijk
ook niet veel nodig om
werkzaam te zijn.”
Afhankelijk
Marcel gaat door zoals
hij in 1989 ooit voor zichzelf
is begonnen. “Ik heb de
eerste elf jaar voor mezelf gewerkt. In 2000 kwam

Laurent bij het aannemingsbedrijf. We hebben meestal eigen klussen gehad en waar
nodig springen we bij elkaar bij. Overigens
maakt mijn broer zijn lopende werk gewoon
af.” Samenwerking is een belangrijke pijler bij
het bedrijf dat nu verder gaat onder de naam
Aannemingsbedrijf Spil. Marcel: “We huren
waar nodig zzp’ers in. Ik heb een heel netwerk
en kan bouwen op vaklieden. Ik weet precies
wie ik waar kan inzetten. De overige werkzaamheden, zoals metsel- en schilderwerk,
worden uitbesteed aan onderaannemers. Dat
was altijd al zo en gaat nu verder. Wat dat betreft gaat er voor mij weinig veranderen.”
Op de foto links Laurent en rechts Marcel Spil

stratieboekjes erbij gepakt en komen vele en
bekende namen voorbij. “Het is weer een feest
der herkenning. Ik heb die boekjes wel thuis
liggen, maar wanneer pak je ze er nu bij? Het
is toch wel erg leuk om weer te zien. Veel van
de peuters van toen zie ik nu nog in het dorp.
Voor velen zal ik altijd juf Marian blijven. Ik
heb ook alle bedankjes en felicitaties van de
peuters bewaard, want ik kan het niet over
mijn hart verkrijgen om al die bedankjes weg
te gooien.”
Nu ze genoeg vrije tijd heeft is juf Marian niet

bang om zich te gaan vervelen. “Ik lees veel
en mag graag zwemmen, fietsen en wandelen.
Mijn man Kees en ik hebben ook al jarenlang
een zeilboot. Samen zeilen we graag op de
Middellandse Zee. Verder bezoeken we een
paar keer per jaar onze dochter Annemiek
die aan het Gardameer in Italië woont. Ik ben
zelfs Italiaans aan het leren, zo blijf je altijd
bezig. Vervelen zit er dus niet in.”
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STAINLESS STEEL
STORAGE TANKS

■ Oostwouder
■

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

Wij wensen
iedereen gezellige
kerstdagen,
en een goed en
gezond 2016.
Wij feliciteren Bloemsierkunst Florina met het 5-jarig bestaan !
SPAR NIELSEN-VERMEULEN
Keinsmerweg 30 - 1756 AG ’t Zand
T: 0224-591350 - E: nielsen@despar.info
W:www.tzand.spar.nl

Uw Slager Andringa
Pastoor Velzeboerstraat 1 - 1756 AW 't Zand
T: 0224-593081 - E: info@andringa.uw-slager.nl
W: www.andringa.uw-slager.nl
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Genomineerden verkiezing Ondernemer van het Jaar:
● Kinderdagverblijf ‘t Zandkasteel: ‘Meer speelruimte voor de kinderen dankzij nieuwe locatie’ ● Zabo Plant: ‘Maar liefst
99 procent van de lelies gaan de grens over’ ● Sportcentrum Multifit: ‘Wij gaan mee met de markt en willen vooroplopen’
● The Travel Company You and Me: ‘We hebben al meer dan dertig jaar ervaring’

Kansrijke vernieuwers

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

club ’t Zand op woensdag 6 januari 2016 wordt bekend gemaakt wie tot
ondernemer van het jaar 2015 is gekozen en zo de opvolger wordt van EMT.

‘t Zandkasteel blij met nieuwe locatie

K

inderdagverblijf en buitenschoolse opvang (bso) ‘t
Zandkasteel heeft in juni dit jaar het nieuwe onderkomen aan Keinsmerweg 2 in gebruik genomen. Eigenaressen Simone Snip (37) en Nicole de Waard (34) zijn blij
met de keuze. “In oppervlakte zijn we verdubbeld en dat zorgt
voor meer speelruimte voor de kinderen”, zegt De Waard.

