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‘Soms lijkt iets onmogelijk, 
totdat het gedaan is!’

Verzakkingen
In onze vorige woning waren de

vloeren fl ink verzakt. 34 jaar gele-

den was mijn eerste kennismaking

met mijn schoonouders. Ze kwa-

men kijken naar de vorderingen 

van onze verbouwing. We had-

den de vloer open, en we keken

gezamenlijk ontzet naar verrotte 

balken en balkkoppen. Die moes-

ten vervangen worden, maar een 

grondige aanpak zat er fi nanci-

eel niet in. Zo kwam het dat ik bij

de eerste ontmoeting met mijn

schoonouders, met mijn schoon-

moeder aan een hefboom hing om 

balken te liften, zodat de mannen 

daar stapels stoeptegels onder 

konden schuiven. Zo brachten we 

de vloer ongeveer op de goede 

hoogte. Er is ook nog wat profes-

sioneler te werk gegaan, waarbij 

enkele balkkoppen vervangen

werden. Het volstond ‘for the time 

being’. Ruim 25 jaar hebben we er

goed op gewoond. Na ons vertrek 

zijn de volgende eigenaren wél

aan de slag gegaan met de echte

aanpak van de verzakkingen.

Op Het Weiver worden nu volop

funderingsactiviteiten gepleegd.

Soms is er geen keuze. Er is een

lang proces aan vooraf gegaan

van vergaderen en onderhande-

len. Maar nu is het eindelijk zover.

Altijd fi jn als het lukt om voor de

grondige aanpak te kunnen gaan! 

Linda Wessels,

Redactie De Wessaner
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Op 22 februari 2017 werd Westzaan opgeschrikt door een grote uit-

slaande brand in een oud koopmanshuis aan het Zuideinde. Het 

is sinds 1976 zelfs een rijksmonument. Rond zes uur ’s avonds brak 

de brand uit, die de bovenverdieping volledig verwoestte. Gelukkig 

kwamen uiteindelijk alle, in het pand aanwezige, honden en katten 

met de schrik vrij. Onzeker echter is of er nog iets te restaureren valt, 

dat was voor de brand eigenlijk al zeer noodzakelijk. Zonde, want het 

voorname huis heeft een rijke historie gekend. Op verzoek van Dag-

blad Zaanstreek had ik in de krant daar al iets over geschreven. Maar 

vanwege de deadline, waren er achteraf gezien toch een paar onjuist-

heden ingeslopen. Gelukkig werd ik gecorrigeerd door dorpsgenoot 

Jan van der Male. En daarvoor mijn hartelijke dank!

22 Brand aan het Zuideinde

Op het erf van deze monumentale 

woning stond eerder een ander 

koopmanshuis dat behoorde bij de 

molen De Oude Visser, die schuin 

achter de woning heeft gestaan. We 

vinden daar nu de Klaas Risstraat. In 

1716 werd De Oude Visser gebouwd, 

een zogenaamde paltrok zaagmo-

len, gebouwd in opdracht van Claas 

Dirksz. Visser. Na zijn overlijden, in 

1723, is de molen in handen geko-

men van Jan Jansz. Bakker. Jan was 

getrouwd met Aafj e Pieters Gorter 

en samen hadden zij een zoon, Pie-

ter. In 1762 neemt hij het huis en de 

molen over van zijn ouders, na eerst 

vier jaar huurder te zijn geweest. Der-

tig jaar later vond Pieter Bakker het 

mooi geweest, hij ging met pensioen. 

Nadat hij in 1816 op de respectabele 

leeftijd van 90 jaar overleed, werd 

dit huis gekocht door overbuurman 

Jacob Kruyt. Een kleine 25 jaar later 

heeft hij het laten slopen en vervan-

gen door het huidige kapitale wit 

gepleisterde huis. Dat werd in 1840 

opgeleverd en in de nieuwe woning 

kwam zijn zoon Cornelis te wonen. 

