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Miljoenenschilderij in Abu Dhabi omlijst door Art & Metal

De kunst
om niet op te vallen
“Kunstenaars en architecten verzinnen iets, wat technisch niet of moeilijk uitgevoerd kan worden. Dan worden wij ingeschakeld om voor een oplossing te
zorgen.” Dat is in een notendop waar Art & Metal voor zorgt. Het bedrijf kan
nagenoeg elke ondergrond of materiaal voorzien van een coating van metaal, het
zogeheten VeroMetal. Deze coating heeft dezelfde eigenschappen als die van het
regulier metaal, maar met de vormvrijheid van kunststof.

D

e afgelopen maanden heeft eigenaar Peter Johannes met zijn
team gewerkt aan een kunstproject van een
opdrachtgever uit Londen. Dat wordt binnenkort tentoongesteld in Israël. Johannes
noemt bewust geen naam. “Ik heb geheimhouding en ik ben altijd heel discreet voor
wie we werken. Dat wordt ook gewaardeerd
door de opdrachtgevers. Het is de kunst om
niet op te vallen in dit wereldje. Je moet goed
werk leveren. Dat is het allerbelangrijkste.”
Voor één project maakt de 56-jarige Zandtemer met trots een uitzondering, en met
toestemming van de opdrachtgever. Voor

NK Leliekeuren (3)

het Louvre Abu Dhabi museum heeft Art &
Metal circa 700 vierkante meter bronzen panelen geleverd. Daar hangt een schilderij van
Leonardo da Vinci, ter waarde van 382 miljoen euro (!), met panelen uit ‘t Zand aan de
wand. Nog altijd verzorgt de onderneming
het onderhoud in het immense museum.
Voor Johannes is het Louvre bekend terrein.
VOELSPRIETEN
Voordat hij in deze relatief nieuwe business
werkzaam is gegaan, had Johannes jarenlang
een autoschadebedrijf. “Ik zag in die branche
voor de lange termijn geen toekomst. Dan kun

je twee dingen doen: lijdzaam stilzitten en toekijken of iets anders gaan doen. Ik had mijn
voelsprieten openstaan. In een vakblad voor de
industriële branche las ik zijdelings iets over
VeroMetal. Gelukkig was er internet en ik ging
direct op zoek. Ik heb contact opgenomen met
de distributeur. Daar ben ik gaan kijken en de
basis geleerd. Dat deed ik samen met werknemer Melvin van Zijl. Hij werkt nu 26 jaar bij me
en hij zag het niet zitten om tot zijn pensioen in
de autoschade werkzaam te blijven. Samen zijn
we met metaal coating aan het werk gegaan. Ik
zag meteen enorme potentie.” Zijn eerste werk
kwam uit het dorp. “Ik heb aan kunstenares
Nora Muller een beeldje gevraagd dat ik mocht
gaan bewerken. Dat was heel leerzaam. Van
Nora kregen we goede feedback.”
LEERGELD
Johannes wist dat hij met zijn nieuwe werk
een goed verhaal had. Om zijn naam te vestigen investeerde hij fors en bezocht veel architecten. “Een voorbeeld gaf ik persoonlijk aan
klanten. Ik wilde in hun ogen kijken. Zo zag

Positieve blik vooruit (13)

ik of mijn verhaal en het product aansloeg en
begrepen werd. Ik ben eens voor vijf minuten
naar Brussel gereden. Helaas zonder resultaat,
dat bleek al snel. Ook het maken van berekeningen was nieuw. Daar hebben we in de begintijd veel leergeld betaald. Het was het investeren allemaal waard.” Johannes kreeg voet aan
de grond en boorde een nieuwe markt aan. Art
& Metal vestigde definitief zijn naam nadat het
in 2008 1.800 vierkante meter aan koperen gevelelementen had gemaakt voor de Rabobank
in Heerenveen. “Dat was wereldwijd gezien het
grootste project.” Inmiddels bestaat de onderneming vijftien jaar en telt zes werknemers. Art
& Metal werd vorig jaar uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar. “Een mooie waardering van
collega-ondernemers. Ik heb niet alleen nagenoeg al mijn werknemers in het dorp wonen,
als ik iets nodig heb dan denk ik ook eerst aan
Zandtemer bedrijven. Om wat voorbeelden te
noemen: voor transport kan ik bij Tas en Bakker & Schilder terecht en drukwerk en ontwerpen verzorgt Muller Belettering of Eelan. Dat
geeft ook de veelzijdigheid van ‘t Zand aan.”

Wereldkampioen op de fiets (15)
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Laagdrempelig en veel enthousiasme onder jeugdige deelnemers
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van de voorzitter

NK Leliekeuren heeft succesfactor
Het Nederlands kampioenschap Leliekeuren is aan een opmars
bezig. In 2018 deden tussen de 110 en 160 deelnemers mee per
keuring. Op vijf woensdagen wordt deze wedstrijd gehouden.
Komend jaar vindt in BolleNoord voor de 21ste keer het P-Tempoline NK Leliekeuren plaats en het bestuur hoopt op een nog
groter deelnemersveld.“Het succes zit hem vooral in de laagdrempeligheid om mee te doen en het enthousiasme van de jeugd
in de regio”, verklaart bestuurslid Eline Schoon (33).

H

et Leliekeuren vond
voor het eerst in 1999
plaats. Schoon: “Tijdens een verjaardag is het idee voor
het keuren van lelies ontstaan. Rick
van den Hoek was in gesprek met
Arie Alders. Hij gaf toen aan dat er
veel wedstrijden waren voor de tulp,
maar dat er niks was op het gebied
van lelies. Toen is geopperd om net
zoiets te gaan doen als het keuren
van tulpen. Omdat lelies wezenlijk
anders zijn dan tulpen, zijn er vijf
categorieën bedacht om te jureren.”
Deelnemers aan de leliekeuringen
moeten een oordeel geven over de
steel, het blad, de bloem, de knop en
de algemene stand. Ter vergelijking:
bij het keuren van tulpen ontbreekt
het onderdeel ‘knop’.