Zij vervolgt: “Het is voor de
kinderen erg prettig. Door de
vele ramen is het heel licht binnen en dat is fijn werken en spelen. We hebben nu meer ruimte

S

voor de opvang van kinderen.
In ons oude onderkomen zaten we bijna vol en daar is nu
geen sprake van. De locatie is
daarbij een bijkomend voor-

deel. Het ligt centraal en middenin het dorp.”
‘t Zandkasteel werkt met Uk
& Puk. Dit is erkend met het
VVE-certificaat (voor- en vroegschoolse educatie) en wordt
spelenderwijs toegepast om
kinderen te stimuleren in hun
ontwikkeling ter voorbereiding op het basisonderwijs.
De Waard: “We werkten al
langer met deze methode,
maar zijn sinds een jaar gecertificeerd. Onze medewerkers
zijn hiervoor opgeleid en we
moesten aan een aantal eisen
voldoen. We hebben nu ook
ruimte voor peuters. Dankzij
een nieuwe wet bij de gemeente Schagen krijgen peuters
waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen
via de gemeente een subsidie
waardoor ze ook bij ons terecht kunnen.” Alles bij elkaar
is het een bedrijvig jaar geweest voor het team van ‘t
Zandkasteel. Voor meer informatie: www.kdvtzandkasteel.nl

Samen dertig jaar werkervaring

ocial media kleurde oranje door de tassenactie van The
Travel Company You & Me. De zelfstandige reisadviseurs
Mieke Schenk-van der Linden (36) en Judith DeutekomJongejan (35) hebben afgelopen jaar een actie gehouden
waarbij klanten een You & Me tas kregen bij hun reispapieren
waar ze op het vakantieadres mee op de foto konden gaan. “De
actie was een groot succes”, zeggen de dames in koor

Judith en Mieke, samen
goed voor meer dan dertig
jaar werkervaring in de reisbranche, vervolgen: “We ontvingen heel veel leuke foto’s.
De winnaar krijgt een reischeque.” The Travel Company You & Me toont zich met
opvallende acties in de regio.
“We zijn bewust heel actief.
Ook op facebook en op onze
website staan geregeld reisverhalen en tips. Zo hopen we

onze volgers vakantiekriebels
te bezorgen.”
RONDREIZEN
De personal travel agents
zien een tendens dat klanten
nog voor de Zandtemer kermis
is gevierd de zomervakantie al
boeken. Hoe eerder je boekt,
hoe meer mogelijkheden je
hebt. “Het is een trend van de
laatste tijd dat opa en oma
met kinderen en kleinkinde-

ren reizen van Mallorca tot
Zuid-Afrika boeken. Wij zijn
van alle markten thuis. Naast
zonvakanties, boeken we ook
veel stedentrips, campingvakanties en rondreizen naar
bijvoorbeeld
Amerika
en
Azië. Natuurlijk blijven ook
de vele all inclusive vakanties
in Europa en Caribisch gebied populair. Je kunt voor
iedere reis bij ons terecht.”
Voor meer informatie:
www.youandmereisadvies.nl.

Winnaars uit het
verleden:
1998: Freco
1999: Bakkerij Slijkerman
2000: Garage Glas
2001: B
 akker & Schilder
Transport
2002: Loonbedrijf Sneekes
2003:J. Koks Installatiebedrijf
2004: Tas Transport
2005: O
 ostwouder Tanken Silobouw
2006: Bakkerij Slijkerman
2007: Garage Anno de Wit
2008: Houtbouw ’t Zand
2009: B
 akker & Schilder
Transport
2010: Café De Jonge Prins
2011: S par Nielsen-Vermeulen
2012: Cafetaria Smikkelhof
2013:Jan Schilder Multiservice
2014: EMT