Jacob Jansz. Kruyt werd geboren in 

1780 en was sinds 1804 houthande-

laar en later ook papiermaker van 

beroep. Hij was eigenaar van een 

aantal Westzaanse molens, de papier-

molen De Pronker en de zaagmolens 

De Blauwe Kuyper, De Witte Troff el, 

De Tweelingen en De Kruytberg. De 

laatste twee werden door hem nieuw 

gebouwd, respectievelijk in 1823 en 

1825. Hij kreeg tien kinderen, waar-

onder twee tweelingen. De namen 

van zijn nieuwe molens waren dus 

verwijzingen naar zijn gezin en fami-

lienaam. Jacob Kruyt woonde recht 

tegenover het wit gepleisterde huis 

op nummer 127. Dat is het ook nu nog 

bestaande herenhuis op nummer 

152, tegenwoordig bewoond door 

de familie Hekman. Hij heeft daar 

gewoond tot zijn verhuizing naar Alk-

maar in 1843, waar hij op 10 septem-

ber 1847 overleed. Behalve het huis 

op nummer 127 bouwde hij al eerder 

een andere nieuwe kapitale woning, 

ten noorden van zijn eigen huis. Dit 

is het eveneens nog bestaande pand 

Zuideinde 154, gebouwd in 1828, 

dat grote gelijkenis vertoont met het 

afgebrande huis. Daar kwam zoon 

Jan te wonen, in 1840 opgevolgd 

door zijn broer Gerbrand. Hij werkte 

De brand op 22 februari 2017. (Foto: Ralf Wildeboer)

Gesina Beatrix Brat, echtgenote van Cornelis 

Kruyt (1814-1866). (Foto: Stichting het 

geslacht van Rhijn)
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Zaanweg 116, 1521 DR  Wormerveer

T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Van Zaane Tweewielers

Westzijde 64, 1506 EG Zaandam 075 617 30 15, www.zaane.nl

Witte Vlinderweg 30A | 1521 PS Wormerveer | 075 621 64 88 
06 40 21 81 11 | info@larsboot.nl | www.larsboot.nl

Openingstijden showroom: dinsdag en vrijdag 10.00-17.00 uur en uiteraard op afspraak.

Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan • Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136

www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl

Menu
Cocktail van witte asperges, cerise tomaat, appel, 

druiven, cocktailsaus en een roosje van Ardennerham
•

Gebakken scholfi let met warm vers fruit
of

Stoofpotje van lamsvlees met pommes croquettes
•

Mascarpone kersenbavarois 
met warme kersen en slagroom

€ 27,50
Bovenstaand menu wordt geserveerd met gemengde salade 

en keuze uit friet of gebakken aardappelen.

Diverse soorten brood, banket, 

pizza en hartige broodjes.

Kom ook eens genieten van 

een heerlijk kopje koffi  e met gebak!

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, 

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur.

Bezorging is mogelijk, ook in de avond.

Bakker Verhagen
Kerkbuurt 64, 1551 AE Westzaan

Tel. 075-6284041   
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Joyce Koning (30) woont met Tim Wools (33), 

hondje Falcor (6) en hun 10-jarige kat Senna 

op Oranjeboomstraat 19.

Hoe lang wonen jullie hier en 
waar heeft jullie wieg gestaan?
We wonen hier sinds juli vorig jaar. Ik kom uit Lieren 

bij Apeldoorn en Tim van de Breestraat in Koog aan 

de Zaan. Hiervoor woonden we acht jaar op een 

fl at in Kogerveld. We ontmoet-

ten elkaar op een camping in 

Tsjechië. We waren 16 en 19. 

Tim liep steeds voorbij. Uitein-

delijk zaten we bij een kamp-

vuur en schoven allebei steeds 

een stukje op. Na thuiskomst belde hij mij op of hij 

naar mij toe kon komen. We zijn daarna nooit meer 

uit elkaar geweest. Omdat ik uit een klein dorpje 

kom, vind ik Westzaan heel fi jn. Met een aantal 

buren heb ik leuk contact; maken we een praatje, 

gewoon zoals ik dat gewend ben.