Elke club of vereniging heeft een rol
binnen het dorp. Dus ook de ZakenClub. Natuurlijk zijn we er voor onze
ondernemende leden. We willen het
ondernemersklimaat in ons dorp op
een top niveau houden. We ondersteunen ondernemers bij contacten met de
overheid en leggen verbinding tussen
de bedrijven onderling. We dragen bij
aan uitbreidingsmogelijkheden op veilige locaties voor de bedrijven en helpen
onze leden bij nieuwe wet- en regelgeving. We nodigen sprekers uit met
inspirerende verhalen om ondernemers
verder op weg te helpen en we zorgen
voor een onderlinge saamhorigheid, zodat we gezamenlijk kunnen optrekken
bij nieuwe initiatieven.

de jaar werd direct een recordaantal
gevestigd met 140 keurders. Het doel
van het leliekeuren was destijds om
mensen uit het vak naar BolleNoord
te trekken op de woensdag. Dat is gelukt.”
JEUGD EN DAMES
Het bestuur bestaat inmiddels uit
voorzitter Jeroen van het Kaar, Martijn van den Berg, Bas de Ruijter,
Anouk Burger en Eline Schoon. In
de afgelopen twintig jaar heeft de
organisatie gewerkt aan diverse doelen. “De laatste jaren is er veel aandacht besteed om jeugd en dames
naar BolleNoord te krijgen. Vooral
het aantal jongere deelnemers is gegroeid. Bij één van de keuringen in
mei vorig jaar deden maar liefst 84
junioren mee.” Hiermee rijst de vraag
of keuren een kweekvijver is voor de
agrarische sector. Voorzitter Van het
Kaar denkt zeker dat het meewerkt.
“Het is niet meetbaar, maar de jeugd
komt op deze manier op jonge leeftijd in aanraking met het vak. De belangstelling voor bloemen nemen ze
misschien mee.”

Naast deze rol hebben we uiteraard ook
een maatschappelijk rol. Wij willen wonen, werken en leven in ons dorp ook zo
leuk mogelijk maken. Dit doen we bijvoorbeeld met de schitterende bloembakken op het dorpsplein, het ondersteunen van de Sinterklaasintocht en
de keuvelkeuring. Ook de kerstboom en
de lichtornamenten in ons dorp worden
door de ZakenClub georganiseerd.

trouwe sponsoren is dit evenement
niet alleen gratis toegankelijk, er
zijn ook hele leuke prijzen te winnen.” Kijk voor meer informatie op
www.leliekeuren.nl of op de facebookpagina.

Voor nu wens ik u allen gezellige kerstdagen en een goed einde van dit jaar.
Met krachtige groet,
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Berg. Zij kwam in haar beoordeling
het dichts bij de vakjury, bestaande
uit Robert van der Hulst, Ed Vink,
Frans van Lierop en Johan Duijn.
Schoon roept geïnteresseerden op
vooral mee te doen. “Dankzij onze

nin

TROUWE SPONSORS
De eerste keuring in 2019 wordt
gehouden in mei. De beste vijftien
deelnemers van vorig jaar worden
geselecteerd in het topklassement.
Titelverdediger is Finnula van den

Aankomend jaar vieren wij ons 25-jarig jubileum en dit vieren we uiteraard
met alle ondernemers, maar zeker ook
met alle dorpsgenoten. Er wordt daarom weer een open-bedrijven-dag georganiseerd. Dit vindt plaats op zaterdag
29 juni 2019. Het is natuurlijk altijd
leuk om in de keuken te kijken bij de
vele kleine en grotere bedrijven van ons
dorp. Komt u ook een kijkje nemen?

Ko

BEOORDELINGSWEDSTRIJD
Toch stak de eerste editie van het
Nederlands kampioenschap Leliekeuren anders in elkaar dan de
keuring van tegenwoordig. “Het
was eigenlijk een soortenkenniswedstrijd in plaats van een beoordelingswedstrijd. Omdat er het eerste jaar
slechts acht deelnemers waren, besloten de oprichters Siem Broersen,
Peter Apeldoorn, Willem Kleine, Jan
Hopman en Johan Kiekebos over te
gaan op een beoordelingswedstrijd
om zo de drempel te verlagen. Dat
was een goede beslissing. Het twee-

Wie heeft welke rol?

Verkoop eerste
vijftig woningen
’t Zand-Noord
in voorjaar 2019

Rob Dekker
voorzitter Zakenclub ‘t Zand
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’t Zand inZicht is tot stand gekomen in
samenwerking met Zakenclub ’t Zand.
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Gemeente Schagen en de dorpen
Anna Paulowna, Breezand en
Wieringerwaard
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Aan de inhoud van ’t Zand inZicht is veel zorg
besteed. Desondanks kunnen aan de inhoud van
deze krant op geen enkele manier rechten, van
welke aard dan ook, worden ontleend.
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redactiekerstkrant@gmail.com

FASE 1
In fase 1 zijn 50 woningen gepland. Er komen 24 rijwoningen,
18 twee-onder-een-kapwoningen en 8 vrijstaande woningen.
Door de laagbouw en vriendelijke architectuur, de ruime tuinen en de waterrijke omgeving krijgt dit gebied een dorpse
sfeer. Het plandeel ligt vlakbij de voorzieningen van ’t Zand.
Schagen en de Noordzeekust met strand en duinen liggen op
fietsafstand.
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ekeningen van de woningen en de situering van plandeel 1 zijn inmiddels klaar en zullen binnenkort door
de gemeente Schagen worden beoordeeld en in procedure worden gebracht. BPD Ontwikkeling: “Bij het ontwerp van de
woningen is rekening gehouden met de uitslag van de enquête die is
gehouden onder belangstellenden, die zich voor een woning hadden
aangemeld. BPD en Kuin zetten zich gezamenlijk met de gemeente
in om van ’t Zand-Noord een bijzonder woongebied te maken, waar
het behoud van het landelijke karakter en een goede infrastructuur
een belangrijke rol spelen. Dit zal hopelijk ’t Zand-Noord maken tot
een toekomstig stuk van ’t Zand om trots op te zijn.”

Renvooi
= Haag +1000mm
= Metalen hekwerk +1800mm met hedera
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De eerste vijftig woningen in het nieuwbouwplan
’t Zand-Noord gaan in het voorjaar van 2019 in de
verkoop. BPD Ontwikkeling uit Amsterdam gaat in
samenwerking met Kuin Vastgoed uit Bovenkarspel in
de tweede helft van 2019 starten met de woningbouw.
De planning is dat er in april of mei begonnen wordt
met bouwrijpmaken van het terrein aan de Korte
Bosweg.
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TOTAAL PLAN
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de wijk wordt uitgebreid
naar meer dan 250 woningen. Wanneer de totale wijk klaar is
kan op dit moment nog niet worden aangegeven. Dit zal afhankelijk zijn van de snelheid van de verkoop van de woningen. De verkoop start naar verwachting in april of mei 2019.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden op de website www.
nieuwbouw-tzandnoord.nl.
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Wij wensen iedereen
fijne feestdagen en
een gelukkig 2019
Art & Metal
Oude Rijksweg 119 • 1756 EN ’t Zand
T: 0224-593045 E: info@artandmetal.nl
W : www.artandmetal.nl
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Frank van Graas gaat na de brand alleen verder met fietsenwinkel

SCHOUDERS ERONDER EN KNALLEN

D

De bouw van de nieuwe fietsenwinkel plus de bijbehorende woning op de bovenverdieping aan
de Irenestraat is momenteel in volle gang. Met Fietsen van Graas gaat Frank van Graas alleen
verder. “We hopen in april 2019 over te kunnen, een mooi streven.”

