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Vandaag gaan ongetwijfeld
duizenden wandelaars vanaf de startlocatie Zaanlands
Lyceum te Zaandam op weg
voor hun [Z]aan de Wandel.
Voorafgaand aan dit geweldige initiatief schoof een
groot aantal streekgenoten
aan voor een ander initiatief t.w. [Z]aan Tafel
In Grand Café Atlantic te
Krommenie werd op maandag 18 augustus het [Z]aan
Tafel benefietdiner ten behoeve van stichting [Z]aan de
Wandel gehouden. Een diner
met als doel meer herkenbaarheid te verwezenlijken en
met elkaar de strijd aan gaan

tegen door het ophalen van
geld voor onderzoek naar
borstkanker en een platform
te bieden voor andere initiatieven rondom [Z]aan de
Wandel.
De organisatie was in handen
van de Vrienden van [Z]aan
de Wandel, zijnde Andrew
Harcourt (Atlantic), Jeffrey
Noom(ProMobility), Niels
Dekker en Tony de Jong (HypotheekCompany Zaanstad).
Met elkaar hebben zij 120
kaarten verkocht van € 50,00
per stuk. De gehele opbrengst
van deze kaarten gaat naar
[Z]aan de Wandel! Door het
actief laten sponsoren van het
eten, drinken, de aankleding

van pand en personeel, maar
ook alle gesponsorde artikelen tijdens de veiling zijn zij
er in geslaagd een bedrag van
maar liefst € 7.555 op te halen. een bedrag dat rechtstreeks aan stichting [Z]aan
de Wandel wordt geschonken.
Wat begin juni begon als
goed idee, werd twee maanden later door alle gasten als
een doorslaggevend succes
betiteld. Tijdens de veiling
werd ook het eerste exemplaar van het boek "IK", het
boek dat niet over borstkanker gaat van Michel Grollé,
aangeboden. Een uniek boek,
met bijzondere verhalen
waarbij van alle modellen

hun handtekening in het boek
zal staan. Ook een aantal horloges, een reis naar Maastricht en de kok van Atlantic
(een erg populair object) werden via de veiling verkocht.
Als prachtige afsluiting volgde een optreden van twee
fantastische artiesten die
zich, net als al het personeel
van Grand Café Atlantic, belangeloos beschikbaar stelden.
Grote klasse voor iedereen
die dit mede mogelijk heeft
gemaakt én nogmaals dank
aan alle VRIENDEN van
[Z]aan de wandel namens De
Vrienden Van [Z]aan de Wandel! Vandaag zullen de Vrienden van [Z]aan de Wandel
met maar liefst 100 mensen
meelopen! Hiermee zal de totale opbrengst van de Vrienden van [Z]aan de Wandel
boven de € 10.000 uitstijgen!

Feestband

De starttijden zijn zo gekozen dat alle deelnemers, vanaf een uur of twee in de middag aankomen bij het
eindpunt: het binnenplein van
het Zaanlands Lyceum. Daar
zal de Zaanse feestband
Hastalavista zorgen voor een
spetterend optreden, Hastalavista is al jaren een begrip in
de Zaanstreek, de band is een
mix van jonge en ervaren
muzikanten, van wie sommigen al meer dan twintig jaar
in het vak zitten en hun muziek is dan ook een directie
afspiegeling van de band
zelf: van Soul tot Rock en alles dat er tussen in. De organisatie van [Z]aan de Wandel
is dan ook heel erg blij met
de vrijwillige bijdrage van al
deze muzikanten en hun geluidsbedrijf H-Sound uit
Wormerveer.

Open dag VV
Zaanstad
ZAANDAM - Als opening
van het nieuwe volleybalseizoen organiseert VV Zaanstad zaterdag 13 september
haar jaarlijkse Open Dag in
sporthal Zaanlands West te
Zaandam.
Naast een clinic voor de jeugd
en oefenwedstrijden voor alle
dames- en herenteams heeft
de presentatie plaats van het
"nieuwe" Heren 1 en zal ook
onze nieuwe website worden
gelanceerd. Het programma
luidt als volgt: 09.00 - 12.00
clinic jeugd, 13.00 - 17.00
start diverse oefenwedstrijden,
18.30 - 19.00 presentatie Heren 1, 19.00 - 19.30 lancering
nieuwe website en 20.00 oefenwedstrijd Zaanstad H1 Inter Rijswijk H1.
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Benefietmaaltijd [Z]aan Tafel goed voor € 7.555
Een diner met als doel meer herkenbaarheid te verwezenlijken en met elkaar de strijd aan gaan tegen door het ophalen van geld
voor onderzoek naar borstkanker en een platform te bieden voor andere initiatieven rondom [Z]aan de Wandel. Die missie
kwam in Grand Café Atlantic goed tot uiting.Bij de prijsuitreiking v.l.n.r. Andrew Harcourt, Niels Dekker, Jeffrey Noom, Quirine de Jong, Tony de Jong (Foto Eric van Soest)
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Marijke Klinge-Veen
Marijke Klinge-Veen
werkte 44 jaar in de administratieve dienstverlening, waarvan de laatste
15 jaar als boekhouder in
het notariaat. Daarnaast
was er altijd tijd voor vrijwilligerswerk. Sinds haar
pensionering in 2011 is zij
medebestuurder van de
KBO in Krommenie-Assendelft Noord, eerst als
notulist en sinds april als
penningmeester. Zij zit in
de Werkgroep Missie,
Ontwikkeling en Vrede
van de St. Petrusparochie
en zet zich in voor mensen
ver weg en dichtbij. Zij is
medeorganisator van o.a.
het jaarlijkse Vastenactieconcert.
1. Uw zondag?
Samen met mijn man zing
ik in ons parochiekoor
Rotsvast. We voelen ons