L

Zabo Plant heeft wereldwijd
voet aan de grond

elies van Zabo Plant gaan de hele wereld over. Door te werken met vaste leveranciers uit
de regio en ze vakkundig personeel in dienst hebben zorgt de onderneming voor een constante kwaliteit van haar product. “Maar liefst 99 Procent van onze lelies gaan de grens
over”, vertelt Jacob Langelaan (47), die verantwoordelijk is voor de inkoop.
Langelaan is mede-eigenaar en heeft de afgelopen
jaren genoeg veranderingen
meegemaakt. “Tien jaar geleden kregen we van tweehonderd kwekers lelies en nu zijn
dat er 35. De lijnen zijn korter
geworden en dat zorgt voor
een betere samenwerking. De
bemiddelaars weten ook precies wat wij willen.”
BONNEFOOI
Frits Kneppers ging dertig

jaar geleden met een rugzak
op de bonnefooi naar Japan.
Het bedrijf kreeg er voet aan
de grond. Niet veel later volgde ook de Verenigde Staten
als belangrijke afzetmarkt.
Langelaan: “Inmiddels zijn
landen als China en Vietnam
ook heel belangrijk geworden.
De markt in Vietnam is in tien
jaar enorm gegroeid. Lelies zijn
daar heel populair. Sinds drie
jaar hebben we ook een vestiging in Chili. Dat zorgt ervoor

Sportcentrum Multifit
blijft vernieuwen

D

e ruimte werd maar liefst vijf keer zo groot. De
verhuizing van sportcentrum Multifit binnen de
Multitreffer naar de voormalige ruimte van de
bibliotheek heeft de zaak geen windeieren gelegd. Eigenaar
Hans van Stralen (50): “Wij groeiden uit ons jasje. In de
nieuwe locatie zijn we vernieuwend en hebben we nieuwe
toestellen kunnen plaatsen.”
Persoonlijke begeleiding
staat hoog in het vaandel bij
Multifit. “De intake is heel belangrijk”, zegt Van Stralen, die
samen met zijn vrouw Abtal
de sportschool runt. “Wij bespreken uitgebreid wat het
doel is, de belastbaarheid en
op welke termijn dit gerealiseerd dient te worden. We
steken daar bewust veel tijd in.
Onze klanten kunnen voor een
‘way of life’ kiezen. Bovendien
hebben we nauw contact met
een voedingsconsulent. Ook
hebben we verschillende instructeurs rondlopen. Zo kun
je bijvoorbeeld bij het spinnen
op ieder gewenst niveau meedoen.”
LEERBEDRIJF
Multifit biedt naast personal training en spinning
ook zumba, boksen, fitness en

power yoga aan. Van Stralen
blijft hierin constant vernieu-

dat we het hele jaar door verse
bloemen kunnen leveren.”
Zabo Plant is ook voor de ondernemer van het jaar verkiezing in de gemeente Schagen
genomineerd. Het zijn mooie
benoemingen in de drukste
tijd van het jaar. “Blijkbaar
heeft men ons ontdekt. Heel
erg leuk natuurlijk”, besluit
Langelaan. Voor meer informatie: www.zaboplant.nl.

wen. “Ik ga mee met de markt
en wil vooroplopen. Ik bezoek
geregeld collega-sportscholen
en volg een cursus. Dit houdt
mij scherp en zorgt ervoor dat
wij ons op sportief gebied blijven uitbreiden. Wat ik zeker
niet wil vergeten op te noemen
is dat wij een erkend leerbedrijf zijn. Zo heeft basketballer Dion Halman onlangs zijn
managementopleiding
met
succes bij ons afgerond.”
Voor meer informatie:
www.sportcentrummultifit.nl.
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Denkers die doen!

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

Wij staan garant voor kwaliteit,
professionaliteit en vertrouwd zakendoen.

wenst iedereen fijne feestdagen
en een voorspoedig 2016
Garagebedrijf Anno de Wit
K o ning Willem II-weg 22
1756 BH ’t Zand
Telefoon: 0224-591333
(bij geen gehoor 06-53670618)

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

www.mullerbelettering.nl
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EMM viert 110-jarig bestaan met musical ‘Ja Zuster, Nee Zuster’

Toneel speelt al jaren een rol bij de Schilders
In het bijna 110-jarig bestaan van toneelvereniging Eendracht
Maakt Macht (EMM) zijn al veel families nauw betrokken
geweest bij de vereniging, zowel op de planken als in het
bestuur. Een familienaam die nu veel voorkomt bij de club
is Schilder. Eigenlijk betreft het in dit geval een heel gezin.
Vader Theo, moeder Annemarie en dochters Nicole, Manon en
Nadine zijn al jaren in touw voor EMM.