e 47-jarige Frank vertelt het aan de balie
van zijn tijdelijke winkel aan de Keinsmerweg. Een pand
dat hij betrok na die fatale brand op
10 augustus 2017. “De verjaardag van
mijn vrouw Susanne. Al een paar jaar
wilde ze het niet vieren, dus gingen
we op haar verjaardag uit eten. Gelukkig maar”, blikt hij terug. “Daar
sta je dan, met alleen nog de spullen
die je aanhebt. Dan ontdek je al snel
in wat voor fijn dorp wij wonen. Waar
de hulp uit alle hoeken vandaan
komt.” Via Facebook werd er al snel
een inzamelingsactie op poten gezet.
“Dat hebben we als heel warm ervaren. We moesten ook weer onderdak
vinden als gezin. Je moet zorgen dat
je weer kleding en een tandenborstel
hebt.” Na twee weken kreeg het gezin Van Graas een huis toegewezen
in de Julianastraat. “Daar wil je toch
een beetje je eigen huis van maken,
een thuis creëren. Eerst privé alles
op orde hebben, en daarna de zaak.”
TOEKOMST
Frank van Graas en toen nog compagnon Dolf Struik bleken beiden
andere ideeën voor de toekomst te
hebben. “Toen werd duidelijk dat
een van ons door moest.” Een keuze
die voor Van Graas niet moeilijk was.
“Natuurlijk vergt het wat aanpassingen, maar ik ga lekker alleen verder.
Schouders eronder en knallen. Mijn
vrouw Susanne zit in de zorg, maar

plezier, dat is het belangrijkste op
dit moment. Een hoop oude bekenden komen weer binnenlopen. Dat is
toch een stukje gunning vanuit het
dorp. Heel fijn.”
ELEKTRISCHE FIETS
De winkel is nu alleen nog een rijwielhandel. Hierdoor heeft Van
Graas zijn oude vak definitief vaarwel gezegd. “In september 1999 heb
ik het eerste gesprek gehad met Jan
Wartenhorst over de overname van
zijn winkel. Ik was automonteur en
zocht naar een nieuwe uitdaging,
dat zijn de fietsen geworden. Ik heb
een spoedcursus gehad van een half
jaar, voordat we de winkel overna-

‘Dan ontdek je al snel
in wat voor
fijn dorp wij wonen’

ondersteunt me op de achtergrond.”
Door drukte in de bouwsector liep de
bouw van het nieuwe pand, waarin
wonen en werken opnieuw samenkomen, wel wat vertraging op. “We
moesten dertig weken wachten op
het heibedrijf. De planning is dat het

pand met kerst wind- en waterdicht
is.”
LANGE DAGEN
Aan de Keinsmerweg zit de ondernemer en lid van Zakenclub ’t Zand
voorlopig goed. “Ik kreeg tijdelijke

ruimte bij andere ondernemers aangeboden, maar ik wilde graag weer
mijn eigen stek. De mogelijkheid om
zelf iets op te bouwen. Deze winkel
zit mooi in het zicht en in de loop. Ik
heb een heerlijk jaar gehad. Erg druk,
veel lange dagen gemaakt. Maar met

men. Achteraf ben ik precies op het
goede moment begonnen, de elektrische fietsen kwamen drie jaar later
pas.” Inmiddels verkoopt Van Graas
meer elektrische dan gewone fietsen.
“Ik repareer daarnaast elk merk fiets,
waar hij ook vandaan komt. Meerdere keren per jaar ga ik op cursus. Ik
hou nog steeds van uitdaging in mijn
werk, dat blijft door de ontwikkelingen in de elektrische fietsen voorlopig zo. Zeker weten.”

Spoelerij Sneekes draait kort
na brand alweer op volle toeren

BOUWEN
TUSSEN DE
BEDRIJVEN
DOOR
In slechts twintig minuten tijd waren ze alles kwijt.
Rob (38) en zijn vader Dirk (67) Sneekes willen
ruim een half jaar na de brand bij hun spoelerij
op industrieterrein Kolksluis niet te veel meer
achterom kijken: “We moeten vooruit.”

D

irk vervolgt: “Alleen
dit stond nog.” Hij
doelt op de kantine.
Die bewuste vrijdag 18 mei rond drie
uur in de middags stond binnen de
kortste keren de loods van de spoelerij in brand. Ook het woonhuis ging
verloren. “Alles was weg. Natuurlijk
heeft dat veel pijn gedaan. Ruim
25 jaar hebben we hier gewerkt. Je
weet waar elk moertje, schroefje en
nippeltje ligt. Dat ben je allemaal
kwijt”, zegt vader Dirk. “We hebben
nog een heftruck uit de schuur weten te krijgen, een kraan. En de oude
trekker van pa”, zegt zoon Rob. Plus
wat persoonlijke bezittingen uit het
woonhuis. Voor de rest was geen tijd,

zo snel greep het vuur om zich heen.
Wonder boven wonder raakte er niemand ernstig gewond, alleen Dirk
liep wat kleine brandwonden op.
NIEUWE MACHINES
De bouw van de andere loods van de
spoelerij aan de Prins Clausweg is op
dat moment in de afrondende fase.
Daar worden bollen gespoeld voor
de export en zit de preparatie-afdeling van Bollenoord, waar Sneekes
vennoot van is. Al snel is duidelijk
dat ook het werk aan de Koning
Willem II-weg zo snel mogelijk weer
door moet gaan. Het familiebedrijf
Sneekes waar de spoelerij deel van
uitmaakt helpt bij de aankoop van

nieuwe machines om de boel operationeel te krijgen. Die komen zelfs
uit Duitsland. “We hebben besloten
de tulpen buiten te gaan spoelen. We
hebben het van de zomer ontzettend
getroffen met het weer. De jongens
stonden er voor hun plezier”, zegt
Rob Sneekes. Het plan wordt opgevat
om tussen het spoelen van de tulpen
en lelies in, de nieuwe schuur te bouwen. Dirk Sneekes: “Met de kermis
dicht, dat was de opzet. Dat is gelukt,
met hulp van Toes en Holland Staal.”
PIEKMOMENTEN
Vanaf eind oktober tot aan de kerst
heeft men de handen vol aan het
spoelen van de lelies. Tijdens piek-

momenten wordt er zelfs wel eens
’s nachts doorgewerkt om het werk
klaar te krijgen. Als de lelies straks
klaar zijn, gaat het bouwproces verder. “Het is de bedoeling dat in januari of februari volgend jaar de
vloer eruit gaat. Door de brand zijn
de platen zo heet geworden, daar is
niets van over. Het beton spatte eruit”, vertelt Rob. Na het aanbrengen
van een nieuwe betonvloer komen de
droogwanden erin. “Dat moet allemaal voor 1 juni klaar zijn, want dan
begint het hele riedeltje opnieuw en
moeten de tulpen gespoeld worden.”
STEUN
Vanuit het dorp heeft de familie