Wat voor opleiding heb je gedaan? 
Eerst vmbo gemengde leerweg en daarna mbo 

dierverzorging. Niveau 4 haalde ik qua leren wel, 

maar voor praktijk bleef ik steken op niveau 2. Ik 

heb zeven jaar als uitzendkracht gewerkt. Daarna 

heeft de jobcoach van bureau Voorzet, waar ik van-

wege mijn autisme kom, ervoor gezorgd dat ik de 

cursus hondentrimmer kon doen. Ik liep stage bij 

Jannemarie’s Trimshop in Kogerveld. De theorie 

ging natuurlijk weer geweldig, maar voor de prak-

tijk ben ik drie keer gezakt. Het hondje was strak 

genoeg geknipt, maar de ronding vonden ze niet 

‘showwaardig’. De jobcoach heeft ervoor gezorgd 

dat ik met behoud van mijn Wajong-uitkering voor 

drie dagen per week bij die trimshop mocht blij-

ven werken. Met honden en katten werken is echt 

het liefste wat ik doe, met name het plukken van 

ruwharige vachten zoals van een Jack Russell, een 

teckel, een West Highland (Caecar-hondje) of een 

Cairn-terriër. Het bovenhaar komt maar ten dele 

los, dus daar moet je een beetje bij helpen. Je moet 

wel weten wat je doet, anders kan de hond ont-

stekingen krijgen. Dat zie je met name bij Caesar-

hondjes; trimmerskoorts noemen wij dat. Je moet 

langharige honden die verharen eigenlijk alleen 

maar borstelen op die plekken waar het haar kan 

gaan klitten en voor de rest: afblijven. Anders gaat 

de vacht extra haar aanmaken en dan krijg je het 

hele jaar door ‘ramp-rui’.

Welke vorm van autisme heb je?
Het syndroom van Asperger. Ik hoor altijd alles. 

Nu ook. Alle geluiden in huis en buiten op een 

gelijk niveau. Dus op een verjaardag hoor ik alle 

gesprekken tegelijk en kan ik mij niet focussen 

op een persoon. Op een gegeven moment zit je 

hoofd zo vol dat ik zomaar tegen iemand uit kan 

vallen, waarvan ik later denk: waarom deed ik dat 

eigenlijk? Mijn hondje merkt dat en doet dan alsof 

hij uitgelaten wil worden. Buiten word ik vanzelf 

weer rustig. Vorig jaar ben ik met hem naar een 

doggydate in Spaarnwoude geweest. Maar het 

was wel een erg grote groep met 14 honden. Nor-

maal zijn dat er zes of zeven. Falcor was leuk aan 

het spelen en opeens kwam hij naar me toe, ging 

voor mijn voeten lopen, tegen 

mijn benen aanduwen en wist 

ik dat ik afstand moest nemen 

tot de persoon met wie ik aan 

het praten was. Ik had niet door 

dat het mij op dat moment 

even te druk werd. Want ik hoor buiten die honden 

dan ook al die hondeneigenaren met elkaar praten. 

De laatste keer had ik niet naar Falcor geluisterd. 

Toen ik weer in de auto zat, zat mijn hoofd zo vol 

dat ik echt even moest wachten totdat ik weg 

kon rijden.

Jouw hondje is dus eigenlijk 
een hulphond.
Voor mij wel, ja. Het ging een beetje vanzelf. Hij 

voelt mij aan en ik leer hem ook dingen. Kijk, Tim 

wist al jong dat hij PDD-NOS had, ook een vorm 

van autisme. Hij heeft van 

zijn ouders geleerd daarmee 

om te gaan. Pas toen ik met 

hem ging, vermoedde ik dat 

ik ook zoiets had en heb ik 

me laten testen. Mijn ouders 

hebben het allebei niet. Mijn 

zusje is verzorgende en her-

kent nu wel wat ik heb, dus 

met haar kan ik daar goed 

over praten. Zo heb ik ook 

geen inlevingsvermogen. Als 

iemand huilt denk ik: het zal 

wel. Omdat ik weet dat de 

omgeving blij wordt als je 

reageert, weet ik nu wat ik 

dan moet zeggen. Zelf ben ik 

ook wel eens verdrietig, maar 

van een ander doet het mij 

niks. Echt jammer vind ik dat 

niet, want wat je niet gehad 

hebt dat mis je ook niet. Wij 

zouden wel graag kinderen 

willen, maar dat is niet ver-

standig. Met twee keer licht 

autisme heb je 50% kans op 

een zwaar autistisch kind. 

Daarbij hebben we aan beide 

kanten van de familie men-

sen met suikerziekte en hart-

kwalen. En ik heb het soms 

al moeilijk genoeg met mezelf. Als ik pasgeboren 

baby’s in mijn omgeving zie dan heb ik het daar wel 

moeilijk mee. 

Zijn er nog andere dingen waar 
je moeite mee hebt?
Omdat ik dingen heel letterlijk neem kan ik om 

veel grapjes niet lachen. Meen je het serieus of is 

het een grap? De betekenissen van spreekwoorden 

en gezegdes heb ik gewoon maar in mijn hoofd 

gestampt. Homevideo’s vind ik wel leuk, maar 

Mr Bean of die prank-programma’s waar ze wille-

keurige ‘slachtoff ers’ in de maling nemen, vind ik 

helemaal niet grappig. Jörgen Raymann en Najib 

Amhali vind ik wel leuk.

