
ZAANDAM - De Zaanse Schans is 
één van de meest bezochte dagat-
tracties van Nederland. De zo-
mermaanden zijn traditioneel het 
drukst bezocht. Ook dit jaar ver-
wacht de Zaanse Schans in juli en 
augustus weer vele bezoekers te 
ontvangen vanuit de hele wereld. In 
de afgelopen maanden heeft Stich-
ting de Zaanse Schans haar facili-
teiten verbeterd. Zo kunnen zij de 
bezoekers nog beter van dienst zijn. 

Tegenover de grote parkeerplaats 
van de Zaanse Schans is een nieuw 
parkeerterrein gecreëerd, die voor-
al voor campers en eigen personeel 
wordt gebruikt. Hiermee komen er 

op het parkeerterrein vijftig extra 
plaatsen vrij. De openbare dames-
toiletten aan de Kalverringdijk zijn 
uitgebreid, de capaciteit is verdub-
beld. Tijdens de zomermaanden zal 
het welkomstteam van de Zaanse 
Schans bij de entree op de Kalver-
ringdijk bezoekers informatie ver-
strekken over attracties en indien 
nodig ook informeren over de druk-
te op specifieke plekken. 
Stichting de Zaanse Schans biedt 
op haar website www.dezaanse-
schans.nl  advies over de drukte 
op de Zaanse Schans, zodat bezoe-
kers kunnen bepalen op welke da-
gen zij het liefst de Zaanse Schans 
willen bezoeken. Daarnaast kun-

nen bezoekers de Zaanse Schans 
App downloaden om rustige routes 
te ontdekken, zoals de route in het 
natuurgebied Kalverpolder. 
Stichting de Zaanse Schans heeft 
deze maatregelen genomen met 
het oog op de toenemende bezoe-
kersaantallen.
In 2015 heeft de Zaanse Schans bij-
na 1,9 miljoen bezoeken genoteerd. 
De verwachting is dat voor de lange-
re termijn het aantal bezoeken op-
loopt tot 2,5 a 3 miljoen. Om deze 
stroom in goede banen te leiden 
werkt Stichting de Zaanse Schans 
samen met de gemeente Zaanstad 
aan een Masterplan Zaanse Schans 
2030.

De Zaanse Schans is klaar voor de zomer

OOSTZAAN - Catalaans weer bij 
voetbalclub OFC in Oostzaan aan 
Twiskeweg 6. Onder een strakblau-
we hemel opende Maikel Schats 
maandag 18 juli de FC Barcelo-
na Camps. Voor het eerst vinden 
deze voetbalkampen in Nederland 
plaats. Jonge voetballers in verschil-
lende leeftijden krijgen er trainin-
gen van FC Barcelona-trainers, vol-
gens de ‘filosofie’ waarmee het er 
bij de Catalaanse topclub ook aan 
toegaat. 

In de ochtend van maandag 18 juli 
hadden zich al vele ouders en kin-
deren verzameld op het sportpark 
van de Oostzaanse Football Club 
(OFC). Het park was voorzien van 
meerdere zuilen met afbeeldingen 
van de FC Barcelona-topspelers: on-
der anderen Messi, Iniesta, Suárez 
en Neymar. Organisator Schats ver-
telde tijdens zijn openingsspeech 
dat de camps geheel volgens de ‘fi-
losofie’ van FC Barcelona verlopen. 
“Iedereen moet zijn shirt in zijn 
broek hebben en de kousen om-
hoog, want iedereen is bij FC Bar-
celona gelijk. Net als tactiek en tech-
niek zijn normen en waarden bij de 
club heel belangrijk.”
De teams waarin de jonge spelers 
aan de camps gingen deelnemen 
hadden ook de namen van de top-
pers uit het eerste van ‘Barça’: van 
Messi tot Rakiti’. De kinderen wer-
den zo veel mogelijk verdeeld over 
de teams van hun wens. Dat duurde 

