
BIOSCOPEN

PATHÉ-BIOSCOOP, Hermitage 140, Zaan-
dam, www.pathé.nl/zaandam/
Allahin Sadik Kulu: do, vr, zo - wo 15.40 uur,
za 16.20 uur. 
Alvin & the chipmunks 3 (NL): do, vr, ma -
wo 10, 12 uur; za 12.40, 14.45, 16.50 uur. do,
vr, zo - wo 14.10, 16.20 uur. 
Arthur Christmas (N3D): do, vr, ma - wo 11
uur. 
Dolfje Weerwolfje: do, vr, ma - wo 10.30,
15.30 uur; do - za, ma - wo 13 uur: zo 13.30,
15.45 uur; za 15.20 uur. 
Happy Feet 2 (N3D): do - za, ma - wo 13.20
uur; zo 13.30 uur.
Happy Feet 2 (NL): do, vr, ma - wo 10.45
uur. 
The Help: do, vr, zo - wo 20.40 uur.
Mega Mindy en de snoepbaron: do, vr, ma -
wo 10, 11.50 uur; za 12.30, 14.30 uur; do, vr,
zo - wo 13.40 uur. 
Mission Impossible - Ghost protocol: do -
za, ma - wo 15.50 uur; zo 16 uur; do, vr, zo -
wo 18.30, 21.30 uur.
New kids Nitro: do, vr, zo - wo 20.30, 22.30
uur. 
New Year’s eve: do - za, ma - wo 13.10 uur;
zo 13.20 uur; do, vr, zo - wo 18.50, 21.40 uur. 
Nova Zembla (3D): za 15.30; do, vr, zo - wo
16, 18.30, 21 uur. 
Puss in boots (N3D): do, vr, ma - wo 11.10,
13.30, 16 uur; za 13.15 uur; zo 13.50, 16.10
uur. 
Puss in boots (3D): za 15.40 uur; do, vr, zo -
wo 18.20 uur. 
Sherlock Holmes: A game of shadows: do,
vr, zo - wo 18.20, 21,20 uur. 
Twilight saga: The breaking dawn part 1:
do, vr, zo - wo 18 uur. 
FILMHUIS DE FABRIEK, Jan Sijbrandsteeg
12, Zaandam, tel. 631 19 93.
Isabelle: donderdag 15 uur (50+); vrijdag
21.30 uur.
Submarine: donderdag 20.30 uur; vrijdag
19.15 uur.
Ides of March: donderdag 20.15 uur; vrij-
dag 19 uur.
Habemus papam: vrijdag 21.15 uur.