V

ader Theo zit sinds 2002
in het bestuur en verzorgt
mede de techniek tijdens de
voorstellingen, moeder Annemarie
staat sinds 1987 op de planken
bij EMM en doet al jaren de grime.
Nicole zit eveneens in het bestuur
en is speelster bij de toneelvereniging net als haar zussen Manon en
Nadine. De toneelvereniging maakt
zich op dit moment op voor weer
een jubileumstuk dat volgens traditie rond de paasdagen wordt
uitgevoerd. De vereniging bestaat
in 2016 110 jaar en viert dat met
de musical ‘Ja Zuster, Nee Zuster’.
Annemarie staat wederom op toneel
en Theo zit weer bij de techniek.
Nicole slaat een jaartje over wegens
zwangerschap, maar heeft haar bestuurlijke taken. Manon en Nadine
spelen niet, maar helpen waar nodig
met de grime. “Zo is iedereen toch
weer bezig”, aldus Theo.
ZENUWEN
In huize Schilder draait alles al
jaren voor een groot deel om toneel.
Theo: “Nu de meiden het huis uit
zijn is dat minder geworden, maar
er wordt nog veel over gesproken.”

Nicole vult aan: “Eigenlijk zijn we met
toneel opgegroeid. Ik weet niet beter
dan dat mijn moeder bij toneel zit.
Je hoeft aan ons ook niet te vragen
wat we met Pasen doen, dat is wel
duidelijk. Toen we allemaal nog thuis
woonden vond ik het ook wel makkelijk om de teksten met mijn moeder
en zussen door te nemen. Bovendien
is het handig dat je weet wat er van
je als speler wordt verwacht. Rond de
uitvoeringen moet je elkaar even de
ruimte gunnen, want dan komen de
zenuwen naar boven.”
GEZELLIGER
“De tijd rond de uitvoeringen vind
ik altijd het leukste”, zegt Theo. “Dan
is alles een beetje op de rit en was het
in huis ook wat gezelliger. De opstart
van een stuk heeft namelijk wat voeten in de aarde en met vier speelsters
in huis is dat lastig. Je hoort bepaalde
strubbelingen voorbijkomen en zeker als er vanuit het bestuur iets was
besloten wat de dames niet aanstond
dan was dat nog weleens ongemakkelijk. We spraken dan ook al snel af
dat er thuis niet werd geklessebest
over toneel, want we zitten toch met
bestuurders en spelers in een gezin.”

De Schilders in hun rol (v.l.n.r.): Manon, Theo, Nicole, Annemarie en Nadine Schilder

MUSICAL
De musical ‘Ja Zuster, Nee Zuster’
wordt volgend jaar niet zoals gebruikelijk drie keer opgevoerd, maar vier
keer. “We hebben besloten om een
matineevoorstelling toe te voegen”,
zegt Theo “Het is toch een jubileumjaar en we verwachten volle zalen.” De
première is traditiegetrouw op Eerste
Paasdag, 27 maart, en de andere
voorstellingen op vrijdag- en zaterdagavond en het matinee op zondag.

“De bezoekers van de musical gaan
een aantal oude bekenden terugzien
op toneel. Zo spelen onder andere
Lenie Mul en Adam Landman mee en
de nieuwe gezichten zijn onder andere Jacqueline Deutekom en Manuela
Maatje-Deutekom. Zo staan de Deuten ook weer op toneel. Je zou kunnen
zeggen dat de cirkel rond is. In het
verleden stond ook menig Deutekom
op toneel.” Nicole: “Het koor Promise
speelt dit jaar een belangrijke rol

tijdens de uitvoeringen. Het wordt
in ieder geval een erg leuke musical
met veel bekenden. We gaan natuurlijk niet teveel verklappen. Iedereen
moet maar komen kijken in De Jonge
Prins.” In al die 110 jaar is de grote
zaal van het café de vaste plek waar
de opvoeringen worden gehouden en
de repetities plaatsvinden. EMM kan
zich geen betere locatie wensen. “We
zijn altijd welkom en de gastvrijheid is
geweldig”, zegt Theo tot slot

