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ZAKELIJK

De Zakelijk-pagina
is bestemd voor zakelijk
nieuws van adverteerders
in deze krant.

Wie iets te melden heeft
voor deze rubriek kan
contact opnemen met onze
verkoopmedewerkers.
Kijk voor contactgegevens in
het colofon bij Verkoop.

In de Zaanbocht

Wormerveerse
Vermaning
presenteert
STREEK Voor komend weekeinde
zijn variatie en kwaliteit de
kernwoorden waar het de agenda
van de Wormerveerse Vermaning
betreft.

STREEK De Zaanbocht is het brui-

sende winkelhart van Wormerveer
met een keur aan speciaalzaken,
gelegen aan het mooiste stukje oever van de Zaan.

De ruimte op de eerste etage in
Zaandam is nu vrijgemaakt voor
extra werkplekken in de banketbakkerij, om te kunnen voldoen aan
de grote vraag naar gebak, koek en
taart. Maar men hoeft niet te vrezen
dat er binnenkort geen exclusieve,
handgemaakte bonbons meer te
krijgen zijn bij Buter.
Marco is een samenwerking aangegaan met René Limmen van Bonbon Atelier N. Limmen te Zaandam.
Waar Marco zelf nog wel vorm-
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Een absolute aanwinst op de Zaanweg is de begin dit jaar op nummer
84 geopende patisserie en chocolaterie Buter. Van meet af aan wisten
de inwoners van Wormerveer en
ver daarbuiten de frisse, in het oog
springende winkel van Vanessa
en Marco te vinden voor heerlijke,
ambachtelijk gemaakte gebakjes,
koeken, taarten en bonbons. En niet
te vergeten voor de overheerlijke,
rijkgevulde saucijzenbroodjes. Zelfs
in de doorgaans wat rustiger zomermaanden liep het storm. Ook de aan
de Gedempte Gracht gelegen vestiging in Zaandam draait op volle toeren. Dat alles legt natuurlijk druk op
de productieafdeling.
Op een oppervlakte van rond de
honderd vierkante meter zijn achter de winkel in Zaandam soms wel
vijftien banketbakkers druk doende. Uitbreiding is eigenlijk gewenst.
Op de eerste etage werd tot voor kort
het ambachtelijke chocoladewerk
gemaakt. Zoals ook aan de zijkant
van Buter in Wormerveer Marco en
zijn team regelmatig te zien zijn in
de ‘bonbon-fabriek’.

pp René Limmen (l) en Marco Moen: intensieve samenwerking.

bonbons zal produceren, zullen de
zogenaamde doorhaal- en snijbonbons door het atelier van René worden gemaakt. Ook René en zijn team
maken uitsluitend ambachtelijke
kwaliteitsproducten.
Hij levert aan de horecagelegenheden in het hogere segment - exclusief bijvoorbeeld aan het vermaarde
hotel Krasnapolsky in Amsterdam
- en daarnaast aan luxe-banketbakkerijen. In onze regio dus aan Buter!
Even snel een paar honderd bonbons met een logo? Geen probleem
voor het atelier van René. Juist het
ambachtelijk element zorgt ervoor

dat hij heel flexibel kan werken, direct op de vraag kan inspelen.
De samenwerking met René betekent voor Marco eigenlijk een
terugkeer naar zijn wortels. Op
zestienjarige leeftijd kwam Marco
in de leer bij de beroemde banketbakkerij van Nico Limmen, de vader
van René. Daar bleek al dat Marco
een passie had voor de chocolaterie.
Hij werkte lang met vader Nico, beschouwt hem als zijn leermeester.
Ook met zoon René gaat hij heel wat
jaren terug. Door de familie Limmen is Marco Moen eigenlijk in dit
vak opgegroeid.

Marco stuurt inmiddels een team
aan van rond de zevenentwintig enthousiaste werknemers. Hij is een
echte ondernemer, maar staat wel
borg voor de beste kwaliteit. Daar
getuigt ook deze samenwerking met
René Limmen van, die meer iets
weg heeft van een broederschap.
De allerdrukste maanden van het
jaar zijn aangebroken met Sinterklaas, Kerst en Oud-en-Nieuw in
het verschiet. Wilt u zeker zijn van
iets lekkers van Buter dan verdient
het aanbeveling om tijdig uw bestelling te plaatsen op Buterbanket.nl

Erepenning voor Dick Dekker
‘Bevoorrecht om
met al die mooie
en betrokken
mensen te
werken’

