
Dertig jaar ‘t Zingt Geheid
Fietsen met een 
e-bike, plezier of risico
KROMMENIE Oudere verkeers-
deelnemers zijn soms kwetsbaar. 
Met die stelling in het achterhoofd 
zal er in De Palmboom op 
woensdag 10 april vanaf 14.00 uur 
een gratis toegankelijke thema-
middag worden gehouden. 
Opgeven bij de Palmboom, tel. 075 
- 202 4531. Deze themabijeen-
komst wordt georganiseerd door 
‘KBO Seniorenbelang Zaanstreek-
Noord’ in samenwerking met 
Veilig Verkeer Nederland en Dirk 
Visbeek Fietsplezier.
 
Oudere verkeersdeelnemers zijn 
soms kwetsbaar. Zij hebben vaak 
al lang geleden hun rijbewijs 
gehaald. Intussen zijn er verkeers-
regels veranderd, verkeerssituaties 
aangepast en is het vooral veel 
drukker geworden op de weg. 
Daar komt bij dat mensen, 
naarmate ze ouder worden, te 
maken kunnen krijgen met fysieke 
en mentale veranderingen. 
Hoewel senioren vaak jarenlange 
ervaring hebben in het verkeer, is 
de kans op letsel bij een ongeval 
daardoor voor senioren groter. En 
het aantal senioren in ons land 
groeit.
Daarom is veilige mobiliteit voor 
senioren een belangrijk doel voor 
Veilig Verkeer Nederland. Voor het 
eerst waren er in 2017 meer 
dodelijke slachtoffers te betreuren 
op de fiets dan in de auto. 
Senioren zijn helaas ook vertegen-
woordigd in deze cijfers. Dit is niet 
omdat senioren zich onveiliger 
gedragen in het verkeer, maar 
omdat een ongeval helaas 
ernstiger gevolgen kan hebben bij 
70’ers dan bij 30’ers.
Veilig Verkeer Nederland heeft 
zich goed verdiept in de fietsende 
senior. Als resultaat hiervan 
hebben zij fietsbijeenkomsten 
ontwikkeld die er totaal anders 
uitzien dan de traditionele 
fietscursussen. Een positieve, 
gezellige bijeenkomst waar over 
fietsen wordt gepraat en waar u, 
als gast, tips en trucs van elkaar en 
van Veilig Verkeer Nederland krijgt 
zonder betutteling.
In de bijeenkomsten “Het nieuwe 
fietsen” komen onderwerpen aan 
bod als * diverse voertuigen op het 
fietspad, * jij en de ander, * vitaal 
op de fiets én * de fiets.
Aan de hand van stellingen, feiten 
en filmpjes worden deze onder-
werpen besproken en krijgen de 
bezoekers tips waarmee zij zich 
bewust worden van de eigen 
veiligheid en hoe hieraan bij te 
dragen. Na deze informatieve 
voorlichting komt de e-bike zelf 
aan de beurt. Dirk Visbeek 
Fietsplezier Wormerveer, voor-
heen Krommenie, geeft uitleg 
over de verschillende types 
elektrische fietsen, de verschillen-
de motoren en waar je als senior 
speciaal op moet letten. Deelne-
mers dienen zich aan te melden 
voor deze bijeenkomst. Er is een 
beperkt aantal plaatsen beschik-
baar. Bij grote belangstelling zal 
op 10 juli een tweede bijeenkomst 
worden gehouden.
 

Boekenmarkt St. 
Petruskerk

KROMMENIE In de Ontmoetings-
ruimte en de ruimte achterin de 
kerk van de St. Petruskerk, Snui-
verstraat 2, zal zaterdag 13 april 
een grote Boekenmarkt worden 
gehouden. Een ieder is van harte 
welkom van 10:00 tot 16:00 uur. 
De koffie staat klaar. Tijdens 
deze Boekenmarkt zijn er ook 
CD’s, DVD’s, LP’s en single’s in de 
aanbieding. Daarnaast ook leg-
puzzels vanaf € 1,00 per stuk.

LH scoort 19 medailles bij elkaar
KROMMENIE Het afgelopen week-
end waren de leden van gymnas-
tiekvereniging Lycurgus-Hygiëa op 
diverse fronten actief.
In Beverwijk waren de selectie-
jongens aanwezig voor hun laatste 
wedstrijd van de turncompetitie. 
Het werd een spannende wedstrijd 
want het vooruitzicht op het kunnen 
behalen van het rayonkampioen-
schap zorgde bij een aantal turners 
voor extra zenuwen. Niet alle oefe-
ningen werden daardoor foutloos 
geturnd wat zichtbaar was in de 
eindscore.

Toch was de trainer tevreden met 
het niveau en de uiteindelijke re-
sultaten. Er was een gouden me-
daille voor Luca Flens en Jivan Selij, 
zilver voor Ravy de Jong en Thijs 
Besteman en een derde plek voor 
Diaz Schreuder. Na afloop van deze 
wedstrijd wordt de puntentotalen 
van alle wedstrijden bij elkaar ge-
teld waarna de rayonkampioen van 
dit seizoen bekend gemaakt wordt. 
Dat leverde naast een medaille ook 
een beker voor het rayonkampioen-
schap op voor Jivan Selij en Thijs 
Besteman.

