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HELPT U 
ZOEKEN

AMSTERDAM - BEVERWIJK - ZAANDAM - HEEMSKERK

WWW.PRISMAAT.NL

Meer informatie: 
KROMMENIE (075) 642 60 10 
ZAANDAM (075) 612 64 00

Zaandam | Dr. Schaepmanstraat 4
OPEN HUIS MA. 31 MRT 16.00-17.00 UUR

Koopgarant - Koopsom € 114.375,- k.k.

Zaandam | Perim 250
OPEN HUIS DO. 3 APR 16.00-17.00 UUR

Koopgarant - Koopsom € 83.250,- k.k.

VERPALEN
Visserspad  Krommenie  075 - 6400922

afmelden en BTW

roetmeting diesel auto’s

INCLUSIEF

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

EXCLUSIEF

APK€27

Arcade

Hypotheek

Adviescentrum
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‘n best adres!

ZIE ONZE ADVERTENTIE MET

SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN
ELDERS IN DEZE KRANT!

www.sanisale.com

www.075computerservice.nl

Wij onderzoeken vooraf gratis uw computer  
 Windows 7 of 8 DVD incl. installatie
 Installatie internet beveiliging 
 Behoud privé bestanden 

Voorwaarden zie www.075computerservice.nl 

 Windows 7 / 8 upgrade €150,-

Bel voor een afspraak 075 - 2600 075
Fortuinstraat 9 | 1531 DK Wormer | ma-vr 9.00-20.00

Eggert Winkelcentrum: 
Eerste verdieping

12.00 - 16.00 uur

LEGO® 
Bouwwedstrijden
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www.eggertwinkelcentrum.nl 
www.pcopurmerend.nl

BINNENSTAD PURMEREND
van 12.00 tot 17.00 uur

30 MAARTMAART

KOOP
ZONDAG

Direct contant geld!
INKOOP - VERKOOP - TERUGKOOP

usedproductszaandam.nl | 075 - 616 45 44 | zaandam@usedproducts.nl

Laptops 

LCD-/LED-tv’s 

Smartphones 

Gameconsoles 

Fietsen 

Audio

Tablets 

Goud

Camera’s 

Gereedschap

Used Products zaandam

Industrieweg 37, 1521 NE  Wormerveer
Tel. 075 - 6405033 / info@zaanzon.nl
www.zaanzon.nl

Zonnepanelen,
omvormers,
montage & 
accessoires.

WESTZAAN - Na bijna vijf maan-
den wachten was het eindelijk zover 
voor de koeien van FrieslandCam-
pina-melkveeboerderij De Corne-
liahoeve in Westzaan. Ze mochten 
na een hele winter op stal te zijn 
geweest de wei weer in, op de dag 
waarop de lente begon. Dit bijzon-
dere moment werd door Campina 
gevierd met een dans van de kinde-
ren van basisschool de Regenboog 
uit Westzaan. Lieke van Lexmond, 
onder andere jurylid bij de RTL4-ta-
lentenjacht Everybody Dance Now, 
had de eer om de staldeuren voor de 
ongedurige dieren open te maken.

De route van de stal naar de wei 
was gemarkeerd door hooibalen en 
schrikdraad, zodat de koeien wel de 
goede kant op gingen. Per slot van 
rekening moest de veiligheid van de 

>Lees verder op pagina 7

Lieke van Lexmond opent boerenseizoen
Koeien springen van vreugde in lentezon

Dolblije koeien die weer naar buiten mogen. (Foto: Esther van der Linden/RM)

RODIMEDIA.NL

Uw partner 

in media
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WWW.ZAANTHEATER.NL

WWW.ZAANTHEATER.NL
 APRIL 2014

Bestel 24 uur per dag kaarten via www.zaantheater.nl of 
reserveer van dinsdag t/m vrijdag van 13.00 tot 19.30 uur 
via tel: 0900 3344553 (€ 0,30 per minuut)

KARIN BLOEMEN - WITTE NAR (PREMIERE) 
WOENSDAG 2 EN DONDERDAG 3 APRIL • 20.15 UUR 
Eind jaren negentig beweerde 
Karin Bloemen dat ze vijftien 
jaar later in de goot zou liggen. 
Die vijftien jaren zijn inmiddels 
voorbij. Is ze inderdaad aan de 
drank? Of is La Bloemen in haar 
hart nog steeds die keurige, 
verantwoordelijke huismoeder 
met een drukke baan in het the-
ater? In ‘Witte Nar’, een bijnaam 
die ze kreeg omdat ze ook als kind al zo fi jn kon sarren en narren, 
krijgt u antwoord op al deze nijpende vragen. Verpakt in een show 
zoals u die van haar gewend bent en begeleid door haar geweldige 
band! 