Sneekes veel steun gekregen. “We
hebben een hoop medeleven gehad,
echt perfect. Bouwbedrijf Tuin belde
’s avonds al op, of we in de woning
van Rietdijk aan de Kanaalkade wilden. Die hebben we gemeubileerd
kunnen huren”, zegt Dirk Sneekes.
“We willen iedereen heel erg bedanken. Voor alle kaartjes, bloemetjes,
telefoontjes”, zegt Rob. Mogelijk
gaat hij in de toekomst bij de spoelerij wonen, zijn ouders keren er in
ieder geval niet meer terug: “Voor de
toekomst zit het wel goed. Alle klanten zijn weer terug. We gaan weer opbouwende heen.”
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Dorpsraad maakt zich sterk voor leefbaarheid ’t Zand

SCHAKEL TUSSEN DORP EN GEMEENTE
De leefbaarheid binnen het dorp
bevorderen. Dat is het hoofddoel van de
Dorpsraad ’t Zand. Het bestuur kan dit
echter niet alleen: “We kunnen het niet
met zeven personen voor elkaar fietsen,
we moeten het samen doen.”

G

elukkig kan er altijd een beroep
worden gedaan op de dorpelingen. “Er zijn altijd mensen in ’t
Zand die willen helpen. Lang niet overal is men
zo meewerkend, een pluim dus voor de Zandtemers”, vindt voorzitter Gerard Schouten (57).
Angelique Houtman is secretaris, verder bestaat het bestuur nog uit Anja van Woesik (penningmeester), Hillie Stallinga, Piet Piepers, Arie
Derksen en Nanda van Diepen. “Wij zijn het
aanspreekpunt tussen het dorp en de gemeente.
We melden ideeën en klachten die de bewoners
hebben, de gemeente zet dat verder uit”, zegt
Angelique Houtman (56). Een keer per jaar is er
een veldbezoek, waarbij met een gemeenteambtenaar een ronde door het dorp gemaakt wordt.
ZEBRAPAD
Het zebrapad op de Keinsmerweg bij kinderdagverblijf ’t Zandkasteel is een mooi voorbeeld van een onlangs gerealiseerd project. Net
als de knipperende verlichting in het wegdek

bij de andere zebrapaden, en het voetpad van
de C. de Leeuwstraat naar de brede school.
Schouten: “In de Tulpstraat is er momenteel
vraag naar extra parkeerruimte. Daar gaat de
gemeente mee aan de gang. We zijn nu ook
betrokken bij het vinden van een nieuwe plek
voor de oud papiercontainers. Een hot item!”
Ook de voorlichtingsavond over drugs, die Jack
Keijzer één keer per jaar geeft aan kinderen uit
groep acht van de beide basisscholen, komt uit
de koker van de Dorpsraad.
ENQUÊTE
De samenwerking met de verschillende clubs
en verenigingen is goed. “Met de Zakenclub
hebben we vanaf het begin een goed contact.
Samen houden we ook contact met de projectontwikkelaar die over de uitbreiding van
’t Zand gaat”, vertelt Schouten. Het plan voor
de eerste vijftig woningen ligt klaar. “Rond de
jaarwisseling gaan we een enquête verspreiden,
om te peilen wat de woonwensen van de Zandtemers zijn. Met hulp van de politiek hopen
we dan het bestemmingsplan van de gemeente voor de rest van de wijk te kunnen wijzigen
naar de wensen van mensen uit het dorp.”
PLEINFEEST
Met de Zakenclub en Stichting Stimulering
Dorpsactiviteiten is de Dorpsraad ook al
vijf jaar de drijvende kracht achter het pleinfeest. “Het Sparplein hebben we grotendeels

V.l.n.r. Nanda van Diepen, Piet Piepers, Hillie Stallinga, Angelique Houtman,
Anja van Woesik, Gerard Schouten en Arie Derksen

met vrijwilligers opgeknapt, dat vonden we
wel een feestje waard”, zegt de voorzitter. Ieder jaar laten de Zandtemers zich de maaltijd
goed smaken. Houtman: “Er mogen alleen wel
wat meer jongeren aanschuiven, het is echt
niet alleen voor de oudere doelgroep. Ideeën
voor een thema kunnen ze kenbaar maken.”
BURGERPARTICIPATIE
Door bezuinigingen bij de gemeente krijg je
niet zomaar alles meer voor elkaar. Zelf de handen uit de mouwen steken kan helpen. Zo kre-

gen de bewoners van de Mauritsstraat subsidie
om het hertenkamp van nieuwe schelpen op de
paden te voorzien. Verder knapte een deel van
de bewoners van de Julianastraat zelf hun perkjes op. “Er is bij de gemeente een potje genaamd
burgerparticipatie. Wij willen ook best helpen
om de subsidie aan te vragen. We moeten van
het idee af dat de gemeente alles voor ons regelt.”
Contact opnemen met de Dorpsraad kan via
sectetaris@dorpsraadtzand.nl.
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‘Hier werken moeders ook fulltime’
BØ I TELEMARK • José Bakker (34) ontmoette tijdens het backpacken in Australië haar huidige man
Mads. Het was liefde op het eerste gezicht en in 2006
emigreerde ze naar Denemarken. Inmiddels heeft het
stel twee zoons en na opnieuw een emigratie in 2017
zijn ze woonachtig in Noorwegen. “Ik hou ervan om
met het gezin op tour te gaan in de Noorse natuur.
Soms een dagwandeling, andere keren overnachten
we in de natuur. Met Pasen waren we op skitour en
sliepen we bij -12 graden in een tent in de sneeuw.”

H

et emigreren vond
José geen moeilijke
stap. Het spreken van de taal
in het land noemt ze een pré.
“In Denemarken ging ik een
jaar naar een taalschool om
het onder de knie te krijgen.
Toen we vorig jaar naar Noorwegen verhuisden was dat
toch even anders met een heel
gezin. Omdat de Deense taal
veel op het Noors lijkt, was
er gelukkig niet echt een taal-

barrière. Al zijn er hier wel veel
dialecten.”
CAMPUSCOÖRDINATOR
In Noorwegen werkt de
dochter van Klaas en Hannie
Bakker als campuscoördinator bij de Student Welvaart
Organisatie op een universiteit. “Een dergelijke organisatie bestaat volgens mij niet
in Nederland. Wij bieden
verschillende sociale voorzie-

ningen aan de studenten. We
verhuren bijvoorbeeld studentenwoningen, hebben een
studentencafé en bieden studie gerelateerde cursussen en
gesprekken aan. Er zijn hier
behoorlijk wat internationale
studenten, dus op mijn werk
spreek ik zowel Noors, Deens,
Engels als Nederlands.”
KINDEROPVANG
“Het is alweer een tijd geleden dat ik in Nederland werkzaam was. Als ik een verschil
moet benoemen, dan denk ik
dat bedrijven in Scandinavië
veel informeler zijn en meer relaxed. De mensen hebben een
betere balans tussen werk en
vrije tijd. Een ander verschil is
dat een fulltime werkweek hier
37,5 uur is en dat moeders
ook gewoon fulltime werken.
De kinderopvang is zowel in