Een eerste uitnodiging is om
vrijdag 16 november vanaf 15.00
uur een uur te vertoeven in de
middeleeuwen op Zaanweg 57
Sinds november 1973 zingen
enkele enthousiaste mannen in en
rond Beverwijk Gregoriaanse
muziek. De Schola Cantorum,
bestaande uit acht mannen, heeft
zich uitsluitend gespecialiseerd in
het zingen van het Gregoriaans
om deze oude kerkmuziek
optimaal uit te voeren.
De Schola kan nu op succesvolle
jaren terugkijken en concluderen
dat zij in haar opzet is geslaagd.
Vele concerten zijn er gegeven en
menigmaal doet de KRO omroep
een beroep op de Schola voor een
radio-uitzending.
Met trots kunnen de mannen
aankondigen dat hun Schola is
gevraagd een bijdrage te leveren
in de nieuwste film van regisseur
Roel Reine “Redbad”, een epos
over oa Radboud, Willibrordus en
Bonifatius.
De opnames beginnen halverwege
september 2017, de film zal vanaf
2018 in de bioscopen te zien zijn.
Bij de Vermaning voor een Zaanse
prijs = € 15,Reserveren via https://www.
wormerveersevermaning.nl/

staat voor veel meer. ‘Het is ongelooflijk wat een Zaanse verbondenheid, wat een Zaanse kracht je daar
voelt. Zaankanters voor elkaar.’
Nauw verbonden met (Z)aan de
Wandel is Anna’s Huis, een plek
waar zorg wordt geboden aan mensen met kanker. Ook hier was Dekker een van de initiatiefnemers.

Jolanda Fisser

ZAANSTAD Het college van B&W
heeft ondernemer Dick Dekker de
Erepenning van Zaanstad toegekend vanwege zijn buitengewone
verdiensten voor de Zaanse samenleving. Dekker kreeg de Erepenning dinsdag uitgereikt door locoburgemeester Gerard Ram in een
bomvol Zaantheater tijdens de 30e
Zaanse Ondernemers Dag.

In een eerste reactie toont Dekker
zich meer dan blij verrast en trots:
‘Wat een bijzondere eer. Ik ben er
onderste boven van en kan even
geen woorden vinden. Dank aan
allen die mij in de afgelopen jaren
hebben gesteund, om m’n ambities
en m’n dromen werkelijkheid te laten worden. Ik voel mij bevoorrecht
om met al die mooie en betrokken
mensen te werken, aan een sterk
economisch en sociaal maatschappelijke Zaanstreek / Zaanstad, waar
voor een ieder werk, onderwijs &
opleiding en zorg is. De nieuwe
WOZ-waarde, voor toekomstbe-
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pp Dick Dekker krijgt de Erepenning uit handen van locoburgemeester Gerard Ram

stendige bedrijventerreinen en een
toekomstbestendig Zaanstad. Lieve
mensen ik ben heel trots op “ONS”
Zaanstad en heel trots op mij ereburgerschap van Zaanstad. Dank
jullie wel en . . . . Wordt vervolgd!’
Dekker krijgt de gemeentelijke onderscheiding vanwege de maatschappelijke initiatieven die hij
nam. Zo is hij de oprichter van
‘t Lokaal in Wormerveer dat bedrijfsleven, onderwijs en overheid

samenbrengt door middel van een
stagebureau, een datalab en een
samenwerkingsplatform voor projecten.
Daarnaast is Dekker initiatiefnemer
van (Z)aan de Wandel, een wandelevenement om geld in te zamelen
voor de strijd tegen borstkanker.
(Z)aan de Wandel heeft al zeker
100.000 euro opgeleverd, maar, zo
zei locoburgemeester Gerard Ram
in zijn toespraak, het evenement

Ram roemde in zijn toespraak Dekkers kracht om mensen samen te
brengen voor een hoger, Zaans,
doel. ‘Het is jouw missie om mensen
in de Zaanstreek samen te brengen,
om ervoor te zorgen dat we samen
de samenleving beter maken. Je
weet dat je die anderen nodig hebt
om het voor elkaar te krijgen. Het is
een enorme kracht van jou om juist
krachten in ánderen los te maken.’
Vanwege zijn bijzondere verdiensten voor Zaanstad krijgt Dick Dekker de Erepenning van Zaanstad.
EREPENNING

De Erepenning van Zaanstad geeft
de mogelijkheid om specifiek de
gemeentelijke waardering tot uitdrukking te brengen voor personen,
bedrijven en instellingen die zich
op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Zaanstad.
Eerder kregen architect Sjoerd Soeters en Frans Wittenberg, voorzitter
van Stichting Binnenstadmanagement Zaandam, een Erepenning.

Een tweede uitnodiging is om
zondag 18 november te komen
genieten van de serie KLASSIEK
AAN DE ZAANBOCHT. In die serie
dit keer Olga Paschenko, orgel en
piano.
Door verschillende recensenten en
kenners vanuit de klassieke wereld
is gewezen dat de Russische Olga
Paschenko. Een raspaardje, een
virtuoos spelend genoegen of een
verrassende met smaak spelend
musicus is. Bij de Veraning spelend
op het Flaes orgel en de Kuhla
vleugel. Het belooft een geweldig
concert te worden.
Klassiek in de Zaanbocht, de kwaliteit die men van de grote zalen
gewend is, voor een Zaanse prijs =
€ 15,Reserveren via https://www.
wormerveersevermaning.nl/
Voorverkoop - Saenkanter fashion
- Zaanweg 120 Wormerveer