€ 24,50 / j € 22 (plus € 3,25 drankje & garderobe)

KLAAS VAN DER EERDEN - SIXPACK
WOENSDAG 9 APRIL • 20.15 UUR  
In ‘Sixpack’ ziet u de sterkste 
nummers uit de zes cabaret-
shows van Klaas van der Eer-
den. Nog één keer de leukste en 
meest gestoorde typetjes, de 
meest hilarische sketches, de 
messcherpste conferences en 
de muzikaalste hoogstandjes 
van de afgelopen 12,5 jaar, zo-
als de human beatbox en de 
dwarsfl uitact. Voor de fans is deze show een vat vol herkenbaarheid. 
Maar voor mensen die Klaas nog niet kennen is dit de kans om kennis 
te maken met deze volbloed entertainer. 

€ 20 / j € 17,50 (plus € 3,25 drankje & garderobe)

LITTLE VOICE
VRIJDAG 11 APRIL • 20.15 UUR  
Sinds de dood van haar vader 
leeft de wereldschuwe Mus in 
haar eigen droomwereld, terwijl 
haar alcoholistische moeder 
rondsliert en dubieuze mannen 
versiert. Een van hen hoort Mus 
zingen en denkt munt te kunnen 
slaan uit haar gouden stem 
door haar te lanceren als het 
sterretje Little Voice. In de 
hoofdrollen ziet u Suzan Seegers als Mus en Ellen Pieters als haar 
moeder. Met prachtige liedjes van Edith Piaf, Marlene Dietrich, Mari-
lyn Monroe en Shirley Bassey. De aardse bewerking van Jules Deel-
der raakt precies de goede snaar: die van ellende, humor en ontroe-
ring. De regie is van Bruun Kuijt.

€ 26,50 / j € 24 (plus € 3,25 drankje & garderobe)

RO THEATER: LANG EN GELUKKIG (8+) 
ZATERDAG 19 APRIL • 19.00 UUR
ZONDAG 20 APRIL • 14.30 UUR
‘Lang en Gelukkig’ was in 2007 
een groot succes in de theaters. 
De originele cast gaat met deze 
hilarische voorstelling opnieuw 
de theaters in. In een spranke-
lende revue wordt het tijdloze 
verhaal van Assepoester ver-
teld, maar dan nét even anders. 
Een parade bekende sprookjes-
fi guren komt voorbij: Assepoes-
ter, de boze stiefzussen, Klein Duimpje, Roodkapje en Bambi. Jong 
én oud mogen meezingen of de helden op het toneel waarschuwen 
voor dreigend gevaar. Met Arjan Ederveen, Remko Vrijdag, Sylvia 
Poorta, Hannah van Lunteren, Hans Leendertse, Gijs Naber, Dick van 
den Toorn en Rik Hoogendoorn.

€ 22,50 / j € 17,50 (plus € 3,25 drankje & garderobe)

CRISTINA BRANCO - IDEALIST
VRIJDAG 25 APRIL • 20.15 UUR
De muzikale carrière van Cristi-
na Branco begon in 1996 in Am-
sterdam. Ze verrijkt haar muziek 
– en daarmee de fado – stukje 
bij beetje met invloeden uit de 
jazz en wereldmuziek. Inmid-
dels zijn we 17 jaar, 13 platen en 
vele uitstekend ontvangen con-
certen over de hele wereld ver-
der. Tijd voor een kleine terug-
blik. Onder de titel ‘Idealist’ heeft Cristina haar imposante carrière 
samengevat op een nieuw verzamelalbum. Reden voor een nieuwe 
Nederlandse theatertour, waarmee ze ook het Zaantheater aandoet.  