thuis in de St. Petrus-parochie en bezoeken regelmatig de vieringen. Op zondag
maken we graag tijd vrij
voor onze kinderen en
kleinkinderen of trekken er
met de fiets op uit.
2. Bang voor?
Geloofsfanaten en religieuze terreur. Dit vraagt een
keiharde aanpak.
3. Kwaliteiten?
Als boekhouder ben ik een
pietje precies. Organiseren
vind ik leuk. Ik stoei graag
met taal en werk mee in de
redactie van de maandelijkse KBO-er.
4. Ergernis verkeer?
Automobilisten die geen rekening houden met voetgangers en fietsers.
5. Dagje ruilen met?

Met onze kleindochters om
in deze nieuwe tijd te ervaren hoe het is om kind te
zijn.
6. Favoriet dier?
De vlinder in al zijn variëteiten. Om de schoonheid
van het diertje en om zijn
symbolische betekenis.
7. Burgemeester?
Tegen de burgemeesters in
Nederland zou ik willen
zeggen: 'Zie toe op de allerbeste zorg voor de ouderen
in uw gemeenten en laat ze
thuis niet vereenzamen en
verkommeren.'
8. Uw held?
Ik heb bewondering voor
mensen die hun hoofd boven het maaiveld uit durven
te steken.
9. Mooiste plek?
Het Zwaansmeerpad langs
het Alkmaarder- en Uit-

geestermeer. Als ik daar
fiets hoop ik altijd dat mijn
favoriete bankje vrij is en ik
een poosje kan genieten van
het fraaie uitzicht en de rust
aan de waterkant, waar de
tijd stil lijkt te staan.
10. Levensmotto?
Stel niet uit tot morgen wat
je vandaag kunt doen en
verwacht nooit een dankjewel voor wat je doet maar
ga ervan uit dat de voldoening je beloning is, dan kan
elke waardering die je te
beurt valt alleen maar meevallen.

Zaan Top 5

1. Jan Smit - Jij & ik
2. Ariana Grande - My everything
3. Grad Damen - Klanken van
gevoel
4. Dotan - 7 Layers
5. Eric Clapton - The breeze

Ruthie Foster Promise of a
brand new day
Al zag ze de afgelopen 15 jaren menig meesterwerk (bv
'Runaway soul' en 'Let it burn')
in de anonimiteit verdwijnen,
desondanks is deze Amerikaanse singer-songwriter vol
goede moed de studio weer in
gedoken. Haar muziek ademt
ook nu weer vooral vintage
soul met een vleugje folk,
blues en gospel. Producer
Meshell Ndegeocello drukt
gelukkig niet heel nadrukkelijk haar stempel op de nieuwe
plaat van Ruthie, maar heeft er
wel voor gezorgd dat 'Promise
of a brand new day' klinkt als
een fantastische soulplaat. De
muzikanten die haar deze keer
omringen zorgen voor een authentiek klinkend soulgeluid,
waarin ruimte is voor soleren,
wat lekker gitaar-, orgel- en
pianowerk oplevert. Blazers
ontbreken, wat een beetje ingetogen geluid oplevert, waardoor er volop ruimte is voor
vocaal vuurwerk. En laat Foster daar nou juist heel goed in
zijn! Haar imposante stem
roept herinneringen op aan
grootheden als Aretha Franklin en Etta James. Het is een
stemgeluid dat flink kan uithalen, maar ook kan doseren;
een vaardigheid die de meeste
actuele jonge soulzangeressen
helaas vreemd is. Het album
ademt de sfeer van oude soulplaten, maar houdt zich dus
ook in al het neo-soul geweld
moeiteloos staande. 'Promise'
bevat wat meer songs met een
maatschappelijke boodschap.
Luister naar 'Second coming',
een protestsong tegen rassendiscriminatie, of 'It might not
be right', over acceptatie van
een homo-relatie. Maar gewoon lekker mee galmen met
'Let me know' of 'Singing the
blues' mag natuurlijk ook…!
Ger

Raddraaiers
treden op
ZAANDAM - Het zeemanskoor De Raddraaiers treedt
op zondagmiddag 7 september op in de Arend Dikzaal
van verzorgingshuis het
Mennistenerf, H. Gerhardstraat 77 in Zaandam.
Het optreden begint om 14.30
uur en de zaal is om 13.45 uur
open. De entree kost 4 euro en
2 euro voor bewoners. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de receptie.

