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Tijdens eerste lustrumeditie [Z]aan de Wandel
Babbels Live
met Jett Rebel

Record aantal lopers verwacht

ZAANDAM - Elders in dit
nieuwsblad treft u een bijlage aan waar Zaans Welzijn
centraal staat.
Zo is er bijvoorbeeld aan voor
vrijwilligers die iets goeds
doen voor een ander. In Zaanstad zijn ze er volop. Zaankantersvoorelkaar en BUUV
houden spreekuren bij de verschillende Sociale Wijkteams.
Meer hierover is te lezen in
Zaans Welzijn.

Jett Rebel klaar voor Babbels Live
KROMMENIE - Het
komt steeds dichterbij.
Zaterdag 20 en zondag
21 juni zal op het Provily
Sportpark een groot
tweedaags muziekevenement worden georganiseerd: Bar Babbels Live!
Het programma was al zo
goed als bekend. Zaterdag
20 juni optredens van DJ’s
Mattie & Wietze, Queenforever, een tributeband
die alle hits van Queen zal
spelen en een Mystery Guest. Zondag 21 juni komen
Roberto Jacketti & the
Scooters, The Golden Earring én de Eleven 20 One.
Voor Ad de Lange heeft
het lang moeten duren,
maar eindelijk mag hij het
uitschreeuwen dat de Mystery Guest niemand minder dan Jett Rebel is.
Deze 24 jarige zanger en
multi-instrumentalist kende in 2014 zijn grote doorbraak en heeft alles in zich
een wereldartiest te worden. 'En daarom staat hij
op Babbels Live!' aldus De
Lange die nu eindelijk
mag zeggen waarom hij zo
blij is.

Zaans Welzijn

Luilak in Het
Pink

(Foto Jolanda Fisser)

ZAANDIJK - De voorbereidingen voor de vijfde editie
van [Z]aan de Wandel, het jaarlijks Zaanse wandelevenement in de strijd tegen borstkanker, zijn in volle gang. De
organisatie, die in handen is van de vijf Zaanse Rotary
Clubs, is er in geslaagd een nieuwe locatie te vinden voor
de start en finish van dit gezellige en sportieve evenement. De deelnemers zijn op zondag 6 september a.s. van
harte welkom op het monumentale Hembrugterrein.
Stichting [Z]aan de Wandel is
trots op haar eerste lustrumeditie in 2015. Sinds de start
van het wandelevenement in
2011 is er door ruim 8.000
wandelaars een totaalbedrag
van € 197.500 ingezameld

voor onderzoek naar borstkanker. Met deze opbrengst
zijn onderzoeksprojecten van
het Nederlands Kanker Instituut / Antoni van Leeuwenhoek ondersteund en heeft
het Zaans Medisch Cen-

trum/Esperanz haar online
ondersteuning aan borstkankerpatiënten verder kunnen
optimaliseren. Stichting
[Z]aan de Wandel heeft samen met de vijf organiserende Zaanse Rotary Clubs de
ambitie om tijdens de vijfde
editie 5.000 wandelaars te
mogen begroeten. De opbrengst zal wederom ten goede komen aan onderzoek naar
en preventie en behandeling
van borstkanker door het
NKI/AVL en een project van
het ZMC/Esperanz.

[Z]aan de Wandel is een laagdrempelig evenement voor iedereen: jong, oud, super sportief of minder getraind, het
maakt niet uit. Plezier en gezelligheid staan voorop deze
dag. Er zijn prachtige routes
uitgezet over 5, 10, 15 en 25
kilometer langs diverse historische plekken in de Zaanstreek. Individuele lopers
kunnen inschrijven via de
website
www.zaandewandel.nl. Bedrijventeams mailen naar
info@zaandewandel.nl.

In oliemolen ’t Pink, Pinkstraat 12, is het vrijdag 22
mei vanaf 19.00 uur om de
oude sfeer van de luilakviering te herleven. Gedurende
de avond en de nacht (tot
02.00 uur) zal ook dit jaar de
poffertjeskraam weer aanwezig zijn. Op het terras kunnen de bezoekers zitten en
wat eten en drinken.

HORNBACH Zaandam
hornbach.nl
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Voor Top Service en kwaliteit ga
je naar Heron Auto Purmerend
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De grootste
collectie
van Nederland !!
Zie pagina´s elders In deze editie
Zie advertentie
verderop in
deze krant!

Monaco Incentive 2011 t/m 2014.
Top 5 van Nederland: klanttevredenheid.
Audi TwinCup 2011-2012 & 2013- 2014.
Beste Audi dealer van Nederland: techniek.
Beste Dealerteam 2013-2014.

Burg. D. Kooimanweg 14, Purmerend.
www.heronauto.nl
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GRATIS

Garage voor alle merken.

SCOOTER

 Universeel onderhoud
 APK/airconditioning
 Diagnose/reparatie/etc.

EEN GRANDE RETRO SCOOTER KADO BIJ AANKOOP VAN ALLE
GESELECTEERDE BANKSTELLEN, HOEKBANKEN OF INTERIEURS
WINKEL
WAARDE

999,-

Koraalstraat 4 - Alkmaar (Boekelermeer/nabij A9) 072-5411230
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TUIN-, SFEER- & KLUSCENTRUM

BUITENGEWOON BUITENLEVEN!
Oosterboekelweg 2a, Hoogwoud - 0226 - 352 197 - www.deboet.nl

WIJ ZIJN OPEN: Maandag t/m Donderdag 9.00-18.00 uur | Vrijdag 9.00-21.00 uur (Koopavond) | Zaterdag 9.00-17.00 uur | Zondag 11.00-17.00 uur

