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Eric Hoorn (64) stopt, na 42 jaar in 
het onderwijs werkzaam te zijn ge-
weest, als directeur van Openbare 
Basisschool Et Buut in de Parkstraat 
in Zaandam. Eric houdt donder-
dag 3 juli een afscheidsbijeenkomst 
voor (oud-)leerlingen en leerkrach-
ten. “Het is lastig na 42 jaar. Ik heb 
het altijd met veel plezier gedaan en 
me nooit verveeld”, zegt de afscheid 
nemende schooldirecteur. 

“Het is net als met topsport. Je moet 
stoppen als je nog plezier hebt. Ik 
ga het zeker missen, na bijna een 
halve eeuw in het onderwijs. Maar 
ik kijk vooruit en er zijn zoveel 
mooie dingen te doen. Ik heb klein-
kinderen, ga lekker muziek maken, 
kamperen, reizen en timmeren. Ik 
blijf nog wel indirect betrokken als 
voorzitter van de Stichting Buiten-
schoolse Opvang Et Nabuut”, ver-
telt Eric.  

Directeur
Na het afronden van de kweek-
school in Amsterdam trad Eric in 
1972 aan bij de Hugo de Groot-
school als docent van de vierde klas, 
de huidige groep 6. Hij was sportief 
en volleybalde halverwege de jaren 
zeventig een aantal seizoenen in de 
eredivisie bij het Zaanse volleybal-
team Interland Zaan ’69. “We na-
men deel aan Europacup-wedstrij-
den in de Vang voor een publiek 
van wel zevenduizend man. We 
speelden de nationale bekerfi nale 
en waren op de tv”, blikt Eric terug 
op een mooie tijd. 
Hij ontpopte zich mede daardoor 
tot een populaire meester. In 1975 

werd hij op 25-jarige leeftijd be-
noemd tot directeur. “Jan Bonnes, 
die toen schoolhoofd was, ging met 
pensioen”, vertelt Eric. “We hadden 
toen een team van zes en ik was een 
kandidaat om de plek over te ne-
men. Dat ging echter nog niet zo-
maar, omdat ik nooit keurig in pak 
was. Ik droeg altijd spijkerbroeken 
en had lange haren.”

Leidraad
Begin jaren negentig werd de Hugo 
de Grootschool afgebroken en ver-
huisde onder de nieuwe naam Et 
Buut naar een locatie verderop in 
de Parkstraat. Daar werkte Eric met 
zijn team gestaag verder aan wat al 
was opgebouwd. Zijn leidraad daar-
bij: “Je moet altijd kijken naar wat er 
om je heen gebeurt. Wat willen kin-

deren, wat willen ouders? Daar moet 
je op inspelen. Niet door uitgebreide 
plannen te schrijven, maar door te 
doen. Gaat het goed, dan ga je ver-
der. Gaat het niet goed, dan moet je 
aanpassen en daarbij niet te veel te-
rugdenken aan wat mis ging in het 
verleden. Dat is verspilde energie. Je 
moet vooruitkijken.”

>Lees verder op pagina 8

‘Je moet stoppen als je nog plezier hebt’
Et Buut-schooldirecteur Hoorn na 42 jaar met pensioen

Eric Hoorn bij Et Buut. (Foto: Nico Ruijter)
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ZAANDAM - Wijksteunpunt 
Dirk Prins houdt woensdag 2 
juli een bingomiddag in Zaan-
dam. Voorafgaande aan de bin-
go kunnen belangstellenden 
een lunch nuttigen.

Deze lunch wordt door de eigen 
keuken van het Wijksteunpunt 
voorbereid. De kosten bedra-
gen 6 euro en geïnteresseer-
den dienen zich van tevoren 
op te geven via het Wijksteun-
punt. Dit kan bij de receptie of 
via tel.: 075-6123262.
Daarna is de bingo, waar ook 
nu weer vele prijzen te win-
nen zijn. De zaal is open van-
af 13.30 uur en de bingo begint 
om 14.00 uur. De toegang (in-
clusief plankje) is 3 euro.
Wijksteunpunt Dirk Prins 
bevindt zich op A.G. Ver-
beekstraat 35 in Zaandam.

Lunch en 
bingo Wijk-
steunpunt

RODI.NL

Nieuws uit de regio A-Z Barbecue Menu per persoon: 

Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen

€ 11,55

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl

BEZORGING DAGELIJKS  •  GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND  •  ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!
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Vlees

• Kipfilet

• Filetkarbonade

• Varkenssaté spies

• Mexicaanse   

 barbecueworst

• Grillburger

Salades

• Komkommersalade

• Witte koolsalade

• Gemengde rauwkost

• Huzarensalade

• Kartoffelsalade

• Verse fruitsalade

Sauzen 

• Zigeunersaus

• Cocktailsaus

• Knoflooksaus

• Satésaus

• Stokbrood met 

 kruidenboter

Benodigdheden

• Porseleinen borden

• RVS bestek

• Gasbarbecue 

 met gasfles

• Tangen

• Servetten

WK TIP

Meer informatie: 
ZAANDAM (075) 612 64 00

Vraagprijs 
€ 850.000,- k.k.

Westzaan | J.J. Allanstraat 144

OPEN HUIS 
VRIJDAG 27 JUNI A.S.

VAN 15.30 UUR 
TOT 17.30 UUR

4 verhuisdozen voor E 5,- 
ZIE PAGINA 2 

IN DEZE KRANT

Zie onze advertentie op 
de achterpagina

Bouw zElf jE huis
op DE ZAAnsE
EilAndEn!

Arcade

Hypotheek

Adviescentrum
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T 075 640 34 85

‘n best adres!