Reis je wel eens met het openbaar 
vervoer?
Ja. Dan doe ik Falcor een veiligheidshesje en tuigje 

aan en loopt hij in halve cirkels voor me uit. Om te 

voorkomen dat mensen te dichtbij komen of mij 

aanstoten draag ik in mijn andere hand een rolkof-

fertje. Als buff er. Met een schouderklopje doe je 

mij trouwens ook geen plezier. Falcor heeft zichzelf 

aangeleerd om in een druk station de route met de 

minste mensen te zoeken, want zelf zie ik een brei 

van mensen. 

Wat vind je belangrijk in het leven?
Geluk. Dat je blij bent. En dat ben ik ook. Ik heb een 

goed leven.

Zou je nog iets toe willen voegen?
Ja, dat mensen Falcor niet moeten voeren, want hij 

heeft een voedselallergie.

Marijke van der Pol

‘Serieus 
of een grap?’

IN DE SCHIJNWERPER

Joyce Koning: ‘Ik werk het liefst 
met honden en katten’
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Rechte tocht 9d, 1507 BZ Zaandam  
Tel: 075 - 631 23 84
Mob: 06 - 532 31 977
E-mail:     r.hotting@hottingelektrotechniek.nl 
Internet:    www.hottingelektrotechniek.nl

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!

Di. t/m Za.
geopend

www.saenbike.nlwww.mrboat.nl voor advies en de scherpste prijzen!
Diverse soorten epoxy - glasweefsel - vulmiddelen - kleurstoffen - hulpmiddelen

M. SLAAP & Zn  v/h W.H. Spiegel

J.J. Allanstraat 64, 1551 RN Westzaan 
Tel. 075 - 616 27 08, E-mail: mslaap@outlook.com

sedert 1948

  rolluiken
  markiezen
  lamellen
  jaloezieën

  zonneschermen
  rolgordijnen en horren
  knikarmzonneschermen
  ook voor onderhoud en reparaties

Parallelweg 1  -  1151 BS Broek in Waterland  -  Tel. 020 - 403 18 29
www.obmverzekeringen.nl

Uw financieel
specialist
met kantoren in Broek in Waterland 

en Wervershoof.

Sandra Klokkemeijer Robert van Spil

Horend Goed | Heiligeweg 15D Krommenie
T. 075 - 20 25 203 | www.horendgoed.nl

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen 

en gehoorbescherming

Verzekerd van
Deskundig en persoonlijk advies

P.D. Bouw Westzaan
Middel 24, 1551 SP Westzaan, 06-20605445
www.pdbouwwestzaan.nl
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N A T U U R  I N  E N  O M  W E S T Z A A N  -  F R E D  E E R E N B E R G

Samen rietharken in 
Westzijder- of Guisveld

Als deze werkzaamheden achterwe-

ge gelaten worden, dan ontstaat er 

op den duur bos. Een bos is natuurlijk 

mooi, maar onze weidevogels, uniek 

in heel West-Europa, prefereren vlak, 

modderig laagland met een licht ver-

hoogd waterpeil. Het voornaamste 

doel van de OBW is het behoud van 

het zogenaamde ‘Potterlandschap’: 

het gebied zo wijds mogelijk hou-

den. Zo kunnen de primaire weide-

vogels, zoals de kievit, scholekster, 

grutto, tureluur, wulp en watersnip 

zich beter handhaven. In het broed-

seizoen wordt uiteraard niet geharkt, 

gesnoeid of jonge boompjes verwij-

derd.

De OBW is 35 jaar geleden opgericht 

vanwege het groeiend ecologisch 

besef. Een deel van het Westzijder-

veld zou opgeoff erd worden voor 

een nieuwe ontsluitingsweg. De 

toentertijd prille vereniging is met 

succes een kroonprocedure gestart 

om dit plan te voorkomen. De weg 

(buitenom) mocht niet worden aan-

gelegd.

Begin april organiseerde OBW 

‘Skoonskip’. Dan gaan vrijwilligers 

met kleine bootjes o.l.v. Staatsbosbe-

heer de waterkant langs. Zo werd het 

Westzijderveld van storend afval ver-

lost, vooral plastics. Doet u volgend 

jaar mee? 

Scholekster 
eigenlijk wadvogel
Tijdens onze werkzaamheden zagen 

we veel scholeksters. Blijkbaar gedij-

en ze goed in het Westzijderveld en 

Guisveld. Deze kustvogel heeft een 

zwart-wit verenkleed, een feloranje 

snavel en oranje poten. Rondom de 

ogen heeft hij een typerende oran-

je ring. Het verenkleed is bij beide 

geslachten gelijk. Het is een trekvo-

gel. De scholekster is bekend om zijn 

aparte verdedigingstechniek. Wan-

neer een roofdier het nest nadert, 

doet de scholekster zich voor alsof 

hij kreupel is. De belager wordt zo op 

een slimme manier weggelokt. Een-

maal op afstand vliegt hij weg.