even, zodat het afwachten was wan-
neer de jeugdige deelnemers uit de 
kleedkamer zouden komen. On-
dertussen zorgde Schats ervoor dat 
de ouders en aanwezige pers, ge-
heel volgens de stijl van FC Barce-
lona, een erehaag vormden voor de 
spelers. En daar kwamen ze: team 
Messi, team Iniesta, team Rakitic 
en meer. Met aan weerzijden trot-
se ouders liepen ze onder een regen 
van confetti en een rookgordijn in 
de kleuren van FC Barcelona rich-
ting het hoofdveld. 
“Vamos al campo”, zei FC Barce-
lona-jeugdtrainer Albert Medall in 
het Spaans, toen de spelertjes het 
veld op kwamen. “Goedemorgen 
Nederland”, opende hij in het Ne-
derlands, om in het Engels verder 
te gaan. “Het is een eer om voor 
deze club te hebben gekozen.” Hij 
gaf verder aan dat het bij FC Barce-
lona niet alleen om voetbal, maar 
ook om normen en waarden draait. 
“Wij denken dat het een buitenge-
wone ervaring wordt, dat de spelers 
betere voetballers worden en ook 
een beter mens. Iedereen bedankt, 
forza Barça!” En, opnieuw in het 
Nederlands: “Lang leve Nederland.”
Na de speech gingen alle teams 

naar een van de drie kunstgrasvel-
den waar ze hun training zouden 
krijgen. Op een daarvan was Rob 
Rensenbrink, de man die in 1978 
de WK-finale tegen Argentinië op 
een haar na besliste met een schot 
op de paal, aanwezig om de tech-
niek van de jonge voetballers bij te 
schaven. 
De FC Barcelona Camps duren 
tot en met vrijdag 29 juli. De eer-
ste week loopt van maandag 18 tot 
en met vrijdag 22 juli. Daarna is er 
nog een tweede week van maandag 
25 tot en met vrijdag 29 juli. Daar-
voor zijn inschrijvingen nog moge-
lijk. Meer informatie op: fcbarce-
lonacamps.nl.

Meer foto’s op de website: www.
rodi.nl/Zaanstreek/Oostzaan/
Nieuws. (Foto’s: Daan Ruijter)

‘¡Vamos al campo!’
FC Barcelona Camps bij OFC geopend

Jonge spelers in afwachting van instructie. (Foto: Daan Ruijter)

Maikel Schats spreekt de aanwezigen toe. 

(Foto: Daan Ruijter)

www.mementomori-uitvaart.nl

Telefoon:
075-6285149
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Esther Bergamin
Uitvaartondernemer
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0251 23 43 44   -   WWW.SAUNADEWATERAKKERS.NL

ARRANGEMENT WATERAKKERS:

KERKWEG 217, 1964 KJ HEEMSKERK 

Gebruik van Sauna & Thermen 
van 11.00 uur tot 23.00 uur

Zonnebanksessie

Gebruik van ons kruidenbad met 
een keuze uit 4 etherische oliën.

Heerlijke relax lunch 
Kopje soep naar keuze 
(4 varianten), een wit broodje 
met rundvleeskroket, een hard 
bruin broodje met eiersalade 
of tonijnsalade en garnering

Een glas jus d ‘orange  

NADEWATERAKKERS NL

d

Slechts

Recept: Boterhamrolletjes
Tussendoortje voor 4 personen

Ingrediënten

Bereiding

Dit recept wordt u aangeboden door uw Keurslager

ZAANDAM - Wijkcentrum Dirk 
Prins helpt mensen die een smart-
phone of tablet hebben, maar niet 
weten wat ze er allemaal mee kun-
nen doen. Ook voor specifieke vra-
gen kunnen ze terecht.
De computerdocent van het wijk-
centrum helpt bezoekers die mid-
dag stapsgewijs op weg en zorgt er-

voor dat ze helemaal ‘smart’ weer 
de deur uitgaan. De cursus vindt 
donderdag 4 augustus van 13.00 
tot 15.00 uur plaats. De bijdrage 
is 2,50 euro en het adres A.G. Ver-
beekstraat 35/hoek Gerhardstraat, 
Zaandam.
Het wijkcentrum vraagt belang-
stellenden wel zich vooraf op te 
geven via tel.: 075-6310707 of 
e-mail: s.post@dirkprins.nl.

Cursus smartphone
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