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SPAANSE AVOND MET JEFF HEIJNE EN MAYA FRIDMAN VOOR ANNA'S HUIS 
 
Op 19 april organiseert Rotary Club Zaandam een Concert Culinair in d’Swarte Walvis waarvan de opbrengst dit jaar 
gaat naar een keuken voor Anna's Huis. Anna's Huis is een inloop huis voor kankerpatiënten en wordt momenteel 
gebouwd aan de zorgboulevard bij het Zaans Medisch Centrum.  
Anna's Huis is vernoemd naar Anna Derksen. Anna was als  mamma-care-verpleegkundige werkzaam in het ZMC en heeft 
zich vanaf het begin vol overgave ingezet voor Zaan de Wandel. Zij overleed op 31 maart vorig jaar aan de gevolgen van 
borstkanker. Anna's Huis, Centrum voor leven met kanker, is het eerste inloophuis in de Zaanstreek. Er worden patiënten 
met kanker en hun naasten opgevangen om hen zoveel mogelijk ondersteuning te bieden in het nazorgtraject. Na de 
medische behandeling in het ziekenhuis krijgt de patiënt daar straks een optimale begeleiding op het gebied van o.a. 
psycho-sociale zorg, lichamelijk herstel en hulp bij werkhervatting. 
 
EEN UNIEKE AVOND MET EEN WARM GEVOEL. 
Concert Culinair wordt nu voor de derde keer georganiseerd en krijgt elk jaar een ander invulling. Dit jaar is gekozen voor 
een Spaans thema. In aanloop naar de zomer wil de organisatie alvast een warme avond aanbieden. Met natuurlijk Spaanse 
smaken van de chefkok en de sommelier van d'Swarte Walvis, maar vooral ook met de muziek van Jeff Heijne (gitaar) en 
Maya Fridman (cello).  Beide gepassioneerde zeer talentvolle muzikanten. Jeff won onlangs de YAA prijs. En Maya is dit jaar 
genomineerd voor de Grachtenfestival prijs 2018. Tussen de gangen van het diner in zullen zij 5 keer een stuk spelen. Hun 
temperamentvolle manier van spelen zal de smaken van de gerechten en wijnen nog beter tot zijn recht doen komen.  
 
Noot voor de redactie - niet voor publicatie 
Beeldmateriaal bijgevoegd 
 
Bijlagen: 
Foto's van Maya (fotograaf: Rob van Dalen) en Jeff (fotograaf: Xandra van Rossem) 
poster en flyer voor het concert culinair 
Links voor muziek: 
https://www.youtube.com/watch?v=RC5c4pXS1m4 
https://www.youtube.com/watch?v=DbM4WZHCG2o 
 
Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met Fokelien Renckens-Stenneberg, communicatie RCZaandam, via 
communicatie.rczaandam@gmail.com	en 06 22515795  
 
RCZaandam  
p/a De Hoop Op d’Swarte Walvis 
Kalverringdijk 15 
1509 BT Zaandam  
 
www.rotary.nl/zaandam/ 
 
ROTARY CLUB ZAANDAM                                  SERVICECLUB VAN HET EERSTE UUR! 

ROTARYCLUB ZAANDAM 
Rotaryclub Zaandam, opgericht in 1938, is de oudste serviceclub in de Zaanstreek. Het is een sociaal netwerk, waar het elkaar ontmoeten in een goede 
sfeer overheerst. Sociale projecten zijn een belangrijk onderdeel. Ook de voordrachten, de bedrijfsbezoeken, de excursies en de persoonlijke verhalen 
brengen een grote diversiteit van ervaringen, die waardevol worden gevonden. De Rotaryclub Zaandam is een club van vrienden die elkaar en anderen veel 
te bieden heeft. Een terugblik op het jaar 2017 laat zien dat er samen heel veel is bereikt. Het is een hele lijst: twee Kinderen op Vlielandkamp, 5 gezinnen 
naar Sailing Kids, een grote bijdrage voor Stichting Nieuw Seizoen, Sinterklaas en Zwarte Piet gespeeld voor Stichting Present. Een bijdrage voor Serious 
Request, Repair café, twee Shelterboxenvoor het geteisterde St.Maarten, Wereldvrouwen zingen samen, Roparun, Pole Position, Rotary foundation, Rotary 
dokters en Zambia. Daarnaast is er geholpen door met de ‘handen uit de mouwen’ het grootse evenement (Z)aan de Wandel tot een succes te maken. 
Opgeteld is er in 2017 ruim € 25.000 aan goede doelen geschonken. Dit is mogelijk gemaakt door met elkaar samen te werken en door de twee 
sponsorprojecten, het Concert Culinair en de Wijnactie. 

Vindt u het ook belangrijk iets te betekenen voor de Zaanse samenleving met onder andere projecten zoals nu voor Anna's Huis? En wilt U lid 
worden van Rotaryclub Zaandam, neem dan contact op met ons via rotaryzaandam@gmail.com.  Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u 
op om kennis te maken. 
	


