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PMS 115CMYK CMYK E5-3 C:0 M:10 Y:80 B:0 / Avery 951 QM Primrose Yellow / (RAL 1021)

PMS Process Yellow CMYK E1-3 C:0 M:0 Y:100 B:0 / Avery Pantone Yellow / (RAL 1016)

PMS Process Cyaan CMYK E232-1 C:100 M:0 Y:0 B:0 / Avery 942 QM Light Blue / (RAL 5012)

PMS 021 CMYK E36-1 C:0 M:60 Y:100 B:0 / Avery 910 QM Dark Orange / (RAL 2009)

PMS 287 CMYK E205-1 C:100 M:70 Y:0 B:10 / Avery 933 QM Midnight Blue / (RAL 5002)

PMS Process Blue CMYK E236-3 C:100 M:10 Y:0 B:10 / Avery 935 QM / (RAL 5015 )

PMS 1665 CMYK E56-1 C:0 M:80 Y:100 B:0 / Avery 980 QM Spanish Orange / (RAL 2001)

PMS Green CMYK E262-1 C:100 M:0 Y:70 B:0 / Avery 970 QM Bottle Green / (RAL 5021)

PMS 3258 CMYK E262-5 C:60 M:0 Y:40 B:0 / Avery 946 QM Caribean Agua / (RAL 5018)

PMS 115 c PMS Process Yellow c PMS Process Cyan c

PMS Orange 021 c PMS 287 c PMS Process Blue c

PMS 1665 c PMS Green c PMS 3258 c

Vorige week dinsdag bracht wethouder Marieke van Dijk een bedrijfsbezoek aan Slagerij 
De Roode aan de Gerrit van Assendelftstraat. De slagerij is sinds 1902 gevestigd in Heems-
kerk. In de loop der tijd vonden er wisselingen van eigenaar plaats. De heer Sandro Qasu 
is vanaf 1989 werkzaam bij Slagerij De Roode en is sinds 2013 de trotse eigenaar en de 
drijvende kracht achter deze kwaliteitsslagerij. 

Wethouder Van Dijk 
bezoekt Slagerij De Roode 

In de tijd is het ambacht slager veranderd. 
Vroeger beende de heer Sandro Qasu zelfstan-
dig koeien uit. Tegenwoordig wordt het vlees in 
delen aangeleverd, zodat hij allerlei producten 
van kan maken. Slagerij de Roode bereidt ook 
kant-en-klare maaltijden: diverse stampotten, 
macaroni en bami gerechten. De heer Sandro 
Qasu constateert dat door onder andere de 
vergrijzing en het ontbreken van tijd mensen 
vaker kiezen voor kant-en-klare gerechten. Zij 
bieden ook een barbecue (service) aan.
Tijdens het werkbezoek liet de heer Sander 

Qasu de verschillende werkruimten zien van 
dit veelzijdig bedrijf. Dit jaar staat er een 
verbouwing op de planning waarbij er wordt 
geïnvesteerd in de slagerij. Er komen nieuwe 
deuren, kookketels, een nieuwe vloer en een 
rookkast. De slagerij is met de tijd meegegaan 
en dit blijkt wel uit het aantal medewerkers 
dat in de slagerij aanwezig is. Op dit moment 
werken er achttien mensen bij Slagerij De Roo-
de. Ook werken er met enige regelmaat stage 
leerlingen van het Clusius College. 

Maak je eigen geldplan 
met Startpunt Geldzaken
Startpunt Geldzaken is een initiatief van 
het Nibud in samenwerking met verschil-
lende gemeentes om burgers meer in-
zicht te geven in hun fi nanciën. Het Nibud 
heeft meerdere budgetplannen ontwik-
keld waarbij burgers hun inkomsten en 
uitgaven naast elkaar kunnen zetten. De 
meerwaarde van de budgetplannen van 
het Nibud is dat ze budgetplannen op 
maat hebben gemaakt voor verschillende 
doelgroepen. Zo zijn er geldplannen voor 
mensen die moeite hebben met rondkomen 
maar zijn er ook geldplannen voor mensen 
die graag willen sparen. Ook hulpverleners 
kunnen de tool gebruiken om samen met 

hun klant de budgetplannen in te vullen.

Gratis
De geldplannen zijn door iedereen gratis 
te gebruiken. Wilt u ook een geldplan ma-
ken? Ga dan direct naar de website. Voor 
Heemskerk is er een eigen portal gemaakt:  
www.startpuntgeldzaken.nl/heemskerk. 

Afgelopen maandag reikte wethouder Cees 
Beentjes het Heel Heemskerk certifi caat 
uit aan basisschool De Ark. De Ark krijgt dit 
certifi caat omdat zij een periode een actie-
ve bijdrage heeft geleverd aan het project 
JOGG van de gemeente Heemskerk. JOGG 
staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. 
De school heeft in de afgelopen weken het 

drinken van water gestimuleerd.
Het certifi caat Heel Heemskerk is zowel een 
beloning als een aanmoedigingsprijs. Dit 
certifi caat reikt de gemeente Heemskerk 
uit aan partijen die een zichtbare bijdrage 
leveren aan de doelstelling van JOGG in ge-
meente Heemskerk: ‘Een gezonde jeugd die 
opgroeit in een gezonde omgeving’.

Wethouder Beentjes overhandigt 
certifi caat aan De Ark

Gft, daar kun je iets mee!  [TIPS]
Staat u graag in de keuken, of laat u het culinaire 
werk liever aan een ander over? Maak het uzelf 
makkelijk en zorg dat u uw etensresten en snij-
restjes meteen kwijt kunt!

Wat hoort er bij gft en etensresten?
Elke dag hebben we afval van groente, fruit en 
andere etenswaren. Denk bijvoorbeeld aan de 
botjes van kippenpoten, koffi eprut, visgraten, 
maar ook etensresten die overblijven na een 
maaltijd. Net als  tuinafval mag dit in de gft-bak. 
Want alleen dan kan er weer biogas en compost 
van worden gemaakt.

Drie simpele tips
• Zet een bakje op uw aanrecht en verzamel 
 daar gedurende de dag al het gft op. U ziet dan 
 dat u meer gft in huis heeft dan u denkt.
• Om gft en etensresten makkelijker te kunnen 
 scheiden kunt u gebruikmaken van biologisch 
 afbreekbare zakjes. Deze zijn verkrijgbaar in 
 de supermarkt.
• Laat vochtig afval eerst drogen/uitlekken.
Doordat u uw etensresten goed scheidt, kan 
er groen gas en compost van gemaakt worden. 
Afval scheiden is makkelijk, het is een kwestie 
van doen!


