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[Z]aan de Wandel in de zaal
Voorafgaand aan de gewonnen wedstrijd van KZ/Hiltex 1
tegen Fortuna Delft werd de samenwerking tussen de Koogse korfbalclub en [Z]aan de Wandel officieel bekrachtigd.
Alfred Ankum gaf aan dat de
koppeling tussen de korfbalclub en het Zaanse wandelevenement past bij de maatschappelijk rol die de
korfballers willen spelen
'Niet alleen wordt de strijd
tegen borstkanker ondersteund, ook het stimuleren
van bewegen bij verschillende doorgroepen is een doelstelling. En wandelen is heel
laagdrempelig.' Dick Dekker
toonde zich zeer content met
de ondersteuning door

KZ/Hiltex: 'Het helpt om op
6 september bij het eerste
lustrum de ambitie van 5000
deelnemers en € 100.000
voor de strijd tegen borstkanker te realiseren.' Wethouder
Dennis Straat onderstreepte
het belang van maatschappelijke betrokkenheid van
sportverenigingen en ziet
KZ/Hiltex daarbij als voorbeeld.
Foto Piet Wendrich (PWphoto.nl)
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Praten over Van Hall
WORMERVEER - Eind vorig jaar verscheen van de
hand van Erik Schaap de
vernieuwde uitgave van het
boek ‘Walraven van Hall’,
Premier van het Verzet’.
Zondag 15 februari een bijeenkomst rond dit boek in
De Vermaning, Zaanweg 57
in Wormerveer. Vanaf 14.30
uur zijn de deuren open.
Vanaf 15.00 uur gaat Erik
Schaap in op vragen vanuit
het publiek. Lector journalistiek aan de Hogeschool
van Utrecht, Piet Bakker,
zal deze middag de discus-

sie leiden. De eerste druk
van boek ‘Walraven van
Hall’, Premier van het Verzet’ (1906-1945) was al enkele jaren uitverkocht. Omdat er nog steeds vraag naar
was en omdat er steeds meer
nieuwe feiten boven tafel
kwamen, onder andere over
zijn hulp aan Joodse onderduikers en de wijze waarop
Van Hall werd verraden,
verscheen de vernieuwde
uitgave.
Alle belangstellenden zijn
van harte welkom om deze
middag bij te wonen. Er zijn

geen kosten aan verbonden
maar aanmelden via
info@4en5meizaanstad.nl is
wel noodzakelijk in verband
met het beperkte aantal zitplaatsen. De discussie begint om 15.00 uur en duurt
tot 17.00 uur. Koffie en thee
wordt aangeboden door Het
Stedelijk Comité 4 en 5 mei
Zaanstad, die deze bijeenkomst ook organiseert.
Het boek is deze middag
verkrijgbaar (€ 24,95) en na
afloop bestaat de mogelijkheid om het door Erik
Schaap te laten signeren.

Walraven van Hall speelde een
belangrijke rol in het verzet
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