Noorwegen als in Denemarken dan ook beter geregeld en
goedkoper dan in Nederland.”
Uit ’t Zand, waar José afgelopen kermis nog op bezoek

was, mist ze de tompoucen
van Bakkerij Slijkerman. “Geen
twijfel over mogelijk. Vorien
Slijkerman heeft nog eens een
vacuümverpakte
tompouce

‘Ik zou eigenlijk een jaar
in Canada blijven,
maar ik ben nooit meer
teruggekomen…’
TIGER LILY • Via een uitwisselingsorganisatie kwam Wim de Wit in 1992
in Canada terecht. “In het dorpje Abbotsford in de provincie British Columbia ben ik aan het werk gegaan bij
Adrie Stuit. Om vervolgens mijn visum
te verlengen moest ik naar de provincie Alberta, waar ik bij verschillende
melkveebedrijven heb gewerkt totdat
ik mijn eigen bedrijf kon beginnen. Inmiddels ben ik woonachtig in Tiger Lily
en heb ik een bedrijf met mestvee, een
hond, kippen en 64 hectare land.”

T

José Bakker aan het langlaufen met
haar zoontjes Jalte (links) en Xander

iger Lily ligt in de gemeente Barrhead en
in de provincie Alberta. “Ik zou eigenlijk
maar een jaar in Canada blijven, maar ik ben
nooit meer teruggekomen”, vervolgt Wim. “Het
duurde dan ook niet lang voordat ik gewend
was aan het land. Bovendien wonen er in Canada veel Nederlanders waarmee ik bevriend ben
geraakt. De reden van emigratie is de ruimte die
er in Canada is en de mogelijkheid om voor mezelf te beginnen. Het starten en opbouwen van
een eigen bedrijf was me in Nederland financieel
gezien nooit gelukt.” Na vier jaar in Canada te

naar me opgestuurd in Denemarken. Die was behoorlijk
geplet, maar smaakte nog
heerlijk!”

Wim de Wit

hebben gewoond begon hij al zijn eerste melkveebedrijf. “Ik ben begonnen op een prachtige
plek Mosside, gelegen net iets buiten Barrhead.
Na een aantal jaar kon ik uitbreiden in Camp
Creek, waar ik tot 2010 koeien heb gemolken.
Naast mijn werk op mijn veehouderij werk ik
ook bij verschillende andere bedrijven.”
RELAXTER
Het leven in Canada bevalt Wim enorm. Hij
vindt de mensen er een stuk relaxter en benoemt
nog een eigenschap van de Canadezen. “De

mensen hier hebben niet zo snel een oordeel
over iets of iemand. Je kan en mag hier jezelf
zijn.”
Afgelopen zomer kreeg Wim twee weken
bezoek van onder meer moeder Alie, zus Esther
en broer Bas met hun kinderen. “Elf familieleden die bij mij de verjaardag van mijn moeders
kwamen vieren. Dat was heel gezellig. Of ik in
de toekomst terug naar Nederland ga weet ik
niet. Wat ik mis vanuit ’t Zand zijn de kermis,
het uitgaan en de gezelligheid. Het is hier maar
een saai zootje…”
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Bouwen naa

r uw idee

Aannemingsbedrijf

Loonbedrijf
M. vd. Poel

Uw Slager Andringa
Pastoor Velzeboerstraat 1
1756 AW ‘t Zand
T: 0224-593081

TIMMERFABRIEK

DOEDENS B.V.

't ZAND TEL: 0224 591324

www.timmerfabriekdoedens.nl

C.G. Tuin Holding

Zakenclub ’t Zand wenst
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Maakt reizen persoonlijk!
YOU & ME

TTC.NL/YOUME

Fonteijn Bouwbegeleiding
In Advies & Realisatie

AANNEMERSBEDRIJF

PN DEKKER & ZNS

info@artandmetal.nl - www.artandmetal.nl

u een ondernemend 2019
Haneco
Haneco
Duurzame Techniek & Energie
Duurzame Techniek & Energie

Producent
van meng,
opzak- en
transport
machines
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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

"Als lid van
Zakenclub 't Zand
dragen wij graag
ons steentje bij."
WENST U FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Kom maar op met 2019

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

Frank Snijder & Adri Buur
Accountmanagers Bedrijven
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‘De reistijd is ongeveer
drie kwartier tot een uur’

Naam:
Leeftijd:

‘Het kan soms hectisch zijn, toch is er
dan ruimte voor een lolletje’

Jan van Asma
59 jaar

Woonplaats: Sneek
Werkgever: Oostwouder Tank & Silobouw

an van Asma is via een uitzendbureau
bij zijn werkgever Oostwouder Tank &
Silobouw terechtgekomen. “Dat is alweer bijna vijftien jaar geleden. Mijn functie is
productiemedewerker en ik ben gespecialiseerd
in het maken van daken voor tanks. Ook het
specialistische laswerk is mijn ding.”

collega’s terugkomen als de productie dit vereist.”

J

FAMILIEBEDRIJF
Bij Oostwouder Tank & Silobouw kan Jan zijn
ei volledig kwijt. “De onderneming is een echt
familiebedrijf. De lijnen zijn erg kort. Dit geeft
een directe interactie in het bedrijf. Je weet snel
waar je aan toe bent en dat is prettig. Persoonlijk kan je de werkzaamheden doen die het best
bij jou passen.” De fijne collega’s en werksfeer
dragen er aan bij dat hij met plezier naar zijn
werk gaat. “De sfeer is over het algemeen positief, ook voor andere culturen. Dit blijkt ook
wel uit het feit dat al vele jaren dezelfde Poolse

Naam:
Leeftijd:

D

Regine de Moel-Paarlberg
28 jaar

oktersassistente Regine de MoelPaarlberg werkt zeven jaar bij de
Huisartsenpraktijk ’t Zand. “Het
leuke aan dit bedrijf is dat het een echte
dorpspraktijk is. Je kent veel mensen en weet
ongeveer wat er allemaal speelt. Hierdoor is
het makkelijk om even een praatje te maken,
of te vragen hoe het gaat. Als doktersassistente moet je veel dingen tegelijk kunnen doen. Er
kan zomaar een spoedvisite tussenkomen of er
loopt iemand binnen met een brandwond, dan
moet je snel kunnen schakelen. Dat is soms
een uitdaging, maar ook wel een van de leuke
dingen van het vak. Doe mij maar een drukke
dag waarin er veel gebeurt.” In het Kanaaldorp
is Regine op haar plaats. “Ik heb twee collega’s
uit ’t Zand; mijn werkgever Diederik en de interieurverzorgster Marga. De omgang is prima!
We hebben een erg gezellig team. ’t Zand is een
gemoedelijk dorp met nuchtere mensen. Veel

Naam:
Leeftijd:

D

Woonplaats: Anna Paulowna
Werkgever: Bakker & Schilder Transport

Marcel van Dalen
39 jaar

ertien jaar geleden werd hij benaderd
om te komen werken bij Bakker &
Schilder Transport. Na een gesprek
voelde het meteen goed voor Marcel van Dalen.
“De reistijd van mijn woonplaats Anna Paulowna naar ’t Zand is goed te doen. Ik probeer
zoveel mogelijk met de fiets naar het werk te
gaan. Dan ben ik ongeveer twintig tot vijfentwintig minuten onderweg. Bij slecht weer ga
ik met de auto en dan ben ik binnen tien minuten op mijn werk.”