€ 25,50 / j € 23 (plus € 3,25 drankje & garderobe) 

>Vervolg van de voorpagina

her en der uit het land toege-
stroomde pers worden gegaran-
deerd. De koeien aarzelden even, 
maar al gauw dansten ze met gro-
te bokkensprongen de weide in, op 
weg naar een mals hapje gras. En 
dat op misschien wel de mooiste 
dag van de maand met een warm 
lentezonnetje, onder een strakblau-
we hemel. 

Dansen
Het voorproefje voor het spekta-
kel werd gegeven door de kinderen 
van basisschool De Regenboog uit 

Westzaan. Onder leiding van Neel-
tje hadden zij die ochtend een vro-
lijke dans voorbereid in hun na-
tuurgroene outfi t, met daarop de 
tekst ‘de lente loeit weer’. Samen 
met Lieke begeleidde de enthou-
siaste choreografe de show. “Su-
perleuk, superenthousiast. Een 
koeiendans vertaald naar een cho-
reografi e, complimenten”, zei Lie-
ke over de dans.  
De tv-persoonlijkheid had de koei-
endans nog nooit eerder gezien. 
“Ik ken het boerenleven wel, maar 
dit was voor mij voor het eerst. Ik 
vind het erg lief, leuk en vrolijk en 
kan me voorstellen als koe dat het 

een heerlijk moment is.” Sowieso 
houdt Lieke van de lente. “Het is 
mijn favoriete seizoen van het jaar. 
De bollen komen uit, alles gaat 
open en is in volle glorie. Heel fi jn 
ook dat het zo begonnen is.”

Weidegang
De boerderijhouders René (45) en 
Afra Ebbelaar (44) hebben hun 
koeien het liefst het hele jaar op 
hun zestig hectare grote land lo-
pen, maar dat gaat niet. “In de win-
ter is er geen gras en trappen ze 
alles stuk. Daardoor groeit er daar-
na niets meer aan.” De beide boe-
ren snappen de vreugde van de die-
ren dan ook als ze weer naar buiten 
mogen. “Ze weten wat buiten zijn 
is. Ze zien de vrijheid en het land.”
De boerderij is aangesloten bij de 
Zuivelcoöperatie FrieslandCampi-
na. FrieslandCampina stimuleert 
het buiten zijn van koeien. “Neder-
landers willen de koe in het land-
schap zien. Daarom vinden we de 
weidegang belangrijk en kunnen 
bij ons aangesloten boeren een pre-
mie krijgen. Om hiervoor in aan-
merking te komen, moeten melk-
veeboeren hun koeien minimaal 
120 dagen per jaar zes uur per dag 
buiten laten grazen”, vertelt Carien 
de Bas, Marketing en PR-manager 
FrieslandCampina.

Lieke van Lexmond opent boerenseizoen

In de Zaanstreek worden dage-
lijks kinderen geboren. In het 
Zaans Stadsblad verschijnt elke 
week een lijstje met de namen van 
kinderen die vorige week zijn ge-
boren. We wensen alle baby’s en 
ouders veel liefde en geluk toe!

Kinderen met ouders die snel, in 
dezelfde week als de geboorte, een 
foto van hun kersverse nieuwko-
mer e-mailen (zaansstadsblad@
rodi.nl) maken kans op publicatie 
met foto! Onlangs kwamen onder-
staande baby’s ter wereld:

9 maart 2014
Linq Five Visser
Aleyna Zeynep Ali

10 maart 2014
Büra Varli
Ömer Berber
Zümra Varli

11 maart 2014
Issam Ait Amer
Maud Bibbe (foto)
Fenna Groot
Quinn Sergio van Scheppingen

12 maart 2014
Elise Wilhelmina Kroon (foto)

13 maart 2014
Gwen Aberkrom

14 maart 2014
Myrthe Tess Broenland (foto)
Joey Jesse Westerman (foto)
Sara van der Linden

15 maart 2014
Nienke Esmee van Diepen
Tayler Wesley van Ingen (foto)
Mikayla Luna Stoeltjes
Fayenne Diana Maria Monné

17 maart 2014
Noor Bahnas
Marwa Bahnas

18 maart 2014
Evi Sarah Denise van Velsen

Maud Bibbe (11/3)

Elise Wilhelmina Kroon (12/3)

Myrthe Tess Broenland (14/3)

Joey Jesse Westerman (14/3)

Tayler Wesley van Ingen (15/3)
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