ADVERTORIAL

Feestelijk lustrum voor Bloemsierkunst Florina
Haar kinderdroom is uitgekomen. Als dochter van een bloembollenkweker hoopte ze later een eigen bloemwinkel te beginnen. Ooit
begonnen aan huis, wat later een stalletje werd op het plein in het
centrum van ‘t Zand. Een kleine vijf jaar geleden opende Corina van
der Vlugt haar onderneming Bloemsierkunst Florina en in 2016
viert ze haar eerste lustrum. Ze kan met recht trots zijn op de winkel
aan Keinsmerweg 30. ,,Een bloem is emotie”, zegt Corina. ,,Het is
een prachtig product en geschikt voor iedere boodschap die je wilt
overbrengen. Bij verdriet kan het ondersteuning bieden en bij een
feestelijkheid kan een bloemstuk het nog mooier maken.”

F

lexibiliteit geldt als een grote
kracht van Bloemsierkunst
Florina. ,,We kunnen à la minute
aan wensen van klanten voldoen.
Of dit op maandagochtend vroeg
is of op zondag: Wij leveren het.
Dankzij onze locatie in het centrum
van het dorp zijn we laagdrempelig.
De deur staat bij ons altijd open.”
Het vrolijke team van Bloemsierkunst Florina begroet haar klanten enthousiast. Naast bloemen en planten
kun je in de winkel ook terecht voor bijbehorende potterie, vaasjes en glaswerk. Verder verzorgt ze rouwboeketten en -arrangementen en alles wat
nodig is voor een kleurrijke bruiloft.
Corina koopt de bloemen en planten

men alle zorgen voor onze rekening.
Zo regelen wij de vazen en dat de
bloemen tijdig worden vervangen.”
Kijk voor de mogelijkheden op
www.bloemsierkunstflorina.nl.

Bloemsierkunst
Florina bestaat
op dinsdag
26 januari 2016
precies vijf jaar.
Het team zal die
hele week leuke
acties houden.
Houdt hiervoor
de website en de
facebookpagina
van Florina
in de gaten.

in bij kwekers uit de regio en op de veiling in Rijnsburg.

sie volledig kwijt in het maken van
rouwboeketten.”

ROUWWERK
Bij rouwwerk neemt Corina en
haar team enkele zorgen uit handen.
,,Wanneer een familielid of bekende
overlijdt is dat een triest moment.
Het is dan fijn als je wordt bijgestaan
door mensen die je door deze moeilijke periode heen slepen. Wij verzorgen de werken persoonlijk tot aan de
uitvaart aan toe. Je kunt bij ons al je
wensen achterlaten voor wat betreft
de rouwboeketten. Wij denken met
de klant mee. Verder kan ik mijn pas-

ZAKELIJKE MARKT

Corina wil met haar bedrijf in de
toekomst nog meer de zakelijke markt
gaan bedienen. ,,Je kunt bij ons een
bedrijfsabonnement afsluiten en hier
op verschillende manieren invulling
aan geven. Zo kun je op verjaardagen van medewerkers een bloemetje
laten bezorgen. Dat wordt enorm
gewaardeerd. Of bijvoorbeeld om de
veertien dagen een nieuw bloemstuk
op de balie plaatsen. Dat is toch de
eerste blik bij binnenkomst. Wij ne-

Bloemsierkunt Florina
Keinsmerweg 30
1756 AG ‘t Zand
T: 0224-870010
E: info@bloemsierkunstflorina.nl
W: www.bloemsierkunstflorina.nl
Openingstijden:
Maandag
13.00 t/m
Dinsdag
09.00 t/m
Woensdag 09.00 t/m
Donderdag 09.00 t/m
Vrijdag
09.00 t/m
Zaterdag
09.00 t/m
Zondag
Gesloten

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
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We wensen u een
buitengewoon goed 2016
Bestrating
Grondwerk
Onkruidbestrijding

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

ELLEN’S
HAIRSHOP

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

Website: www.janschilder.nl

De familie Zeeman
en alle medewerkers van EMT
wensen u fijne feestdagen en
een goed, gezond en gelukkig 2016.

