
Zaanse parels vastgelegd 
 
KOOG AAN DE ZAAN - Parels noemt de immer enthousiaste Sarah Vermoolen de mensen die in 
haar boek Kijk Zaans! komen te staan. De Koogse heeft inmiddels driekwart van de honderd 
interviews voor het boek klaar. In het najaar verschijnt het boek, maar nu gaat de website 
www.kijkzaans.nl officieel de lucht in. Op deze website worden elke week nieuwe tips en foto's 
vermeld.  
'Mede dankzij de bijdragen van de mensen die ik geïnterviewd heb, staan er inmiddels al zo'n 
350 Zaanse tips en vele foto's op de website', vertelt Sarah. De bedoeling van Kijk Zaans! is om 
de mooie kant van de Zaanstreek te benadrukken. 'Zaankanters zijn gewoon werkers, nuchter', 
zegt Marjolein Lensink van Drukkerij Heijnis&Schipper en verantwoordelijk voor de vormgeving 
en het drukwerk. 'Maar het zijn ook superleuke mensen vol ideeën, die trots zijn op hun streek. 
Dat positieve gevoel krijgt volop aandacht in dit boek.'  
Voor de foto's is een heel team van fotografen actief. 'Voor ieder thema is er een fotograaf', zegt 
Sarah. Er worden maar liefst elf thema's behandeld. Esther Prinsze brengt bijvoorbeeld de 
Zaanse producten in beeld, terwijl Edith van Leeuwen de Zaanse keuken vastlegt. Andere 
thema's zijn bijvoorbeeld sport, winkels, kunst en cultuur, uitgaansgelegenheden en mensen en 
organisaties die kleur geven aan de Zaanstreek. 'In het boek lees je over bekende maar ook 
onbekende bedrijven die unieke producten maken die soms wereldberoemd zijn. Kijk Zaans! gaat 
over de mensen, musea en parken en gebouwen die gezamenlijk de Zaanstreek kleur geven', 
stelt Sarah die wil benadrukken dat het niet een project is van haar alleen maar van iedereen die 
meedoet. 
Op www.kijkzaans.nl staat meer informatie. Hier kan al worden ingetekend voor het boek (€ 
14,90). 'Het is ook mogelijk om je via Facebook aan te melden bij de groep Kijk Zaans.  
Op de foto van Oscar Damad is een deel van het Kijk Zaans!-team vereeuwigd in de nieuwe 
muziektent van het Koogerpark. 
 
 

 
 
Foto: Oscar Damad 



Op de voorgrond van links naar rechts: Ria de Ruyter, Marjolein Lensink (vormgeefster), Edith 
van Leeuwen 
Middelste rij van links naar rechts: Esther Prinsze, Trudi Sennhauser, Herman Wieten, Maurice 
Lensink (drukkerij), Sarah Vermoolen 
Bovenste rij van links naar rechts: Arjan ten Pierick, Elroy Blom, Simone Ronchetti, Dorrit Nijhuis 
(eindredactie) en Oscar Damad 
 
Afwezig: Marja Fafiani (fotograaf), Brenda Jansen (styliste) en Frank en Ekko Scholtens 
(webbouwers). 