Joke Oud in een nieuw jasje
ASSENDELFT Bij het Katholiek Vrou-
wengilde zal dinsdag 16 april om 
14.00 uur in het Wapen van Assen-
delft (Dorpsstraat 533) Joke Oud op-
treden.
 
Ze neemt haar gasten mee in de we-
reld van diverse muziekstijlen. Van 
opera tot Amsterdamse folklore. Dit 
wordt afgewisseld met korte luchti-
ge stukjes, gedichten, verhaaltjes 

met een knipoog soms in het West-
Fries. Joke is geboren in Spierdijk en 
had negen broers en zussen. Het 
was een warm nest en daarom ver-
telt ze graag over haar kindertijd.

Voor deze bijzondere middag zijn de 
gasten van de Zonnebloem uitgeno-
digd en niet-leden zijn van harte 
welkom . Zij betalen € 5,00 en con-
sumpties zijn voor eigen rekening.
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Koor viert 
lustrum met 
bijzonder concert
 
ASSENDELFT Dertig jaar zingen is 
een goede reden voor een feestje. 
En dus organiseert dameskoor ‘t 
Zingt Geheid uit Assendelft een bij-
zonder jubileumconcert. Dat gaat 
plaatsvinden op zaterdag 13 april in 
de Nicolaaskerk op het Kerkplein 1 
in Krommenie. De aanvang is 20.00 
uur en de kerk is een half uur voor 
aanvang open.
 
In 1989 is op basisschool In de Heid 
in Assendelft een groep ouders ac-
tief bij het opvoeren van muzikale 
optredens van hun kinderen. Dat 
beviel ze zo goed, dat ze dat ook 
als volwassenen wel zouden willen 
zingen. Onderwijzeres Jannie We-
zelenburg ging hier direct in mee. 
Die groep enthousiaste ouders heeft 
geleid tot het huidige koor ‘t Zingt 
Geheid, bestaande uit 37 vrouwen 
die a capella zingen. Genoemd naar 
de school waar de groep haar oor-
sprong vond.
Er wordt vierstemmig a capella een 
gevarieerd repertoire gezongen. 
Dat varieert van oude muziek, licht 
klassiek en volksliedjes tot musi-
cal en andere eigentijdse muziek. 
Het koor staat al 9 aantal jaar on-
der leiding van Amèl van der Hulst. 
Er wordt gemiddeld zo’n vijf keer 
per jaar opgetreden. Meestal in de 
Zaanstreek, maar ook wel daarbui-
ten. In 2006 werkte het koor zelfs 

mee aan een (amateur)film. Bijzon-
der was ook de uitwisseling met een 
a capella vrouwenkoor uit Made een 
aantal jaar geleden.
Om het dertigjarig bestaan te vieren 
werd besloten een jubileumconcert 
te organiseren met enkele bijzon-
dere gastoptredens. Behalve van ‘t 
Zingt Geheid kunt u ook genieten 
van twaalf zanglustige mannen, een 

gelegenheidskoor bestaande uit fa-
milie en bekenden. Zij noemen zich 
De Mannenstem. En om het nog 
gevarieerder te maken, treedt er 
bovendien een jazzorkestje van vijf 
mannen, De FBI jazz band op.
‘t Zingt Geheid heeft haar favoriete 
nummers geselecteerd uit het reper-
toire van de afgelopen 30 jaar. Dat 
gaat van Mozart tot Trijntje Ooster-

huis, van een oud Engels volkslied 
tot Ramses Shaffy en Liesbeth List. 
Bovendien zingt het koor een ver-
rassend nieuw werk van Monique 
Houwertjes, één van de koorleden.
Er zijn nog enkele kaarten beschik-
baar, uitsluitend te bestellen op 
info@tzingtgeheid.nl
Kosten € 10, - per kaart. Hierbij is 
een pauzedrankje inbegrepen.

 p Het jubilerende koor uit Assendelft.

Moeder en dochter openen dinsdag 23 april 
Kinderopvang Boefje op de Koetserstraat 16 in Wormer!

‘Samen spelend leren en samen opvoeden’ 
Kom gezellig langs op Zaterdag 11 mei 2019 tussen 10.00-14.00 uur naar de open dag!

info@kinderopvangboefje.nl | www.kinderopvangboefje.nl | 075-6153678

Open van Maandag t/m Vrijdag van 7.00-18.30 uur

Bouwservice Noordholland BV  Netwerk 147,  Purmerend  Tel. 0299 - 231313    
www.bouwservicenoordholland.nl

We regelen niet alleen uw

schilderwerk
met laag btw tarief maar 
ontzorgen u ook in:

 Verwarming
 Airconditioning
 Klimaat beheersing
 Sanitair & Elektra
 Warmtepompen

 Schilderen
 Nieuwbouw & Renovatie
 Alles onder één dak

Bouwservice Noordholland BV

Ook voor uw schilderwerk met laag BTW tarief
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