
In de Zaanbocht
De vele gezichten van 
Dierenzorg

ZAANDAM De meeste mensen 
kennen Dierenzorg Zaanstad 
slechts van het asiel aan de Dr. 
H.G. Scholtenstraat 36 waar 
honden en katten worden 
opgevangen, verzorgd en 
herplaatst. Maar de organisatie 
omvat en doet veel meer dan dat. 
Ook de Dierenambulance valt 
onder Dierenzorg evenals de 
Dierentaxi, een pension voor 
honden en katten en een dagop-
vang voor honden. Dierenzorg 
werkt onder meer samen met de 
Dierenpolitie en andere partners 
in het domein dierenwelzijn, 
registreert vermissingen en geeft 
voorlichting op scholen middels 
lezingen. Over al deze verschillen-
de facetten van Dierenzorg schrijft 
Janna Pronk maandelijks een 
column.

Liefde, niet genoeg

Helaas, ze zijn er. Kattenliefheb-
bers bij wie de - goedbedoelde - 
liefde niet veel meer omvat dan de 
katten van alles voeren en de 
natuur verder zijn gang laten gaan. 
Een min of meer verwilderde 
kattenkolonie van soms wel zo’n 
zestien katten is na verloop van 
tijd het gevolg. Dat zorgt niet 
alleen voor veel overlast in de 
buurt, de katten zijn vaak ook in 
een zorgelijke conditie en 
ondervoed. Regelmatig wordt 
Dierenzorg ingeschakeld om, 
samen met het wijkteam en de 
dierenbescherming, dit probleem 
aan te pakken. Bij zo’n operatie 
zorgen wij ervoor dat de katten 
worden gevangen, of uit huis 
gehaald en in het asiel worden 
opgevangen. De dierenbescher-
ming sluit een overeenkomst met 
de eigenaar waarin hij of zij twee 
(gesteriliseerde of gecastreerde) 
katten mag houden en van de 
overige katten afstand moet doen. 
En er worden harde afspraken 
gemaakt om herhaling te 
voorkomen. Het wijkteam houdt 
daarvoor een oogje in het zeil. 
Eenmaal bij Dierenzorg gaan de 
katten als eerste langs de 
dierenarts. Ze worden gevacci-
neerd, ontvlooid, ontwormd en ze 
krijgen een chip en een dierenpas-
poort. Vaak hebben ze, door 
inteelt en verkeerde voeding, een 
slecht gebit en moet ook dat 
worden behandeld. Daarna gaan 
de katten veertien dagen in 
quarantaine, met het oog op 
eventuele infecties, bacteriën of 
ziekten. Vervolgens begint het 
proces van socialiseren. Gelukkig 
is de meerderheid van de katten 
meestal wel aaibaar en kunnen we 
daar, na een periode van extra 
aandacht, een goed thuis voor 
zoeken. Maar helaas zijn er ook 
katten bij die zó zijn verwilderd 
dat dit niet meer gaat. Dan zit er 
niets anders op dan ze terug te 
zetten. In ieder geval gecastreerd 
of gesteriliseerd. Dat doen we met 
gemengde gevoelens, maar in de 
wetenschap dat een onvruchtbaar 
zwerversbestaan voor de kat een 
hele verbetering is. Dit kost 
allemaal geld en is mede mogelijk 
dankzij giften en onze donateurs. 
Het is goed dat Dierenzorg er is, 
maar het is minstens zo goed is 
dat er zoveel dierenliefhebbers 
zijn die ons steunen.

Gezelligheid troef in Kyra’s Taverna

De Zaanbocht is het bruisende win-
kelhart van Wormerveer met een 
keur aan speciaalzaken, gelegen 
aan het mooiste stukje oever van de 
Zaan.
 
In mei 2015 alweer, breidde onder-
nemer Martin Bergsma zijn Zaanse 
koffiezakenimperium uit met een 
ruime zaak aan de Zaanweg 82. 
Het concept van de keten was van-
af het begin duidelijk. Kwalitatief 
hoogstaande koffie met een even 
zo goede taartpunt of een fijn stuk 
chocolade.
 
Ook aan de duurzaamheid werd 
meteen al gedacht: groene stroom 
en ledverlichting. De gebruikte 
Colombiaanse espressomelanges 
Maestro Organic en Classic Orga-
nic Huisblends zijn een ware troef 
voor de fijnproever. Daarnaast is de 
biologische Italiaanse caffè Manetti 
hofleverancier en zijn er regelmatig 
aanbiedingen die passen bij het sei-
zoen.
 
In de loop van het afgelopen jaar is 
De Koffiezaak overgestapt van het 
gebruik van ‘gewone’ melk naar 
die van Jerseykoeien. Een melk met 
een veel hoger vetpercentage, met 
een mooie romige structuur. Groot 
voordeel, behalve natuurlijk de nóg 
intensere smaak, is dat mensen met 
een lactose-intolerantie juist deze 
melk vaak wel kunnen verdragen. 
Jerseykoeien zijn kleiner van stuk, 
beslist niet doorgefokt en worden 
slechts bij een boerderij of zes in 
Nederland gehouden. Toevalliger-
wijs bij een veehouderij in Assen-
delft. Een echt Zaans streekproduct 
dus!
 