DONDERDAG

evenementen
ASSENDELFT - 9 tot 11 uur: Ontmoetings-
ochtend Saendelft Ontmoet. Buurtcen-
trum De Kaaik, Parkrijklaan 122.
ASSENDELFT - 13 tot 16 uur: De Buurthulp-
centrale en het Wmo-loket Zorgzaan zijn
geopend. A3, Dorpsstraat 386.
KROMMENIE - 9.30 - 11.30 uur: Speloch-
tend voor ouderen. Wijksteunpunt De
Palmboom, Snuiverstraat 63a.
OOSTZAAN - 9.30 tot 11.30 uur: Nordic Wal-
ken in het Twiske. Bezoekerscentrum,
Noorderlaaik 1. Aanm.: tel. 6177282 of
www.walkersforwheelers.nl.
WESTZAAN - 10 tot 15 uur: Museum Letter-
gieten 1983 is open. Jacobus van Waert-
straat 53.
WORMER - 11 tot 12 uur: Thai Chi voor be-
ginners. Scwo aan de Dorpsstraat.
WORMERVEER - 20.30 uur: Filmhuis: After
Life. De Groote Weiver, Industrieweg 1a.
ZAANDAM - 9.30 uur: Tafeltennissen voor
senioren; 13.30 uur: klaverjassen en koers-
ballen; 19.30 uur: darten. Buurtcentrum
De Kolk, Heijermansstraat 129.
ZAANDAM - 9 tot 12 uur: De Buurthulpcen-
trale en het Wmo-loket Zorgzaan zijn ge-
opend. De Poelenburcht, Weerpad 1a.
ZAANDAM - 9.30 tot 11.30 uur: Inloop-
spreekuur SMD informatiewinkel voor
hulp bij invullen div. formulieren. SMD Pe-
perstraat.
ZAANDAM - 10 tot 12 uur: De Buurthulp-
centrale en het Wmo-loket Zorgzaan zijn
geopend. Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat.
35.
ZAANDAM - 10 tot 16 uur: Boerenmarkt,
met biologische- en streekproducten. Ro-
zengracht.
ZAANDAM - 17.15 tot 18.30 uur: Avondres-
taurant in het Mennistenerf, H. Gerhard-
straat 77.
ZAANDIJK - 10 tot 11.30 uur: Country Line-
dance; 13.30 tot 16 uur: klaverjassen. Wijk-
steunpunt De Boed, Willem Dreeslaan 1.
bijeenkomsten
WORMER - 10 uur: Bijpraten in ’Op de kof-
fie’. De Wijngaard, Dorpsstraat 134a.
WORMERVEER - 9.30 tot 11.30 uur: Afasie-
groep. Buurthuis De Lorzie, Marktplein 3.
ZAANDAM - 11 tot 14 uur: De Westzijder-
kerk is geopend. Westzijde 75.
jeugd
KOOG AAN DE ZAAN - 14 tot 17 uur: Inloop
bij RAAZ, projectbureau voor jongeren. Het
Brandtweer, Breestraat 110.
zaanradio
ZAANDAM- 21 - 23 uur: Zaanradio’s pop-
programma ’Live en Puur’ presenteert een
live optreden van Radiofood (alternatieve
rock). Kabel 103.30, 89.0, ether 107.10. In-
fo: www.zaanradio.nl. Herhaling op maan-
dag 2 januari tussen 22 - 24 uur.
muziek
ZAANDAM - 15 uur: Klassiek concert door
St. Musicians Worldwide. Evean Wester-
watering, Elsbroekplantsoen 1.

VRIJDAG

evenementen
KROMMENIE - 19 uur: Bijeenkomst War-
hammer- en spellenclub Worst Case Saena-
rio. Buurtvereniging Blok, Dr. Kuyperkade
5.
WESTZAAN - 14 tot 17 uur: Senioren klaver-
jassen. De Kwaker, J.J. Allanstraat 127.
WORMER - 14 tot 16 uur: Steenwerpersclub
’De Schansmikkers’. Het Wapen van Wor-
mer, Zandweg 34.
ZAANDAM - 9 tot 12 uur: De Buurthulpcen-
trale en het Wmo-loket Zorgzaan zijn ge-
opend. De Meerpaal, Panneroodstraat 89.
ZAANDAM - 10 tot 12 uur: Koffie-inloop, 14
tot 16.15 uur koersballen. De Meerpaal.
Panneroodstraat 89.
ZAANDAM - 18 tot 20 uur: Eetcafé. Buurt-
centrum De Veldschuit, Veldbloemenweg
6e. 
ZAANDAM - 20 uur: Klaverjassen in buurt-
centrum de Kolk, Heijermansstraat 129.
ZAANDIJK - 10 tot 16 uur: Molen De Bleeke
Dood is geopend. Lagedijk 28.
jeugd
KOOG AAN DE ZAAN - 14 tot 17 uur: Inloop
bij RAAZ, projectbureau voor jongeren. Het
Brandtweer, Breestraat 110.
WESTZAAN - 13 tot 15 uur: Kids creaclub.
Dorpshuis De Kwaker, J.J. Allanstraat 127.
Aanmelden via tel. 075-6310352.
muziek
ZAANDAM - 21 uur: ’Back to Life’ in de Kapi-
teinshut, Klauwershoek.
telefoonnummers
Alarmnummer 112. Politie: 0900-8844.
Huisartsenpost: 075-653 30 00. 
Tandartsen: 075-670 17 01.
Slachtofferhulp: tel. 0900-0101.
Stichting Korrelatie: 0900-1450.
Sensoor telefonische hulp: 075-616 20 00. 
Antidiscriminatie: tel. 075-612 56 96.
Dierenambulance, tel. 075-615 66 66.
Dierenmishandeling: 0900-202 12 10.
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Z AA N D I J K - Het is de privacy-
wetgeving die het Zaanstad ver-
biedt om camera’s in woonwij-
ken op te hangen. Rooswijk heeft
onlangs om cameratoezicht ge-
vraagd, maar kreeg ’nee’.