VOOR DAMES & HEREN

WAT WIJ JULLIE WENSEN

LIEFDE
VEEL

& GELUK

MOOIE ERVARINGEN

GEEN BAD-HAIRDAY’S MEER

FIJNE KERSTDAGEN &
GELUKKIG NIEUW HAAR!

KEINSMERWEG 22
1756 AG ’T ZAND
0224 59 32 04

EMT produceert roestvast stalen
machines voor het mengen,
verpakken en transporteren van
kunstmest voor de agri-industrie.
EMT heeft 500 installaties
in 58 landen geleverd.

EMT - Dhr. Gustaaf Zeeman
Molenpad 10, 1756 EE ‘t Zand
Tel. 0224 591213
www.emt.tech, emt@emt.tech
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Piet de Geus al 32 jaar het gezicht van de Multitreffer

Verbinder brengt sporters samen
Hij is vanaf het prille begin van sporthal Multitreffer al beheerder en nu 32 jaar later is hij nog steeds hét gezicht van
de sport- en evenementenhal aan het Willem ’t Hartplein in ‘t
Zand. Vanaf 1983 tot nu heeft de multifunctionele accommodatie een goede naam opgebouwd in de regio. “Daar zijn we
natuurlijk hartstikke trots op en daar doen wij elke dag ons
uiterste best voor”, vertelt beheerder Piet de Geus (61).

H

ij benadrukt hierbij: “Ik ben
voor velen wel het gezicht
van de sporthal, maar ik doe
het zeker niet alleen. Laat dat duidelijk
zijn”, benadrukt De Geus. “Het dagelijkse beheer is in mijn handen, maar
het bestuur van Stichting Sporthal
Multitreffer bepaald uiteindelijk het
beleid en welke richting we op gaan.
Door mijn dagelijkse aanwezigheid
ben ik het aanspreekpunt en signaleer ik ook veel. De lijnen tussen mij,
de sporters en het bestuur zijn
kort en dat werkt prettig. Zeker als
er snelle beslissingen nodig zijn.
Het is hier allemaal in evenwicht.
Met 21 verenigingen die de sporthal
en de andere ruimtes in het gebouw
gebruiken moet dat ook wel. Natuurlijk zijn er weleens problemen, maar
die worden snel ondervangen en opgelost. De bal is rond en als er lucht
uitloopt pompen wij hem weer op.”
ACCOMMODATIEBELEID
Het blijven praten met en luisteren naar elkaar vindt De Geus belangrijk. “Dat is ook in onze relatie met
de gemeente het geval. Als je met een
duidelijk plan of verhaal komt is er
veel mogelijk. Zo hebben we sport-

school MultiFit kunnen uitbreiden en
de bibliotheek door een interne verhuizing weten te behouden. Dit doen
we door met alle betrokken partijen
de juiste oplossing te vinden. Daarom hebben wij met belangstelling de
ontwikkelingen rond de bezuinigingen
van het accommodatiebeleid gevolgd.
Dat er bezuinigd moet worden is
duidelijk, maar niet ten koste van
alles. Als je het goed bekijkt is sporten in verenigingsverband goedkoop,
maar de bezuinigingen moeten wel
geleidelijk gaan. Wij zijn straks ook
genoodzaakt om het uurtarief van de
zaal te verhogen. Dat kan helaas niet
anders. Maar daarentegen hebben
we al 25 jaar met bezuinigingen te
maken. We gaan bewust om met ons
geld en toch blijven we vernieuwen en
innoveren. Kijk onder meer naar de
nieuwe vloer in de hal en de 85 zonnepanelen die onze kosten drukken
waardoor we een schappelijke huurprijs kunnen aanbieden.”
UITBREIDING
In deze tijd van het jaar is de
sporthal elke avond bezet en in het
weekend de hele dag door. “De
herfst/winter is de drukste tijd”,

