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’t Zand ✱ De Zandtemer nieuwspa-
gina www.tzand.info is dringend op
zoek naar nieuwe redactieleden.
Sinds de start in 2009 vormden Qui-
rien van Trigt, John van Woesik en
André Sonderman de redactie van
de site die dagelijks nieuws brengt
uit het kanaaldorp en omgeving. Na
het stoppen van Quirien van Trigt
vorig jaar heeft ook John van Woesik
nu aangegeven per 1 februari zijn ta-
ken te willen overdragen.
De Stichting Stimulering Dorpsacti-
viteiten ’t Zand en Omstreken
(SSDA) lanceerde de website in 2009
samen met de Zakenclub ’t Zand en
de Dorpsraad. ,,We waren op zoek
naar een manier om de bewoners
van het dorp en toekomstige bewo-
ners van informatie te kunnen voor-
zien’’, vertelt Ronald Bos namens de
SSDA. Dit werd de nieuwssite
www.tzand.info. De driekoppige re-
dactie zette zich de afgelopen jaren
op vrijwillige basis in om de ge-
meenschap van Zandtemer nieuws
te voorzien. Ook krijgen de verschil-
lende culturele en sportieve vereni-

gingen en instellingen in ’t Zand de
mogelijkheid om zich via de site te
presenteren.

Schot in de roos
John van Woesik en Quirien van
Trigt verzorgden vanaf het begin de
nieuwsberichten. Fotograaf André
Sonderman kwam er iets later bij.
,,Ik heb een e-mail gestuurd. Foto-
grafie is mijn hobby. En een goede
site heeft baat bij foto’s.’’ De toevoe-
ging van foto’s aan de nieuwsberich-
ten bleek een schot in de roos. Regel-
matig trekt André er met zijn came-
ra op uit om gebeurtenissen in het
dorp vast te leggen. Het nieuws uit
het dorp wordt gewaardeerd, gezien
de honderden bezoekers die dage-
lijks hun weg vinden naar de site.
,,In het begin hadden we meer ru-
brieken dan nu’’, bekent Quirien

van Trigt. Daarvan is alleen ’De pen
is bij’, die tweewekelijks te lezen
valt, nog overgebleven. De Zandte-
mers weten inmiddels dat ze zelf bij
de redactie hun nieuws kunnen aan-
leveren. ,,We hebben wel wat tijd
nodig gehad om onze naamsbe-
kendheid op te bouwen. Daar heb-
ben we hard voor gewerkt’’, zegt
John van Woesik. ,,Daarom is het be-
langrijk dat er vernieuwing komt op
de redactie. Ik zou het doodzonde
vinden als het stopt’’, aldus John van
Woesik. Quirien van Trigt beaamt
dit: ,,Wij hebben dit opgebouwd.
Maar de SSDA heeft ons altijd on-
dersteund. En geld gestoken in de
vernieuwing van de site die een paar
jaar geleden is doorgevoerd.’’
André Sonderman blijft wel foto’s
maken voor de nieuwssite. Eind vo-
rige week meldde Gertjan Zomer-
dijk zich aan als redactielid. Hij kan
het werk echter niet alleen: ,,Deze
site hoort bij ’t Zand. Als je iets over
het dorp wilt weten, ga je naar
www.tzand.info. Ik heb zelf geen
schrijfervaring, maar kom uit de
ICT. Nieuwsberichten online zetten
en foto’s bewerken is voor mij gesne-
den koek. Het zou mooi zijn als er
een paar mensen bijkomen, die het
leuk vinden om te schrijven.’’

Zandtemer website zit verlegen om vrijwilligers

Redactie op zoek
naar opvolgers 
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Quirien van Trigt, André Sonderman en John van Woesik (vlnr) brachten het Zandtemer nieuws. FOTO MARC MOUSSAULT

Aanmelden
Zandtemers die vrijwillig
hun steentje willen bijdra-
gen aan www.tzand.info
kunnen contact opnemen
via redactie@tzand.info. 

Schagen ✱ Vrouwen van Nu afde-
ling Schagen houdt morgen een bij-
eenkomst in ’Onder de acacia’s’ aan
het Acaciaplein, aanvang 14.00 uur.
De middag wordt verzorgd door
Willem Vriend. Hij vertelt over zijn
belevenissen in de Genal Vallei in
Zuid-Spanje. Hier heeft hij met zijn
vrouw Yvonne gewoond, aanvanke-
lijk in een dorp, later in een yurt in
de natuur.

Vrouwen van Nu
over leven in yurt

Schagen ✱ Buurtbus De Westfries
zoekt vrijwilligers om mensen te
vervoeren tussen Schagen en Ob-
dam. De route heeft tussenstops in
onder meer Barsingerhorn, Kolhorn
en Nieuwe Niedorp. Extra chauf-
feurs (m/v) zijn zeer welkom. Be-
langstellenden kunnen contact op-
nemen met Niek Klaver, secretaris
van De Westfries, via e-mail: buurt-
busdewestfries@kpnmail.nl.

Chauffeurs nodig
voor buurtbus