De scholekster komt het hele jaar 

voor aan de kusten van de Noord-

zee en Ierse Zee. Scholeksters over-

winteren vooral in het Wadden- en 

Deltagebied, of trekken weg naar 

Zuidwest-Europa (jonge vogels). 

Scandinavische vogels trekken nog 

verder, naar Afrika. Onder de over-

winteraars in Nederland vallen veel 

slachtoff ers bij lang aanhoudende, 

strenge vorst. Dan kan ook massale 

vorsttrek optreden. In februari-maart 

worden de broedplaatsen in het bin-

nenland weer bezet.

De snavel van de scholekster slijt hard 

maar groeit ook hard. Zo wordt de 

snavel puntiger als een scholekster 

in de zomer naar emelten en wor-

men prikt. Op het wad is zo’n snavel 

ook handig als je naar wormen prikt, 

maar in de winter eten veel schol-

eksters schelpdieren, zoals kokkels. 

En dan wordt de snavel stomper, 

omdat ze hem gebruiken als beitel. 

Bij schelpdieren wordt de sluitspier 

doorgeknipt voordat de schelp kan 

dichtslaan, waarna de prooi wordt 

opgegeten. Na een mislukte poging 

proberen ze de schelp open te hame-

ren op een harde ondergrond. 

Tot 1985 nam het aantal scholeksters 

in de Waddenzee toe, daarna is het 

aantal echter met circa 35% afge-

nomen. Dat komt door een aantal 

factoren, waaronder de intensieve 

visserij op schelpdieren en habitat-

verlies door aantasting en verstoring 

van kustgebieden die belangrijk zijn 

als broedgebieden. Hierdoor staat de 

scholekster sinds 2015 als gevoelig op 

de Rode Lijst. 

Wat is er mooier dan op een zonnige dag met enthousiaste 

natuurliefhebbers te werken in het veengebied van het Guisveld 

of Westzijderveld. Samen met vereniging Ongeschonden Behoud 

Westzijderveld (OBW), Staatsbosbeheer en de Vogelbeschermings-

wacht Zaanstreek wordt het noodzakelijke onderhoud met veel passie 

gedaan. 

Scholeksters.

Aan de slag: riet op een hoop werpen in het Guisveld. 

Deze hangt in een speciale buiten-

kast aan de gevel van het werfkan-

toor van Staatsbosbeheer op Middel 

180a. Deze kast is voorzien van een 

codeslot en een klimaatregeling. 

Staatsbosbeheer heeft hier ook 

een tweede AED, die ingezet wordt 

bij veldwerk en/of vaarexcursies. 

Door de aanschaf van deze AED's 

is de veiligheid van personeel, vrij-

willigers, excursiedeelnemers, pas-

santen (op wandel- en fi etsroutes) en 

direct omwonenden op een stuk vei-

liger niveau gekomen. 

De AED is beschikbaar tijdens ope-

ningstijden: doordeweeks van 8.00 

tot 16.30 uur. Of volgens de alar-

meringsprocedure: bel 112 met 

de duidelijke melding van ‘moge-

lijke  circulatiestilstand’. Volg 

daarna de instructies van de 

centralist(e).

Hierbij nogmaals een oproep 

voor een fi nanciële bijdrage 

bestemd voor de buitenkast 

van de AED op het Zuideinde, 

om deze ook onder de 24-uurs 

dekking te krijgen. Op de kraam 

van de EHBO op koningsdag is 

een giftenpot aanwezig. 

Mocht u uw bijdrage liever overma-

ken, dan kunt u dat doen op NL36 

AED 24 uur beschikbaar op de Middel in Westzaan-Noord
Door de bereidheid en welwillendheid van Staats-

bosbeheer is er een extra AED (automatische externe 

defi brillator) beschikbaar gekomen in Westzaan-Noord. 

RABO 0370160622, t.n.v. EHBO West-

zaan, o.v.v. AED-kast.