vervolgt De Geus. “We hebben dan
zo’n duizend sporters per week in de
hal en daarbij komen dan nog de toeschouwers en bezoekers. Onze avonduren zijn overvol en mede daardoor
zijn we zelfs de mogelijkheden aan het
bekijken om uit te breiden. Dat klinkt
misschien gek in deze tijden van bezuinigingen, maar we moeten eigenlijk wel. Tegen de landelijke tendens
in groeien wij uit ons trainingsjasje en
dat is toch vrij uniek. Zo kunnen we
niet eens zaalvoetbalvereniging Sparta’67 trainingstijd bieden en handbalvereniging Geel Zwart heeft in hun
beleid aangegeven dat ze hogerop
willen en dus meer trainingsuren
nodig hebben. Volleybalverening The
Serve groeit weer, net als tafelten-

nisvereniging Doko en ook bij gymvereniging Gymlust neemt het aantal
leden toe. Op sportgebied heeft ’t
Zand eindelijk de stijgende lijn weer
te pakken. Prachtig toch!”
REGIONALE FUNCTIE
Binnen de regio is de Multitreffer
ook een populaire hal. Sporters uit de
wijde omtrek spelen bij verenigingen
in ’t Zand en vele sporters uit Oudesluis, Callantsoog en Anna Paulowna
gebruiken de Multitreffer als thuishal. Maar de Multitreffer is meer dan
alleen de grote hal. In de multifunctionele accommodatie zijn ook sportschool MultiFit, Sportcafé ’t Zand, de
bibliotheek en de gymzaal gevestigd
waar tafeltennisvereniging Doko hun

wedstrijden speelt en waar de beide
scholen uit het dorp hun gymlessen houden. “De sporthal speelt een
grote sociale en maatschappelijke rol
in het dorp en de regio en dat mag
nooit verloren gaan.” Zelf hoopt De
Geus het nog tot zijn pensioen uit te
zingen. “Met name zingend en fluitend”, zegt hij met een knipoog. “En
dat doe ik nog steeds elke dag en dat
komt mede door de ruimte die ik
krijg van mijn vrouw Gre. Eén van
mijn kleinkinderen noemde de sporthal laatst al opa’s huis. Het moet
toch niet gekker worden”, besluit de
beheerder met een gulle lach.

de woordzoeker op en maak kans op één van de
Puzzel mee en win! Los
zes Zakenclubbonnen ter waarde van € 50,- per stuk.

arsl
australie
ballen
boom
brunei
canada
feest
florina
fonteijn
glas
hertenkamp
kerst
multitreffer
peuters
piek
receptie
schaap
veiling
zabo
zakenclub

De Zakenclubbon is te besteden bij de aangesloten
ondernemers in ’t Zand.

S M  U H C C L S R A E
S U F E E S T V O L Z I
J L T S R E K N Z A B O
I T E I T P E C E R U S
P I E K E A N I R O L F
A T G G N I L I E V C
A R G L K B E D U L N
H E I L A R T S U A E
C F D L M S H E B B K

P
E
U
T

S F L E P C A N A D A E
I E N U R B O O M N Z R
N R N J I E T N O F  S

De Zakenclubbonnen worden
gesponsord door:
• Huisartsenpraktijk ’t Zand (2x)
• Arendsoog
• Cafetaria Smikkelhof
• Sportcafé ’t Zand
• Tandartspraktijk
M.M.D. van der Ploeg-Kooijman

Mail uw oplossing naar:

redactiekerstkrant@gmail.com
of stuur naar:

’t Zand inZicht,
Tureluur 23, 1756 BK ’t Zand
De inzending dient vóór dinsdag 5 januari 2016
binnen te zijn. De winnaars krijgen persoonlijk
bericht en worden gepubliceerd op de website
www.tzand.info.

20 - 20 december 2015

‘T ZAND INZICHT

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN

De Heij Adviesgroep
wenst iedereen
prettige feestdagen
en een mooi 2016 toe!

REGIOBANK

Fotografie Marjo Vlaar

Wij wensen u een Mobiel,
Schoon en Glashelder 2016!

Schaap Automobielen
Koning Willem II-weg 28,
1756 BH 't Zand
T: 0224-593383
E: info@schaapautomobielen.com