Volgens woordvoerster Marie-
ke Brentjens heeft Zaanstad veel
moeite moeten doen om het juri-
disch voor elkaar te krijgen om
camera’s in het centrum op te
mogen hangen. Voor camera's op
de openbare weg gelden strenge
regels die schending van de pri-
vacy moeten voorkomen. Voor
woonwijken is het daarom geen
mogelijkheid. Bovendien zou
het onbetaalbaar zijn om woon-
wijken te beveiligen met came-
ra’s.

Camera in wijk
strijdig met
privacyregels
van onze verslaggever

Wie is uw favoriete culturele talent?

Zaanse Aanmoedigingsprijs Cultuur 2012

De gemeente Zaanstad stelt in 2012 een aanmoedigingsprijs van € 2.500,- beschikbaar voor
ontluikend cultureel talent. Iedereen met talent op het gebied van muziek, podiumkunst,
beeldende kunst, vormgeving, (nieuwe) media – maar ook een geheel ander terrein – kan
worden voorgedragen.

Het maakt niet uit in welke culturele discipline een talent uitblinkt, zo lang u maar kunt
motiveren waaróm diegene een aanmoedigingsprijs verdient. Denk hierbij aan vernieuwende
prestaties, een herkenbare stijl en/of een sterke ambitie en ondernemingszin. Kandidaten
moeten inwoner van Zaanstad zijn.

Verkiezingen
De gemeente Zaanstad wil burgers betrekken bij de voordracht én het aanwijzen van de
winnaar. U draagt één of meer kandidaten voor, voorzien van een motivering. Het Advies-
panel Cultuur Zaanstad beoordeelt alle voordrachten en adviseert het college over het
opstellen van een shortlist. In mei 2012 krijgen inwoners van Zaanstad de gelegenheid om
hun stem uit te brengen.

Stimulans én steun
De gemeente wil met de prijs een talent (persoon óf groep) stimuleren en ondersteunen
in de verdere culturele ontwikkeling.

Reacties
Stuur uw voordracht vóór 15 januari 2012 per e-mail aan: m.geusebroek@zaanstad.nl
of per brief aan gemeente Zaanstad, afdeling Economie, Cultuur & Toerisme
(t.a.v. M. Geusebroek), Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Denk aan vermelding van naam
en volledige adresgegevens van de kandidaat en vergeet ook uw eigen gegevens niet.

(ADVERTENTIE)

De meelkost die indertijd op
tafel kwam was vaak het
gevolg van armoede. Armoed
noemt men dat in het Zaans.
Er werd veel ’op de klis’ge-
kocht,

Op krediet, op de pof. (Cor
Bruijn: ’moeder koopt meel
op de klis)

Klis: uitstaande schuld in
winkels. Klis is de dialectische
uitspraak van klits

dat ook elders in Holl.
voorkomt , zo lezen we in Dr.
G. J. Boekenoogen, De Zaan-
sche Volkstaal.

Klis is ook een winkelier-
ster die op de klis verkoopt.

Zo komt ook het woord
’paaiement’ in beeld: beta-
ling.

Bai paaiementjes: op
afbetaling. Ik hew met de
kroienier ovvesproke det ik
me skuld bai paaiementjes
betale zel.

Te veel pinnen – rood
staan: moderne paaiementjes?

K L E I D O I F F I E

Op de klis

Marie Kleij uit Westzaan wil de
Zaanse taal levendig houden.
Daarom belicht ze in deze ru-

briek enkele woorden en gezeg-
den.

Bewoners in Neck en Wormer
zeggen daarin dat ze veel buur-
toverlast hebben van seizoensar-
beiders uit Oost-Europa. Marle-
na Klusewicz en Grazyna
Grzeszczuk van G & A vinden dat
de waarheid geweld wordt aan-
gedaan. Ze vertellen dit in de wo-
ning aan de Grootweg 10 in Neck.
Daarin hebben ze tijdelijk Poolse
uitzendkrachten ondergebracht
die werken bij een productiebe-
drijf in Zaandam. G & A huurt
het pand, via een makelaar, van
eigenaar John Poel uit Purme-
rend. Ook hij is bij het gesprek
aanwezig.