ONS-KENT-ONS
De Fries rijdt dagelijks de Afsluitdijk over om
op zijn werk te komen. “Ik kom met de auto
naar mijn werk en de reistijd is ongeveer drie
kwartier tot een uur.” Dit is voor Jan geen enkel probleem. “Wat werken in ’t Zand betreft
voel ik me hier wel thuis. Het is natuurlijk
een echt dorp, met een ons-kent-ons mentaliteit. Dit maakt dat veel zaken redelijk overzichtelijk zijn. Daarnaast is onze
HARDE WERKERS
eindejaarsbijeenkomst altijd
Over het werken in ’t Zand en
’t Zand telt veel
in de Jonge Prins en dat is
met Zandtemer collega’s is
ondernemers. De werkeen mooie afsluiter van
Marcel positief. “Je merkt
het werkzame jaar!”
dat het een dorp is. Er
nemers komen soms van
hangt een gemoedelijheinde en ver naar het dorp
ke sfeer en iedereen
om hun werkzaamheden uit te
kent elkaar. Zandte-

‘Doe mij maar een drukke
dag waarin er veel gebeurt’

- 11

voeren. Op deze pagina komen
vier werknemers aan het woord
die niet in ’t Zand wonen. Wat
doen zij voor werk, hoe lang
zijn ze onderweg en
waarom is hun werk
zo leuk?

Woonplaats: Tuitjenhorn
Werkgever: Huisartsenpraktijk ’t Zand

Naam:
Leeftijd:

Treske de Wit
55 jaar

mers zijn harde werkers, en als je dezelfde inzet
hebt, word je goed opgenomen in het bedrijf. Ik
heb fijne collega’s om mee samen te werken.”
Marcel van Dalen begon bij Bakker & Schilder
Transport als chauffeur. Na acht jaar verruilde hij de truck voor een werkplek op kantoor.
“Ik ben planner. In die functie hou ik me bezig met welke vrachten er zijn en stel ik ritten
voor chauffeurs samen. Ook kijk je wat voor
materiaal er nodig is, doe ik de in- en verkoop
van ritten en bepaal je welke auto welke rit gaat
doen. En dit allemaal zo efficiënt mogelijk. In
de transport heb je dagelijks met calamiteiten
te maken. Op die momenten moet er flexibel
gereageerd worden en dan passen we de planning aan. Geen werkdag is hetzelfde en deze afwisseling zorgt voor veel uitdaging. Bovendien
is er een prettige werksfeer. Het kan soms hectisch zijn, toch is er ook dan nog ruimte voor
een lolletje.”

‘Ik ben nog veel
op het dorp gericht’

Woonplaats: Groote Keeten
Werkgever:	Ondernemersvereniging BolleNoord

mensen kennen elkaar en soms is het een gezellige boel in de wachtkamer. Ook merk je dat er
voor elkaar gezorgd wordt. Een buurvrouw die
belt of ze medicijnen kan halen voor haar zieke
buurman, dat zijn mooie dingen.”

T

AFWISSELEND
Regine komt met de auto vanuit Tuitjenhorn
naar ’t Zand. Ze is ongeveer twintig minuten
onderweg. Haar werk omschrijft ze als afwisselend. “Als doktersassistente zijn de werkzaamheden elke dag anders. De ene dag zit je meer
aan de telefoon, zorg je voor de afspraken, administratie, mailtjes enz. Maar we hebben ook
ons eigen spreekuur met bloedprikken, injecties geven, het verzorgen van wonden, wratten
aanstippen, urine nakijken, oren uitspuiten,
bloeddruk meten, tapen en uitstrijkjes maken.
Als het nodig is helpen we in de apotheek of de
huisarts bij een ingreep.”

ONTSPANNEN SFEER
Ondernemersvereniging BolleNoord is een
bedrijvencomplex. Ongeveer dertig bedrijven
huren er een kantoorruimte. Deze kantoren
zijn gesitueerd rond BolleNoord Plaza, waar
in een ontspannen sfeer kan worden geluncht
maar ook vergaderd. “Mijn werk bestaat uit het
schoonhouden van de Plaza, toiletten, ingang
en balustrade. Ik doe mijn best om dit zo goed
mogelijk te doen. Daarin zit voor mij de uitda-

reske de Wit is geboren en getogen in ’t
Zand. Na een verhuizing in 1987 naar
Groote Keeten bleef ze binding houden met het dorp, ook op werkgebied. “Ik ben
interieurverzorgster bij BolleNoord. Het is leuk
om in ’t Zand te werken. ik heb daar ook op de
lagere school gezeten en ken er zodoende veel
mensen. Ik ben nog veel op het dorp gericht.”

ging. Het is een mooi gebouw, en het is fijn om
er te werken.”
FIJNE MENSEN
Treske komt op de fiets naar haar werk. “Dan
ben ik binnen vijftien minuten bij BolleNoord.
Ik vind het heerlijk om te fietsen. Ik begin vroeg
in de ochtend, voordat het druk wordt. Ik werk
inmiddels 7,5 jaar bij BolleNoord. Daarvoor
maakte ik een kantoor schoon in het gebouw.
Ik werd toen gevraagd om voor de Ondernemersvereniging als interieurverzorgster aan
de slag te gaan. Het werken bij BolleNoord is
leuk, omdat er allemaal fijne mensen werken.
Het contact is heel goed. Ook de samenwerking
met de ondernemers die er een kantoor huren
is leuk en gezellig. Kortom, een mooie plek om
te werken!”
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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
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Genomineerden verkiezing Ondernemer van het Jaar:
● Rijschool Rick: ‘Het vinden van goede instructeurs is een aandachtspunt’ ● Kraakman Perfors: ‘In ’t Zand wordt niet veel
gepraat, maar gewoon gedaan’ ● Spoelerij Sneekes: ‘We hebben dit jaar veel steun en medeleven uit het dorp gehad’
● Fietsen van Graas: ‘Deze positieve belangstelling is erg leuk’

Positieve blik vooruit
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 dinsdag 15 januari 2019 in Sportcafé ’t Zand wordt bekend
gemaakt wie tot ondernemer van het jaar 2018 is gekozen en zo de opvolger
wordt van Art & Metal.

