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Zaankanter
aan de loop

ZAANDAM - Wie de ideale
voorbereiding op de Dam tot
Damloop van 21 september
zoekt kan al jaren niet om
de Zaankanterloop heen.
Zaterdag 13 september organiseert AV Zaanland in
samenwerking met Nieuwsblad De Zaankanter de
Zaankanterloop.
De start van zowel de 5 als de
10 km heeft plaats om 19.00
uur op de atletiekbaan van AV
Zaanland en de finish op de
Westzijde. Voor-inschrijven is
mogelijk bij Nieuwsblad De
Zaankanter, Zeemansstraat 4
en Runnersworld, Gedempte
Gracht 58, beide gevestigd in
Zaandam. Het inschrijfformulier vind je in dit nieuwsblad
De Zaankanter en bij Runnersworld. Na-inschrijven:
kantine AVZ v.a. 17.30 uur.

Woensdag 3 september 2014

Honderd vrijwilligers begeleiden duizenden wandelaars

[Z]aan de Wandel vroeg van start
STREEK - Zo'n honderd
vrijwilligers begeleiden
zondag 7 september de
duizenden wandelaars bij
het evenement [Z]aan de
Wandel. Zowel bij de inschrijving, start en finish
als bij het regelen van het
verkeer onderweg. Elk jaar
begint en eindigt het wandelevenement bij een andere Zaanse locatie. Dit jaar
is dat het Zaanlands Lyceum aan de Vincent van
Goghweg in Zaandam.
Na het startschot van Lyceum directeur Jan Coster, vertrekken hier om half tien 's
ochtends, de wandelaars
voor het langste traject. Tussen één en half drie worden
alle deelnemers terugverwacht. De wandelaars hebben de keuze tussen vier verschillende afstanden: 5, 10,
15 en 25 kilometer (zie
www.zaandewandel.nl).
Maar ze hebben allemaal één
en hetzelfde doel: wandelen
om zoveel mogelijk geld
bijeen te brengen voor onderzoek naar borstkanker.
Deelnemers kunnen het beste op de fiets naar het eve-

De populaire band Hasta la Vista 'blaast' de deelnemers als het ware over de finish
nement gaan, want de parkeergelegenheid in de omgeving van het Zaanlands Lyceum is beperkt. Wel kan
tegen betaling gebruik worden gemaakt van de parkeergarage van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) op

Zie het gemeentenieuws
In het hart van deze krant

tien minuten loopafstand van
start en finish.

Feestelijke intocht
Het startschot voor de lopers
van de 15 kilometer wordt om
half elf gegeven door Sandra
Muller, chirurg bij het ZMC.

Burgemeester Geke Faber van
Zaanstad doet om half twaalf
het startschot voor de lopers
van de 10 kilometer en burgemeester Astrid Nienhuis van
Landsmeer om half één voor
de lopers van de 5 kilometer.
LEES VERDER OP PAG 3.

U kunt in 12 termijnen betalen

TEGEN 0%
RENTE

Woonlandschap TANZANIA

STREEK - Traditiegetrouw
verschijnt dit Nieuwsblad bij
aanvang van het korf- en voetbalseizoen met een uitgebreide sportbijlage. Hét platform
voor de verenigingen om hun
eerste teams te presenteren,
omringd door enthousiaste
sponsoren. Nagenoeg alle
Zaanse teams treft u deze
week in het hart van dit
Nieuwsblad. De voorbereiding op het seizoen 20142015 is afgerond. Voor de trainers moet duidelijk zijn welk
basisteam zij dit weekeinde de
competitie in zullen sturen.
De medewerkers van dit
Nieuwsblad wensen u veel
kijk- en leesplezier. Alle
Zaanse sporters vanzelfsprekend heel veel succes in hun
competitie!
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Zie advertentie
verderop in
deze krant!

NATUURLIJK KAN HET!

Sportbijlage

Garage voor alle merken.
 Universeel onderhoud

449,-

 APK/airconditioning

9,a l 10 9
norma

OF

NIEUW GEOPEND IN ZAANSTAD

Bel dan
(0299) 39 45 16
of kijk op
www.particura.nl.

Koraalstraat 4 - Alkmaar (Boekelermeer/nabij A9) 072-5411230

37,42

TEGEN 0% RENTE
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MEGASTORE
3000 M2

de Vogue Pr

ELKE ZONDAG

GEOPEND!

VAN 12:00 TOT 17:00 UUR

STORMHOEK 13

ZAANDAM

WWW.BABYLAND.NL

WWW.JUNIORLAND.NL

Grootste Bopita en Coming Kids collectie van Noord-Nederland!

Dé keukenzaak van
Nederland.

Zie de advertentie
elders in de krant

NL Label

PVC Larvik
all-in-gelegd*:

49,(per m2)

Nieuwe vestiging
in Zaandam!

Berg&Berg|DeSter

Zaandam, Stormhoek 8 (to McDonalds)
Tel: 075 63 56 794

DE STER/BERG&BERG
Krommenie, Zuiderhoofdstraat 43, tel: (075) 628 14 96

www.houtsma-keukens.nl

Meer informatie over deze actie en de voorwaarden op:

bergenberg.nl/zorgeloos

tapijt • pvc vloeren • vinyl • laminaat • gordijnen • binnenzonwering

BERG&BERG
Zaandam, Westzijde 44, tel: (075) 616 39 92

Voque Premium

Voque Premium

E1249,-

• Aluminium • AXA slot
v.a.
• Framemaat: 53 cm (700C)
inclusief servicebeurt
• Shimano nexus 7, roller brake
• Accu: 36V-10Ah lithium ion uitneembaar
• Actieradius: 50-70 km
• Extra’s: Eenvoudig te beddienen, alle info
op display snelheid, afstaand, totaalafstand,
6 standen ondersteuninggs niveau,
batterijcapaciteit, lichtkn
nopje.
Van Zaane officieel
Bekijk ook onze webshop!

dealer voor Zaanstad

©thuis-in-reklame.nl

Thuiszorg nodig?

 Diagnose/reparatie/etc.
12 MAANDEN PRIJS

Westzijde 64, 1506 EG Zaandam, Teel.:(075) 617 30 15, www.zaane.nl