EHBO Westzaan
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Gas - Water - Sanitair

Rioleringen - Dakbedekkingen

Lood-, zink- en koperwerken

Dirk Hagemeijer
E dhagemeijer@outlook.com

M 06-15 63 65 76
T 075-621 77 40

Harm Hagemeijer
E info@hagemeijervloeren.nl
I www.hagemeijervloeren.nl

M 06-43 90 35 57

| | |

www.schramadvocaat.nl

Nauerna 40A - 1566 PD Assendelft

 T 075 670 74 44 - F 075 670 88 45

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar

Een complete training in slechts 30 minuten!

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.45 - 12.00 uur
(Gesloten met reguliere schoolvakanties)

Maandkaart 1x per week 25 euro
Maandkaart onbeperkt 35 euro
10 rittenkaart 65 euro

Middel 6, Westzaan
Tel. 06 255 249 14

Fitcircuit

De inschrijving zal zijn op woensdag 

28 juni om 19:00 uur in De Kwaker. 

Let op: inschrijven kan alleen met een 

inschrijff ormulier! Begin juni wordt 

de uitnodiging en het bijbehorende 

inschrijff ormulier weer op de West-

zaanse scholen verspreid. Zit uw kind 

niet in Westzaan op school stuur dan 

een mail naar huttenbouwdekwaker@

gmail.com. Huttenbouw is voor in 

Westzaan wonende en/of in Westzaan 

naar school gaande kinderen van 6 

t/m 12 (groep 8). De huttenbouw zal 

dit jaar op 28, 29 en 30 augustus zijn. 

Op 30 augustus gaat er dan bij goed 

weer na een knallend feest weer in de 

hutten ‘geslapen’ worden.

Meer informatie volgt in het vol-

gende nummer, maar ook op onze 

facebookpagina: Huttenbouw West-

zaan. Dus word ‘vrienden’ en blijf zo 

op de hoogte van de laatste hutten-

bouwnieuwtjes.

Huttenbouwgroeten 

namens de organisatie, 

Jeroen Zuidema

Voorbereidingen Huttenbouw begonnen

De eerste voorbereidingen voor Huttenbouw 2017 zijn inmiddels 

begonnen. De voorraad hout is groeiende en ook de vergunning is 

aangevraagd. Het thema houden we nog even geheim, maar we kun-

nen wel alvast verklappen dat het een sportief avontuur gaat worden.

Hout voor de Huttenbouw ligt 

al klaar. (Foto: Jeroen Zuidema)

Tijdens de pinksterdagen, op 4 

en 5 juni, kun je wandelen over 

water in het Guisveld, een uniek 

vogelgebied. De route is bijna vier 

kilometer lang. De start is achter 

het NS-station Wormerveer. 

Het pad is niet verhard, dus goede 

schoenen of laarzen is aan te raden. 

Deelname is gratis en honden zijn 

niet toegestaan.

Op zondag 4 juni is het pad al vanaf 

6.00 uur in de ochtend open en dan 

ben je in één van de stilste gebieden 

van de Zaanstreek. Als je goed luis-

tert, kun je dan zelfs de roep van de 

zeldzame roerdomp horen. Maan-

dag 5 juni gaat het pad vanaf 9.00 

uur open en zijn er extra activiteiten, 

speciaal voor kinderen. Zo kunnen 

ze met hout dieren timmeren of 

kunnen ze met een schepnetje wa-

terbeestjes vangen. Op beide dagen 

sluit de route om 16.00 uur. U komt 

toch ook? 

Tip: boek via de website van Staats-

bosbeheer alvast een plek voor de 

gratis vaarexcursie. Zo ontdek je op 

een bijzondere manier de leefom-

geving van de grutto of scholekster. 

De boot vertrekt halverwege de 

wandeling. De schipper vaart je naar 

een plek vanwaar je goed zicht hebt 

op grutto’s, weidevogels die in deze 

streek veel voorkomen. Reserveer je 

tijd: 11.00 uur, 12.00 uur, 13.00 uur 

of 14.00 uur. Zie https://www.staats-

bosbeheer.nl/pinksterenguisveld.

Wandelen over water
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door WILLEM TIP/deel 14

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

regenten goede hoop. De leningen die 

men voor de aankoop moest afsluiten 

verwachtte men uit de inkomsten te 

kunnen terugbetalen. Men beraadde 

zich er zelfs al over wat men daarna met 

de winst zou gaan doen.

Het vertrouwen in de toekomst leek 

aanvankelijk niet ijdel. Na de aankoop 

ging het nog een tijdlang goed met de 

Zaanstreek. Het aantal molens bereikte 

in deze jaren zelfs een hoogtepunt (1731: 

583 molens). De bevolking bereikte een 

nooit eerder gehaalde omvang (West-

zaan in 1742: 2669 inwoners, Zaandam 

in 1742: 12.556 inwoners). Toch bleef de 

Zaanse welvaart niet onaangevochten. 