Drukke tijden voor Rijschool Rick
den. Ze verzorgt de administratie en plant de examens in.
Dat neemt mij weer werk uit
handen. Ik werk al zestig uur
per week en zit met name in de
auto. Dat blijft toch het leukste om te doen.”

Cindy en Rick Bellis

H

et is een druk jaar geweest voor Rijschool Rick. Aan
de Lagedijkerweg in Schagen opende het bedrijf in
oktober een vestiging en daarmee nam het aanbod
aanzienlijk toe. “Naast auto-, aanhanglessen bieden we motor- en bromfietslessen aan en mogen we bromfietsexamens
laten afnemen in Schagen”, zegt Rick Bellis. “Ons pand gebruiken we verder voor het geven van theorielessen.”
Deze theorielessen worden aangeboden via www.
noordkoptheorie.nl en zijn
ook toegankelijk voor leerlingen die hun rijlessen bij
een andere school volgen.

Rijschool Rick is inmiddels
een VOF geworden, nadat zijn
vrouw Cindy in het bedrijf
stapte. “Ze deed altijd al veel
en vanwege de drukte is dat
bijna een fulltime job gewor-

GOEDE INSTRUCTEURS
Bellis (35) begon zijn onderneming drie jaar geleden.
“Toen hadden we één lesauto.
Ik had niet de intentie om groter te worden, maar vanaf het
begin was het meteen enorm
druk. Inmiddels hebben we
zes auto’s en zijn we bezig
met een zevende. Het vinden
van goede instructeurs is een
aandachtspunt. Zij zorgen
voor de kwaliteit en gezelligheid in de auto. Dat vinden
we belangrijk. Ons slagingspercentage ligt rond de zestig
procent, terwijl het gemiddelde in onze regio rond de vijftig procent ligt. Deze cijfers
willen we blijven waarborgen.”
Kijk voor meer informatie op
www.rijschoolrick.nl.

Kraakman Perfors in veel grotere jas

K

F

rank van Graas van Fietsen van Graas is ontzettend blij
met de nominatie. “Het is een opsteker. Dat collega-ondernemers van de Zakenclub ’t Zand mij steunen doet
me erg goed. Deze positieve belangstelling is erg leuk!”

Frank van Graas
Het bedrijf richt zich op
reparatie, onderhoud en verkoop van fietsen en elektrische fietsen. Fietsen van Graas
bouwt tevens fietsen om naar
een E-bike of een driewieler.
In de winkel heeft de onderneming een uitgebreid assortiment kinder-, stads- en elektrische fietsen. “Wij zijn dealer
van de merken Batavus, Sparta, Loekie , Qwic en Freebike.”

raakman Perfors is John Deere dealer en gespecialiseerd in landbouw-, tuin- park- en
golfmachines. De vestiging in ’t Zand zit midden in een verhuizing naar het nieuwe
bedrijventerrein. “Op maandag 7 januari moet alles klaar zijn”, zegt Reinder Kooistra.
“Klanten lopen straks bij Kraakman 2.0 binnen!”
Het team van Kraakman Perfors

Opsteker voor
Fietsen van Graas

R

Voor Van Graas (47) wacht een
spannend 2019. “In april hopen we de nieuwe fietsenwinkel aan de Irenestraat in gebruik te nemen. Ook zullen we
weer gaan wonen op de bovenverdieping. Dan kunnen we
weer echt verder.” Ga naar pagina 5 voor een uitgebreid interview met Frank van Graas.
Kijk voor meer informatie op
www.fietsenvangraas.nl.

Spoelerij Sneekes
blij met erkenning

ob Sneekes is blij met de erkenning die Spoelerij
Sneekes krijgt met de nominatie voor de Ondernemersverkiezing. “Het is heel leuk als collega-ondernemers je op deze manier steunen. We hebben dit jaar veel steun
en medeleven uit het dorp gehad.”
Al sinds 1989 houdt de
Fa. Sneekes zich bezig met
het spoelen van bloembollen
op de locatie in ’t Zand. Het
bedrijf biedt diverse soorten
spoelmogelijkheden aan. “Met
mijn vader en Jeroen Kok vormen we de hoofdmoot”, zegt
Rob Sneekes (38). “In de seizoenen huren we werknemers
in. Tijdens het spoelen van de

Het bedrijf groeit naar een
oppervlakte van 2400 m². “Op
onze oude locatie hadden we
een werkplaats van slechts 375
m² en daar zat het magazijn
bij in”, vertelt Kooistra (44).
“Elders op het industrieterrein
hadden we een opslagruimte
van 800 m². In de nieuwe situatie hebben we op de begane
grond 2.400 m² aan ruimte,
waarvan 960 m² als werkplaats
dient. Mijn collega monteurs

kunnen eindelijk weer binnen
aan het werk. Op de eerste verdieping hebben we nog eens
600 m² beschikbaar. Om te
groeien moet eerst je jasje groter worden. Dat hebben we nu
gedaan.”
ENORM TROTS
Kooistra roemt het proces
rond het nieuwe bedrijventerrein aan de Prins Frisoweg.
“Alles is in eigen beheer in

gang gezet. Met grote dank
aan de Zakenclub ’t Zand en
de Stichting Ontwikkeling
Kolksluis. Eigen ondernemers en vrijwilligers hebben
dit voor elkaar gekregen en
daar ben ik enorm trots op.
Het is fantastisch om mee te
maken. In ’t Zand wordt niet
veel gepraat, maar gewoon
gedaan. Zo werken wij ook!”
Kijk voor meer informatie op
www.kraakman.com.

tulpen in de zomer loopt er
tien tot twaalf man extra. In
de winterperiode komen er
vanuit de firma twee werknemers meehelpen. Op die manier kunnen we het goed aan.”
Ga naar pagina 5 voor een uitgebreid interview met Rob en
Dirk Sneekes. Kijk voor informatie op www.fa-sneekes.nl.
Rob en Dirk Sneekes

Winnaars uit het
verleden:
1998: Freco
1999: Bakkerij Slijkerman
2000: Garage Glas
2001: Bakker & Schilder
Transport
2002: Loonbedrijf Sneekes
2003:J. Koks Installatiebedrijf
2004: Tas Transport
2005: Oostwouder
Tank- en Silobouw
2006: Bakkerij Slijkerman
2007: Garage Anno de Wit
2008: Houtbouw ’t Zand
2009: Bakker & Schilder
Transport
2010: Café De Jonge Prins
2011: Spar Nielsen
2012: Cafetaria Smikkelhof
2013:Jan Schilder
Multiservice
2014: EMT
2015: Zabo Plant
2016: Mondial Uitzend
2017: Art & Metal

Nieuw:
Publieksprijs
De Publieksprijs is
weer terug van weggeweest! Deze prijs
wordt ondersteund
door de Omring
Express. Anders dan
de Vakprijs, waarbij
gestemd wordt door
de leden van Zakenclub ‘t Zand, houdt de
Publieksprijs in dat
diegene hem wint die
de meeste stemmen
krijgt van inwoners
van ’t Zand. Via
kan er tot en met
zondag 13 januari
gestemd worden voor
de Publieksprijs.
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Fijne
feestfdagen
en een
gezond 2019!
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Student Adne van Engelen beleeft jaar om nooit te vergeten

Wereldkampioen
op de f iets
2018 is voor wielrenner Adne van Engelen een jaar om nooit
te vergeten. In het Portugese Braga werd de oud-Zandtemer
wereldkampioen voor studenten. “Dit was mijn grootste
overwinning uit mijn carrière. In een sterk deelnemersveld
piekte ik op het juiste moment.” Naast dit succes studeerde
Van Engelen, na zeven jaar, ook nog eens af aan de Erasmus
Universiteit. De studie Econometrie rondde hij met een 8 af.
“Ik hoef niet langer mijn laptop mee te nemen naar een koers
om te studeren. Heerlijk!”

