Heron Zwaag verhuist verkoopactiviteiten
Audi naar Purmerend
Audi naar eigen wens

“We hebben zelfs een 360 graden fotostudio en een Virtual Reality Room.
Hier kan de klant de Audi geheel naar
eigen wens configureren en ook echt
‘beleven’. Daarnaast hebben wij een
eigen wasstraat en tankstation”.

Pal aan de N244

Foto 1: Peter Kuin in de nieuwe Audi showroom in Purmerend. (Foto: aangeleverd)

ZWAAG/PURMEREND - Per 1 september verhuist Heron Auto Zwaag
haar Audi verkoopactiviteiten naar de
vestiging in Purmerend. Voor Audi
service en onderhoud kan men zowel bij Heron Auto Zwaag als Heron
Auto Purmerend terecht.
Peter Kuin, verkoopadviseur van Audi

bij Heron in Zwaag, maakt vanaf die
datum onderdeel uit van het Auditeam in Purmerend. “Ons nieuwe
pand in Purmerend voldoet aan de
laatste huisstijleisen van de importeur. Het pand is voorzien van de
nieuwste technologieën op het gebied
van klimaatbeheersing, ledverlichting
en zonnepanelen”, aldus Kuin.

Het pand in Purmerend is gevestigd
op bedrijventerrein Baanstee-Noord
en ligt pal aan de N244, vlakbij afslag 6 van de rijksweg A7. Dit betekent dat Heron voor de klanten klanten door de vierbaansweg makkelijk
en snel bereikbaar is. Kuin kijkt uit
naar werken in de nieuwe showroom.
“Het is immers een omgeving waar
onze Audi’s nog beter tot hun recht
komen”.
De adressen zijn:
Heron Auto Purmerend
(Audi sales & service),
Binnenzeestraat 7 te Purmerend en
Heron Auto Zwaag
(Audi service),
De Marowijne 53 te Zwaag.

Eten op Rolletjes trekt vele honderden
nieuwsgierigen
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Mogen wij even
oversteken?

De koeien hadden maling aan de trainingsambitie van de sportieve fotograaf en sjokten
van de ene na de andere kant van de weg. (Foto: RM/Jeroen van Eeten).

PURMEREND - Op zijn regelmatige
trainingsrondje heeft onze redacteur
Jeroen van Eeten maar één doel, namelijk lekker in één tempo hardlopen. Meestal lukt dat wel, maar afgelopen week moest hij pas op de
plaats maken.
Op de Westerweg in de Purmer stak
een 30-tal koeien een stokje voor de
sportieve ambities van Van Eeten.

Hij moest maar even wachten, leek
het vee te denken. Zodat ze heel rustig en achter elkaar sjokkend van de
ene naar de andere kant van de weg
hun loopje naar het land konden vervolgen.
Jeroen kon er achteraf wel om lachen.
Na het schieten van de foto vervolgde ook hij zijn weg. En trapte hij nog
maar even 20 kilometer asfalt onder
zijn schoenen weg.

NIEUWS
“Masseren doe je met je handen
en je hart”

PURMEREND - Het culinaire openluchtevenement Eten op Rolletjes, dat
afgelopen weekend in het Leeghwaterpark werd gehouden, is wederom
een groot succes gebleken.
Geholpen door het fraaie weer maakten vele honderden belangstellenden
de gang naar het park, om bij de verschillende rollende keukens te genieten van de heerlijke specialiteiten, de
wijnen en de aparte bieren.
Ook aan de vegetariërs, veganisten
en degenen met glutenvrije diëten
was gedacht. Eten op Rolletjes werd
extra aantrekkelijk gemaakt middels
straattheater en live muziek.

Anja aan het werk in haar behandelkamer. (Foto: Rodi Media/SZ)
De meeste bezoekers bezoekers bleven wachten op de afsluiting van de middag, compleet
met live muziek. (Foto: Han Giskes)

Klaverjassen
en darten
PURMEREND - In Buurtcentrum
Gildeplein kunnen belangstellenden meedoen aan klaverjassen en
darten.