Het buitenland knaagde steeds meer 

aan de vooraanstaande plaats van de Republiek. 

Op zee streefde Engeland ons voorbij. De Oost-

zeelanden begonnen zelf hout 

te zagen. Ook dichterbij bleef 

niet alles bij het oude. De groei 

van Amsterdam nam na de laat-

ste toevloed van Franse huge-

noten gestaag af. Men had er 

veel minder hout nodig voor 

de bouw. De eigen Amsterdam-

se zaagmolens werden vanaf 

1739 strenger beschermd. Het 

onmiddellijke gevolg was dat er 

in de zuidelijke Zaanstreek werk verdween. In de 

tweede helft van de achttiende eeuw nam het aan-

tal houtzaagmolens hier met ruim honderd af. Het 

Zaanse landschap bij Zaandam en bij Westzaan-

Zuid werd stilaan leger en leger.

Een klein, schadelijk schelpdier bracht na 1731 

bovendien veel onvoorziene kosten mee. De zoge-

heten paalworm was al veel langer in de Noordzee 

aanwezig, maar breidde zich nu onverwacht uit. 

Het schelpdier voedde zich met al het hout dat 

zich onder water bevond. Scheepsrompen, sluis-

deuren, beschoeiingen en in het bijzonder de hou-

ten paalschermen langs de IJdijken. Na korte tijd 

was het nodig de hele Hogedijk te voorzien van 

een nieuwe stenen glooiing. Het eeuwenlange 

De Hollandse regenten aan het begin van de acht-

tiende eeuw waren vol vertrouwen. Na de Engelse 

‘Glorious Revolution’ konden ze zich weer hele-

maal wijden aan de zaken waar ze in thuis waren: 

koophandel, scheepvaart en nijverheid. Ze hadden 

ook geen behoefte meer aan een stadhouder die 

de republiek uit rampspoed en oorlog zou leiden. 

In 1702 overleed onverwacht Willem III. Dat luidde 

meteen een nieuw stadhouderloostijdperk in.

In de Zaanstreek was het vertrouwen niet minder 

dan elders. Na enige onderlinge discussie vonden 

de kooplieden en industriëlen het in 1728 tijd voor 

een forse investering. Tegen betaling van 300.000 

gulden kochten ze de heerlijke rechten op van de 

Banne Westzaan. Die rechten waren een aantal 

jaren eerder door de hogere overheid in de markt 

gezet. Ze omvatten onder andere het windrecht, 

een aantrekkelijke belasting op molens en nog 

verscheidene andere belastingen. De Zaanse 

regenten voorkwamen met 

hun aankoop dat de rechten 

in handen zouden komen van 

een grote stad. Vooral het rijke 

Amsterdam had belangstelling. 

Amsterdam zag al een eeuw 

lang met lede ogen aan hoe de 

Zaanse houthandel fl oreerde. 

De Zaanse zaagmolens deden 

de Amsterdamse voortdurend 

concurrentie aan. Met het wind-

recht in handen zouden de Amsterdamse heren 

eindelijk orde op zaken kunnen stellen. Daar zaten 

de Zaanse kooplieden niet op te wachten. 

Behalve belastingen omvatten de heerlijke rechten 

ook nog kleinere voorrechten zoals het recht op 

de Waag in Westzaan. Verder mocht de eigenaar 

van de rechten zelf de heer van de Banne West-

zaan benoemen. Twee Zaanse regenten zouden 

in de achttiende eeuw deze erefunctie vervullen: 

Dirk Cornelisz IJff  (tot 1773) en vervolgens Willem 

Bruygom Tip (tot 1813). De koopsom van drie ton 

was voor achttiende-eeuwse begrippen reusach-

tig. Ter vergelijking, de deftige Westzaanse Grote 

Kerk die tien jaar later werd gebouwd (1741) kostte 

nog geen vijftigduizend gulden. Toch hadden de 

Het Zaanse landschap

uiterlijk van de zeedijk verdween. De steile buiten-

kant, eindigend in een houten paalscherm, maakte 

plaats voor een geleidelijke helling die belegd was 

met stenen en puin. Het puin haalde men overal 

vandaan. Ook de ruïne van de Westzaanse Sint 

Joriskerk vond nu zijn laatste bestemming (1732). 

De zestiende-eeuwse kloostermoppen bescherm-

den voortaan de polder tegen het zeewater. 