Poel woonde er zelf, van 1977-
2005. ,,Oorspronkelijk was er
wel een garage bij, maar dat is
zestien jaar geleden al veran-
derd. Toen heb ik er, mét vergun-

ning van de gemeente Wormer-
land, een atelier van gemaakt
voor mijn vrouw.’’ Hij wijst de
weg en toont de ruimte: keuken-
blok, tv, koelkast en twee bed-
den. ,,Geen stapelbed dus.’’

Stapelbed
Waarop De Groot-Sikora herin-
nert aan een foto van een stapel-
bed dat deze krant onlangs ter il-
lustratie op internet plaatste bij
een van de publicaties. ,,Kenne-
lijk zomaar een foto, maar dat
stond er niet bij. Zo werd de in-
druk gewekt dat het ’het stapel-
bed in Neck’ was.’’ De ruimte
wordt nu en dan verhuurd als ka-
mer.

G & A zegt dat nooit meer dan
zes personen in het pand verblij-
ven (’eerder minder’), geheel vol-

gens het huurcontract met Poel.
Buurman Mark Dolleman in
Neck klaagt onder meer over la-
waai, vervuiling en soms meer
dan zes bewoners. Klusewicz
zegt dat de mensen op het hart
wordt gedrukt dat ze zich sociaal
dienen te gedragen. Maar leefge-
luid is normaal ’en het zijn vol-
wassen mensen’. ,,Dat is zo’’, al-
dus Poel. ,,Maar als de buren ’s
ochtends om vijf uur in de tuin
staan te roken en praten, dan kan
ik me voorstellen dat je daar
wakker van wordt. Dat moet na-
tuurlijk niet gebeuren.’’

Poel en G & A deden volgens ei-
gen zeggen eerder pogingen
zonder succes, ze hopen te zijner
tijd alsnog met Dolleman te kun-
nen overleggen en eventueel af-
spraken te maken. ,,Maar het is
vervelend als ik klachten hoor en
bij Mark ga kijken, dat er dan
niets aan de hand is. Dat heb ik
wel tien keer vastgesteld. Om het
huis gereden, binnen geweest.
Niets. Maak dan een film, of
neem het op. Wat niet door de
beugel kan, wil ik niet hebben.
Denk je dat ik dit leuk vind?’’

Dolleman was op 5 november
dit jaar zó boos dat hij ook de – in
zijn ogen te laat – gearriveerde
politie beledigde. Daarop werd
hij meegenomen om te kalmeren
in het politiebureau in Zaandijk.
Klusewicz: ,,We hadden op die
avond in het pand een korte ver-
gadering met onze werknemers.
Ongeveer twintig man, van
19.00-19.40 uur. De buurman
zegt dat iedereen was gevlucht
toen de politie kwam, maar we
zaten er nog toen hij werd mee-
genomen.’’

Poel verhuurt zijn woning al
vijf jaar aan arbeiders, ’onder
meer aan Hongaren, maar ook
Nederlanders’. Sinds augustus
vorig jaar is er het huurcontract
met G & A, dat ’in de omgeving
van Amsterdam’ vijf particuliere
woningen huurt via makelaars.

Dat is voor noodgevallen. Het
uitzendbureau beklemtoont dat
de meeste seizoenarbeiders zelf
huisvesting regelen. Klusewicz:
,,Het is ook niet zo dat familie
overkomt. Wat denk u dat het
kost om voor een paar dagen be-
zoek helemaal naar Neck of Wor-

mer te reizen? Dit zijn echt geen
rijke mensen.’’

Poel blijft verhuren totdat het
huis is verkocht. Het contract in
Wormer loopt binnen een
maand af, op 23 januari. G & A
stopt er echter eerder mee. Daar

zijn twee redenen voor, zegt
Grzeszczuk. ,,We willen geen ex-
tra problemen met de buur-
vrouw (Patricia Bottenheft, red.)
én het is een oude, niet zo goed
onderhouden woning.’’ De be-
woners zijn twee Poolse stellen. 