Mede door het fraaie weer was het lekker druk in het park. Iedereen genoot van de specialiteiten. (Foto: Han Giskes)

Klaverjassen is op donderdag, van
13.30 tot 16.30 uur. De kosten zijn
€ 4,65 per maand. Het darten is op
dinsdag, van 20.30 tot 22.00 uur.
De kosten zijn € 5,- per maand.
Voor meer informatie kunt u elke
werkdag van 09.00 tot 12.00 uur
bellen, het nummer is 840153.
Buurtcentrum Gildeplein is gevestigd aan de Overlanderstraat 650.
Informatie ook via www.buurtcentrumgildeplein.nl

Recept: Italiaanse hamburger met olijvenmayonaise
Hoofdgerecht voor 4 personen
Ingrediënten
• 4 hamburgers of VIB’s • 1 foccacia brood • 150 g rucola • 1 bol buffelmozzarella
• 8 eetlepels mayonaise • 6 eetlepels zwarte olijventapenade
• 4 zeer rijpe tomaten (pommodori of roma)

Bereiding
1. Pluk de mozzarella in stukjes. Meng de mayonaise met de olijventapenade.
2. Bak de foccacia eventueel af en snijd deze open.
3. Beleg het brood met de rucola, plakjes tomaat en de stukjes mozzarella.
4. Bak de hamburgers aan beide zijden 4 minuten en laat ze even nagaren.
5. Leg ze op de broodjes en verdeel de olijvenmayonaise erover.

Dit recept wordt u aangeboden door uw Keurslager

De komende tijd verschijnt er in
Purmerend op Zondag met enige
regelmaat het Wij Allemaal Nieuws.
Hierin leest u alle nieuwtjes, info
en wetenswaardigheden omtrent
inloophuis Wij Allemaal. De stichting Wij | Allemaal heeft haar inloophuis aan de Burgemeester D.
Kooijmanweg 11-13 in Purmerend
en staat open voor een ieder die, direct of indirect, te maken heeft met
kanker. Deze keer leest u in het Wij
Allemaal Nieuws over vrijwilliger
Anja van Son die al vanaf het eerste uur bij het inloophuis betrokken is als vrijwillig masseuse.
“Ik masseer niet met mijn handen,
maar met mijn hart zeg ik altijd. Ik
vind het ontzettend bijzonder om
betrokken te zijn bij de mensen die
hier komen. Ze vertrouwen je volledig, je ziet namelijk als masseuse
ook het lichaam van de mensen en
welke schade de ziekte soms heeft
aangericht. Het is fijn dat mij het
vertrouwen wordt gegeven om te
masseren. Ik probeer dan ook een
zo prettig mogelijke, rustgevende
omgeving te creëren.”
Anja merkt dat mensen het heel
prettig vinden om even een uurtje te
kunnen ontspannen vanwege haar
massage. “Ik werk puur intuïtief...
Vaak gaan mensen lekker liggen en
zeggen; ‘ik wil nergens over praten,
het is te heftig.’ Daar heb ik alle begrip voor. Soms weet ik dan binnen een half uur alsnog alles, omdat iemand het toch heel fijn vindt
om alle zorgen even weg te praten.
Het is uiteraard ook wel eens zo dat

ik voel dat mensen echt even rust
en stilte nodig hebben. Dan zeg ik:
‘Doe lekker je ogen dicht en ga even
ontspannen en genieten!’”
“Ik ben al ruim 12 jaar verbonden
aan het inloophuis en weet nog dat
we startten met de verwendagen.
Cora Strijder heeft daarna het inloophuis opgericht en vervolgens
heeft voormalig directeur Renata
Willems het neergezet tot wat het
nu is. Ik vind het prachtig!”

Vrijwillig masseuse gezocht

Anja van Son: “Het inloophuis
zoekt naast mij nog iemand die
graag als vrijwillig masseuse een
ochtend aan de slag wil. Je krijgt er
ontzettend veel voor terug. Bovendien krijg je een onkostenvergoeding voor de materialen en producten die nodig zijn. Ben je masseuse
en wil je graag bij het inloophuis
aan de slag? Bel of mail dan even
naar onderstaand telefoonnummer.”

Cursus

In september wordt er gestart met
een cursus rouwverwerking in
groepsverband, onder leiding van
Rudi Nobel. Tevens start er weer
een cursus mindfulness in september. Mensen die zich hiervoor willen aanmelden kunnen bellen of
e-mailen.
Extra info nodig of wil je jezelf aanmelden voor een van de cursussen of
als vrijwilliger? Bel dan naar tel: 0299406094 of stuur een e-mail: info@
wij-allemaal.nl.