De Koffiezaak is een van de eerste 
horecazaken die over is gegaan op 
deze melk. Begin 2019 is daarnaast 
in samenwerking met ThisSideUp 
Coffee begonnen met kleinschalige 

direct-trade importkoffie uit Myan-
mar, een zoetfruitige koffie van een 
voormalige opiumdealer, die dus 
mede dankzij de Nederlandse kof-
fiedrinker, een beter bestaan kan 
opbouwen.
Bergsma en zijn team doen er alles 
aan om de echte koffie- en theelief-
hebber een uitgebreid en vooral ook 
origineel assortiment aan te bieden. 
Natuurlijk gaat binnenkort ook het 
terras weer open en zal daar op ont-
spannen wijze aan het water geno-
ten kunnen worden van alles wat 
De Koffiezaak biedt. Er komen ex-
tra loungebanken, er wordt gezorgd 
voor meer zitcomfort.

 
Bergsma: ‘Het terras heeft mede 
De Koffiezaak een eigen gezicht 
gegeven. Er is een mix ontstaan 
van buurtbewoners, marktgangers, 
toeristen en winkelend publiek uit 
de regio. Veel nieuwe mensen. Er 
zijn steeds meer redenen gekomen 
om Wormerveer, om de Zaanbocht 
te bezoeken. Het aanbod is goed en 
de aanblik van het totaal ook. Er is 
geen leegstand meer en de winkels 
maken een moderne, professionele 
indruk. Retailers en horeca werken 
goed samen, getuige de succesvolle 
waardebon die winkeliers afgelo-
pen najaar verstrekten en die bij de 

verschillende horecazaken waren 
in te wisselen. Een actie die ook dit 
jaar zeker herhaald zal worden.’
 
Ook De Koffiezaak beloont trouwe 
klanten met een loyaliteitskaart. 
Van die stempelkaart gaan er in-
middels duizenden per jaar door-
heen. Het gaat crescendo met de vijf 
vestigingen van De Koffiezaak. Een 
kwestie van wat goed is versterken. 
Tegen het einde van het jaar zou er 
zomaar weer een nieuwe vestiging 
bij kunnen komen. In Zaanstad ui-
teraard, de streek waaraan doener 
Martin Bergsma verknocht is ge-
raakt.

 p Ondernemer Martin Bergsma

Live optreden van 
Adreas Evangelou 
op 22 maart
ZAANDAM “We hebben de oor-
spronkelijke Griekse keuken weer 
ingevoerd.” Aan het woord zijn eige-
naren Kiriakos en Christos Sofiadis 
die in 2018 het restaurant ‘Rhodos’ 
van hun ouders overnamen en 
voorzetten als Grieks restaurant 
Kyra’s Taverna.
 
Marianne Dane

 
KLEINE HAPJES
Kyra’s Taverna in het midden van 
het centrum serveert voorname-
lijk kleine Griekse gerechten, zo-
genaamde ‘mezedes’, net zoals de 
Spanjaarden tapas serveren. Vol-
gens Kiriakos is dat juist traditio-
neel Grieks: “In Griekenland gaan 
alle restaurants zo te werk, vooral 
in lokale gebieden. Sterker nog; 
sommige kleine eetgelegenheden 
hebben niet eens een kaart. Als je 
hun restaurant bezoekt informeer 
je naar de kaart van de dag. Die is 
telkens wisselend al naar gelang het 
aanbod van verse producten.”
 
VERS EN UITGEBREID
De broers werken dagelijks met 

verse producten. Op de lunchkaart 
staat een uitgebreide keuze aan be-
legde broodjes, wraps, uitsmijters, 
salades, soep en mezedes. De di-
nerkaart telt maar liefst 35 mezedes. 
Voor 22,50 euro kunnen bezoekers 
onbeperkt gerechtjes bestellen.
 
VOEDSELVERSPILLING?
Is het restaurant niet bang voor 
voedselverspilling en inkomsten-
verlies? Kiriakos: “We hebben de 

regel dat klanten extra moeten bij-
betalen als ze een gerecht volledig 
laten staan, maar gelukkig komt het 
nooit zo ver. Gasten beginnen ge-
woon rustig te eten en weten dat ze 
gerechtjes kunnen bijbestellen. Ook 
door de Griekse manier van tafelen 
- samen gezellig de hapjes delen - 
houd je eigenlijk nooit voedsel over. 
Wat de een misschien niet zo lekker 
vindt, vindt de ander juist weer heel 
erg lekker.”

 
VARIATIE
Elke maand houdt Kyra’s Taverna 
de menukaart tegen het licht. Ki-
riakos: “We kijken iedere keer goed 
naar de wensen en behoeften van 
onze gasten. Deze zomer gaan we 
waarschijnlijk weer wat grotere ge-
rechten op de kaart zetten.”
 
LIVE MUZIEK
Om de gezelligheid te vergroten is 
er af en toe ook live muziek in het 
restaurant. Vrijdag 22 maart 2019 is 
Grieks muzikant Andreas Evange-
lou weer aanwezig. Bezoekers hoe-
ven hier overigens niet extra voor te 
betalen.
Kiriakos: “Ook hoef je niet bang te 
zijn voor een muzikant aan je tafel. 
Onze avonden met live muziek zijn 
voor iedereen leuk. Alleen diegenen 
die echt willen dansen, gaan met 
ons mee de dansvloer op. En dan is 
er altijd genoeg animo!”
 
 
INFORMATIE
i Kyra’s taverna,
De Dam 52,
Zaandam.
Dagelijks geopend van 11-23 uur.
Informatie over dieetwensen, zaal-
huur en reserveringen:
tel. 075-635 5946.
http://kyras.nl/

 p Grieks muzikant Andreas Evangelou 

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.
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