Uitzendbureau over overlast Polen in Neck en Wormer

Waarheid is ’geweld aangedaan’ 
door ton de lange

W O R M E R LA N D - ,,Dit is géén garage en er staat hier géén sta-
pelbed’’, zegt juriste Izabela de Groot-Sikora uit Gorin-
chem. Zij vertegenwoordigt het Hoornse uitzendbureau G
& A Personeelsdienstverlening. Dat meent door ’tenden-
tieuze artikelen’ in deze krant in diskrediet te zijn ge-
bracht.

Dat beweren beide directe bu-
ren. De gemeente Wormerland
heeft het probleem ook gecon-
stateerd. Burgemeester Peter
Tange heeft hierover contact
gehad met het Regionaal In-
formatie en Expertise Cen-
trum (RIEC), onderdeel van de
politie Zaanstreek-Waterland. 

De seizoenarbeiders betalen
in beide woningen huur. Ze
zijn er geplaatst via bemidde-
ling door G & A Personeels-
dienstverlening. Dit Hoornse
uitzendbureau beweert in het
artikel hiernaast dat kritiek en
klachten grotendeels onte-
recht zijn. Dat vindt ook Pur-
merender John Poel. Zo lang
zijn huis in Neck nog niet is
verkocht, verhuurt hij het aan
Poolse uitzendkrachten van G
& A. Deze situatie is al sinds
vorig jaar.

Veel klachten over
Polen zijn ’niet terecht’
Oost-Europese seizoenarbei-
ders in twee particuliere pan-
den in Wormer (Dorpsstraat)
en Neck (de Grootweg) bezor-
gen veel overlast.

lastige tijd. De culturele sector
heeft het immers moeilijk.
Daarom hebben we haar deze
kans geboden en het resultaat is
echt goed. Uit alle foto’s die zij
heeft gemaakt hebben we er een
gekozen en daarvan heeft zij
een kunstwerk gemaakt.”

Vinus van der Veekens van
het gelijknamige aannemersbe-
drijf uit Zaandam zag zichzelf
daardoor plotseling terug als
kunstwerk. Hij was duidelijk
onder de indruk toen hij het
werk in handen kreeg. ,,Echt
mooi. Ik ben er stil van. Wij zijn
ook creatief bezig: ons straat-
werk moet niet alleen functio-

Iedereen kon zich op deze dag
laten fotograferen door Koe-
voet. Zij is behalve fotografe
ook kunstenares. Zij maakt van
haar foto’s kunstwerken die veel
weg hebben van een schilderij.
Deze PhotoArt maakt zij op
haar computer. Haar werken
zijn allemaal slechts in limited
edition en Art Giglee Certified,
waardoor het unieke exempla-
ren blijven.

Koevoet van Katsphotoart
woont in Hoorn, maar is van
oorsprong Zaans en maakt
realistische en abstracte Photo-
Art kunstwerken in opdracht
voor particulieren en bedrijven.

,,Ik sponsor al geruime tijd
de ondernemersdag’’, zegt San-
der Heidinga namens het make-
laarskantoor. ,, Wij zijn zeer
actief in de Zaanstreek en dan
moet je soms ook wat terug-
doen voor de samenleving.
Daarnaast doen wij zelf ook
veel met beeld en film in ons
bedrijf. Daarom hebben we er
voor gekozen om een beginnen-
de, talentvolle kunstenaar die
iets doet met beeld een kans te
bieden. Koevoet heeft veel kwa-
liteiten als kunstenares en is
nog maar een jaar bezig in een

neel zijn, maar ook mooi passen
in de openbare ruimte en deze
foto is ook mooi en origineel.” 

Koevoet zelf is blij dat haar
werk zo in de smaak valt. ,,Ik
doe dit werk al geruime tijd
maar exposeer pas sinds dit
jaar. Daardoor ben ik nog rede-
lijk onbekend, maar doe er wel
alles aan om van mijn werk te
kunnen leven. Gelukkig krijg ik
veel positieve kritieken op mijn
kunstwerken, wat mij stimu-
leert vooral door te gaan. Dat ik
nu hier op mijn geboortegrond
de kans krijg mezelf te presen-
teren is natuurlijk super.”

Kunstwerk makelaar als
steuntje in de rug 

door michiel snik

Z AA N DA M - Makelaar Kuijs
Reinder Kakes wil de culturele
sector die op allerlei manieren
door de crisis hard wordt ge-
troffen een handje helpen.
Daarom heeft de makelaar
samen met kunstenares Katja
Koevoet een actie op touw gezet
tijdens de laatste Zaanse Onder-
nemersdag.