H

et wereldkampioenschap voor studenten is een erkende
wedstrijd
onder
wielrenners. De Nederlandse wielerunie had zorgvuldig een ploeg geselecteerd en verbleef negen dagen in
Portugal. “We fietsten in het officiële
oranje tricot. De wedstrijd is ook vergelijkbaar met andere grote koersen.
Het deelnemersveld was groot. Wielrenners hebben nou eenmaal een opleiding nodig. Je kan niet tot je zeventigste blijven fietsen.”
ROBECO
Dit jaar was ook de laatste kans op
succes bij dit onderdeel. Van Engelen heeft zijn felbegeerde diploma
behaald en is daarmee student af.
Hij werkt ook al tweeënhalf in het
Financial Risk Management bij Ro-

beco. “Ik sta voor 20 uur per week op
de loonlijst. Vanwege het wielrennen
heb ik goede afspraken gemaakt. Ik
ben veel weg en in de weken dat ik
thuis ben, dan ben ik fulltime aan
het werk. Tussendoor moet ik nog
tijd vinden om te trainen. Goed plannen en discipline zijn heel belangrijk.
Aan het begin van het jaar heb ik
twee keer een trainingsweek belegd
in Malaga en Sicilië. Daar train ik extreem veel. In die week werk ik voor
drie weken een training af. Nu het
’s avonds donker is zet ik de hometrainer op mijn balkon en dan train
ik daar een uur op. Dat zijn zware intervallen, die niet te vergelijken zijn
met een uur buiten fietsen. Ook bezoekjes aan mijn ouders combineer
ik met een training. Van Rotterdam
naar ’t Zand is ongeveer 155 kilometer en dan maak ik er een rondje van

175 kilometer van. Dan ben je toch
naar de klote.”
TAFELTENNIS
Van Engelen is relatief gezien een
laatbloeier in de wielrensport. Voordat hij op de fiets stapte deed hij op
verdienstelijke wijze aan tafeltennissen. Een knie- en rugblessure maakten hier een einde aan. “Vanaf mijn
vijftiende doe ik aan wielrennen.
Fietsen is heel goed voor het lichaam.
Het is een recht toe, recht aan beweging. Ik had snel de passie te pakken.
Wielrennen is een mooie spelletje.
Met bijvoorbeeld hardlopen wint de
snelste, bij het wielrennen niet. Daar

komt tactiek bij kijken. De Tour de
France is natuurlijk het allermooiste.
Ik ben wel zo realistisch en ik heb
niet de illusie dat ik daar ooit tussen
ga rijden. Maar zeg nooit nooit…”
RONDE VAN RWANDA
Van Engelen rijdt voor de Duitse
opleidingsploeg Bike Aid Pro Cycling. Deze ploeg geeft onder meer
Afrikaanse wielrenners de kans om
voor een Europese formatie uit te
komen. Ze koersen over de hele wereld. Onlangs kwam Van Engelen in
actie in China en Indonesië en ook
het Afrikaanse continent begint hij
inmiddels aardig te leren kennen.

Foto: Marleen Stoel
Het komende jaar wil Van Engelen
weer stappen gaan zetten. Na een
hoogtestage in Zuid-Europa hoopt
hij eind februari deel te nemen aan
de Ronde van Rwanda. “Aan deze
meerdaagse wedstrijd heb ik twee
jaar geleden meegedaan. Ik eindigde
toen als vijftiende, maar wat ik daar
allemaal heb ervaren, dat is met geen
pen te beschrijven. De combinatie
van de omgeving, de etappes en ruim
een miljoen supporters langs de weg
maakt het zo mooi. Ik hoorde dat tijdens de etappe in hoofdstad Kigali er
meer fans stonden te kijken dan bij
een Tour-etappe.”

Puzzel mee en win! zes Zakenclubbonnen ter waarde van € 50,- per stuk.

Los de woordzoeker op en maak kans op één van de
De Zakenclubbon is te besteden bij de aangesloten
ondernemers in ’t Zand.

Wij bedenken, ontwerpen en voeren uit:
van logo tot compleet in uw huisstijl
vormgegeven flyer, werkkleding
of bedrijfswagen...

In het nieuwe jaar staan wij
graag weer voor u klaar!

T 0224 59 09 67 | MULLERBELETTERING.NL

breezand
dirkshorn
groenveld
julianadorp
krabbendam
oudesluis
petten
schagen
slootdorp
stolpen
stroet
tveld
tzand
valkkoog
verlaat
waarland
winkel
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De Zakenclubbonnen worden
gesponsord door:
• Huisartsenpraktijk ’t Zand (2x)
• Sportcafé ’t Zand
• Koopman & Co
• Slagerij Andringa
• Tandartspraktijk
M.M.D. van der Ploeg-Kooijman

I

Mail uw oplossing naar:

redactiekerstkrant@gmail.com
of stuur naar:

’t Zand inZicht,
Beatrixstraat 17, 1741 CR Schagen
De inzending dient vóór zaterdag 5 januari 2019
binnen te zijn. De winnaars krijgen persoonlijk
bericht en worden gepubliceerd op de website
www.tzand.info.

16 - december 2018

’T

ZAND INZICHT

In voorbereiding
www.nieuwbouw-tzandnoord.nl

Tussenwoningen
Hoekwoningen
Twee-onder-een-kapwoningen
Vrĳstaande woningen
EEN ONTWIKKELING VAN

Landschappelĳke architectuur
in dorpse sfeer
Gasloos en duurzaam wonen
Start verkoop: voorjaar 2019

meld je vast
aan als
belangstellende
AFGEBEELDE GEVELAANZICHTEN ZIJN CONCEPTTEKENINGEN. HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND.

2019

Prins Clausweg 9 | 1756 BJ ‘t Zand
T 0224 59 00 79 | F 0224 59 35 99
info@houtbouwelementen.nl
@houtbouwtzand

www.houtbouwelementen.nl

