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‘Zo veel mogelijk mensen gelukkig maken’

I like

Zaanse Uitdaging matcht bedrijven en maatschappelijke organisaties

ZAANDAM - Word lid van
de Facebook-pagina van het
Zaans Stadsblad. Hier verschijnen regelmatig leuke en actuele nieuwsberichten uit de regio. Door deze pagina te ‘liken’
(vind ik leuk) verschijnen deze
berichten ook op uw eigen Facebookpagina. Ga naar www.
facebook.com/zaansstadsblad,
klik dan op de button ‘vind ik
leuk’.

ZAANDAM - De lokale sportclub
die wat hulp nodig heeft bij de
cijfers. Een stichting die klapstoelen zoekt voor een filmavond of
een vereniging die wel wat meer
naamsbekendheid kan gebruiken.
Veel maatschappelijke organisaties
hebben wel een vurige wens die
niet zo makkelijk te realiseren is.
Veel bedrijven willen daar wel bij
helpen. Het is echter een uitdaging
om vraag en aanbod met elkaar in
contact te brengen. Zeker als daarbij alles in natura gebeurt. En dat is
precies wat Stichting Zaanse Uitdaging doet via haar website en door
onder meer eens per jaar een beursvloer te organiseren. Het Zaantheater is vrijdagmiddag 7 oktober de
plek voor de derde maatschappelijke beursvloer van de stichting.
“We zijn de beursvloer nu aan het
voorbereiden”, zegt Bas Husslage, sinds april manager van de in
2015 in het leven geroepen Stichting Zaanse Uitdaging (voorheen
De Nieuwe Winst). “Bedrijven en
maatschappelijke organisaties kunnen er in een uur tijd afspraken
met elkaar maken. In het Zaantheater worden verschillende hoeken
ingericht. Bijvoorbeeld een ﬁnanciële hoek of een ‘materiaalhoek’.
Daar kunnen bedrijven pitchen wat
zij te bieden hebben en maatschappelijke organisaties kunnen dan op
basis van een duidelijke vraag een
deal met hen sluiten. Notaris Rik Jacobs is aanwezig om de afspraken
vast te leggen.”
Dat het in een uur moet gebeuren
geeft volgens Husslage een stimulans om tot afspraken te komen.
“Er komt daardoor veel dynamiek
in. Die levendigheid maken we ook
extra zichtbaar. Als er een deal is gesloten, gaat er een bel en je ziet het
op een scherm. Barbara Visser, ex-

Bewegingsuren
WORMER - Op haar nieuwe locatie start Scwo uit Wormer in
september twee nieuwe bewegingsuren. Zo kunnen belangstellenden vanaf september
meedoen met Dynamisch bewegen. Dat is een sportieve les
waarbij het lichaam ﬂink wordt
aangepakt, ondersteund door
muziek. Deelnemers beginnen
met een warming-up en doen
daarna oefeningen met behulp van verschillende materialen, zoals steps, ballen en gewichten. Aanwezigen werken
aan de gehele conditie, balans,
coördinatie en lichaamshouding. Ook grondoefeningen
komen aan bod. Na de coolingdown krijgt het lichaam tijd om
weer tot rust en in balans te komen. De muziek is vrij snel en
het tempo ligt vrij hoog. Mensen die liever ontspannende inspanning willen, kunnen meedoen met het nieuwe Hatha
yoga-uur op woensdagochtend.
Dit uur is extra in het aanbod
van Scwo opgenomen. Meer
informatie via www.scwo.nl of
tel.: 075-6423247.

Stichting Zaanse Uitdaging wil zo veel mogelijk maatschappelijke organisaties helpen. (Foto: aangeleverd)

wethouder Zaanstad en nu lid van
de Tweede Kamer, is aanwezig om
onder andere de bel te luiden.”

Workshops
Voorafgaand aan de beursvloer vinden diverse workshops plaats onder
de naam ‘Stadsexpeditie on Stage’.
Deze zijn bedoeld voor vrijwilligers of Zaankanters die actief willen worden voor de Zaanse samenleving. De workshops bieden hen
verdieping en kunnen een mooi
‘voorafje’ zijn voor de beursvloer.
De eerste workshopronde begint
om 14.30 uur en de tweede om 15.15
uur.
Aanmelden voor de workshops en
de beursvloer kan via de website
www.platformaandezaan.nl. Daar

is ook informatie en het volledige
programma te vinden. Stadsexpeditie on Stage wordt in opdracht van
gemeente Zaanstad georganiseerd
door communicatieadviseur/tekstschrijver Sarah Vermoolen, onder
meer schrijfster van de boeken ‘Kijk
Zaans’ en ‘Zaanse Parels’. Husslage heeft zin in vrijdag 7 oktober. “Ik
hoop dat we zo veel mogelijk mensen gelukkig kunnen maken.” De
middag begint om 14.00 uur met
de lezing ‘Vrijwilligerswerk maakt
je leven gelukkiger’ door de Zaanse
geluksprofessor Patrick van Hees.
De beursvloer start om 16.45 uur
en duurt tot 17.45 uur. Daarna is er
tot 18.30 uur een afsluitende borrel.
Het Zaantheater bevindt zich op Nicolaasstraat 3 in Zaandam.

Website
Ook via de website van de Zaanse Uitdaging, zaanseuitdaging.nl,
kunnen vraag naar en aanbod van
‘menskracht, materiaal of middelen’ bij elkaar komen. Vier keer per
jaar worden de aanvragen besproken in de Matchgroep. Daarin zitten de zogenoemde ‘oude rotten’,
ervaren ondernemers met een groot
netwerk en de ‘jonge honden’, die
het leuk vinden om zaken tot stand
te brengen. De jonge honden brengen via het netwerk van de oude rotten de deals met maatschappelijke
organisaties tot stand.
Mensen/organisaties die de Zaanse Uitdaging willen helpen kunnen contact opnemen via de website zaanseuitdaging.nl.
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Nieuws uit de regio
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Elke zondag open!
Van 12.00 - 17.00 uur.

Meer informatie vind je op

hornbach.nl

Zaandam

Symon Spiersweg 6, 1506 RZ
Ma. t/m vr. 07.00 - 21.00 uur,
za. 08.00 - 18.00 uur.
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Kipfilet
Filetkarbonade
Varkenssaté
Mexicaanse
barbecueworst
• Grillburger

Komkommersalade
Gemengde rauwkost
Huzarensalade
Duitse kartoffelsalade
Balkansalade
Verse fruitsalade

Kruidencrème
Zigeunersaus
Cocktailsaus
Knoflooksaus
Satésaus

Barbecue
Stokbrood
Porseleinen borden
RVS bestek, tangen
Opscheplepels
Servetten

VOOR 12 UUR BESTELD MORGEN IN HUIS! • GRATIS BEZORGD IN NL & BE • WE NEMEN DE AFWAS MEE!
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