Katja Koevoet en Sander Heidinga van Kuijs Reinder Kakes met Vinus
van der Veekens (vlnr). Eigen foto

Met expeditieteam Experis
reisde Niels deze maand naar
South-Georgia bij de Zuidpool.
Inspiratiebron voor de reis was
Ernest Shackleton. De Ierse
ontdekkingsreiziger stak begin
vorige eeuw het eiland over om
in Zuid-Amerika hulp te zoeken
voor de bemanning van zijn bij
de Zuidpool gestrande schip.
Met eenzelfde tocht wilde Niels’
werkgever Vitae het samengaan
markeren met twee andere
bedrijven in Experis. Twaalf
werknemers en drie gidsen
traden een week lang in de
voetsporen van Shackleton.
,,Een heftige ervaring.’’

Elk expeditielid had een
volgepakte slee bij zich met
onder meer tent, eten, stijgij-
zers en ski’s. Met tuigjes en
touwen zat het team aan elkaar
vast. ,,De eerste dag op het
eiland stonden we al om vijf
uur op. Liepen we in de mist de
eerste gletsjer op. Het enige dat
je zag was het touw waarmee je
aan je voorganger vastzat en de
achterkant van zijn slee. Na een
uur of dertien trok de mist op:
overal sneeuw en bergtoppen.

Zó bijzonder, om op een laag
sneeuw en ijs van achthonderd
meter dik te lopen. Maar je keek

ook zo de honderd meter diepe
gletsjerspleten in.’’

Vijf mensen van het team

gingen voor bij het afdalen,
maar kwamen er halverwege
achter dat het te gevaarlijk was.

De zon scheen, de sneeuw zakte
en dat vergrootte het risico dat
mensen zouden wegzakken in

een spleet. De eerste vijf beslo-
ten verder te gaan, de andere
tien zouden op de berg over-
nachten en de dag erna een
andere weg zoeken. Midden in
de nacht stak er echter een
storm op die de tenten kapot
maakte en de tien dwong de
ijsgrot te graven.

In de grot besloten ze naar
Possesion Bay te gaan. Daar kon
schip de Plancius hen oppikken
en elders op het eiland afzetten.
Weinig slaap en vele uren lopen
later, was de baai bereikt. Vol
met zeehonden en zeeleeuwen,
die nog nooit mensen in hun
territorium hadden gezien.
,,Toen we naar de kust liepen,
moesten we ze met stokken en
stenen op afstand houden. Maar
de boot kon vanwege de wind
niet bij de kust komen. Wij de
bepakking achtergelaten, maar
toen werd het vloed en moesten
we weer terug om alles hoger
neer te leggen. In het donker, al
die dieren om je heen. De vol-
gende dag werden we gered
door de zodiacs (opblaasboten,
red.) van de Plancius. De rest
van het team pikten we in een
andere baai op en de laatste
kilometers van Shackletons
route hebben we samen afge-
legd. We zagen dezelfde kolonie
keizerpinguïns die in de BBC-
serie Frozen Planet zit.’’

Niels zou de uitdaging op-
nieuw aangaan. ,,De Zuidpool
maak je maar eens in je leven
mee. De fysieke uitdaging trekt
me, maar zo ver hoeft voor mij
niet meer. De heen- en terugreis
duurden elf dagen; dat was al
een expeditie op zich.’’

Krommenieër Niels Luyt terug van expeditie naar Zuidpool

’s Nachts in de storm een ijsgrot graven

Niels Luyt bij de pinguïnkolonie. Inzet: met volle bepakking door de sneeuw. EIGEN FOTO'S

door josé pietens

K R O M M E N I E - Toen ’ie midden
in de nacht, na dertien uur
lopen, bovenop berg Trident
een ijsgrot stond te graven als
beschutting tegen de storm,
heeft Niels Luyt (37) wel even
gedacht: ’Waar ben ik aan be-
gonnen? Ik ben vader van twee
kinderen’. Maar terugkijkend
op zijn avontuur op de Zuid-
pool, zegt de Krommenieër: ,,Ik
zou het zo wéér doen.’’
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