Door niemand voorzien was vervolgens de tegen-

slag die het Noord-Hollandse platteland te verwer-

ken kreeg. Verschillende uitbraken van de veepest 

brachten rond het midden van de eeuw de boe-

renstand veel schade toe. De veestapel verminder-

de zienderogen. Tegelijkertijd hielden de boeren 

ook minder geld over voor het onderhoud van hun 

boerderijen, stallen en hekwerken. Hout kochten 

ze alleen als dat onvermijdelijk was, voor de hout-

zagers in de zuidelijke Zaanstreek een extra tegen-

valler. Veekoeken werden even een luxeproduct. 

Deze koeken waren al een eeuw lang een belang-

rijk bijproduct van de Zaanse oliemolens. De afzet 

ervan stokte nu. De tweede helft van de achttien-

de eeuw was duidelijk minder glorieus dan de eer-

ste. En het zou er niet beter op worden. 

Beeldmateriaal: 

Westzaanse Digitale Beeldbank

Een Zaanse houtzagerij.

Paalwormen op de voorgrond.

Dijk met paalscherm.

Veepest decimeerde de veestapel.
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D.H. Pielkenrood - van Mechelen

J.J. Allanstraat 189

1551 RD Westzaan

06-51034508

linette@pielkenroodvastgoed.nl

www.pielkenroodvastgoed.nl

    linkedin.com/in/linettepielkenrood

Puur natuur!
Bij ons kunt u terecht voor de echte 

Westzaanse zuivel zoals yoghurt, 
kwark en melk.

Daarnaast vindt u vlees, eieren, 
sappen en het servies van Wiebe 

van der Zee.Tevens verkopen 
wij Schippers kaas. We helpen u 
graag bij het samenstellen van een 
geschikt cadeau, relatiegeschenk of 

kerst pakket.Geniet van een heerlijk 
boeren ijsje op ons Rustpunt!

www.westzaansezuivelboerderij.nl

Westzaanse 
Zuivelboerderij

Kijk voor steeds wisselende maandacties op 

www.wereldkeukenwestzaan.nl

Wereldkeuken Westzaan - Overtoom 65-67 1551 PE Westzaan

Reserveren? Bel 075-2027153/075-6120045 of mail wereldkeukenwestzaan@gmail.com

- Feesten, partijen,  
lunches en diner

- Diverse gerechten  
buiten de kaart!

- Gratis eigen  
parkeergelegenheid.

- 7 dagen per week 
geopend!De gezelligste huiskamer 

van de Zaanstreek

De Watering 1, 1503 VR Zaandam (t.o. flat de Noordwachter)

telefoon 075-61 44 215 / 06-55 78 67 73
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T E K S T  -  M E L C H E R T  L E G U I J T

F O T O ’ S  -  D I G I T A L E  B E E L D B A N K  W E S T Z A A N  &  M E L C H E R T  L E G U I J T

Zo was het

In Westzaan blijft veel bij het oude, maar tegelijkertijd verandert er veel. In de rubriek ‘Zo was het’ 

een foto van toen en nu, gemaakt op dezelfde plek. Wat is veranderd en wat is hetzelfde gebleven?

In deze afl evering christelijke basisschool De Rank aan de J.J. Allanstraat 149.

De oude foto, gemaakt rond 1915 - 1920, toont een klassiek schoolgebouw met hoge ramen en een 

woning voor de hoofdonderwijzer. De ‘School met den Bijbel’, zoals de instelling heel lang heette, werd 

gebouwd in 1915. In 1965 werd het gebouw gehalveerd, waarbij het woongedeelte werd gespaard en 

het schoolgedeelte verdween. Er kwam nieuwbouw voor de in de plaats. Tegenwoordig heet de school 

De Rank.

Visclub De Braak seizoen 2017

Nadat we afgelopen jaar ons 40-jarig ju-

bileum hebben gevierd, zijn we het 41e 

levensjaar in gegaan. 

Voor degenen die het nog niet wisten: wij vissen 

op de dinsdagavonden van 19.00 tot 21.30 uur, 

met rond de klok van 20.00 uur een kleine koffi  e-

pauze met daarin onze wekelijkse tombola. We 

vissen in totaal 15 avonden per seizoen. Op een 

van die avonden is de koppelwedstrijd, waarvan 

door loting wordt vastgesteld wie met wie vist. 

De eindstand wordt bepaald over tien wedstrijd-

avonden, zodat er gerust een vakantie tussen 

gepland kan worden, want de vier laagste uitsla-

gen vervallen.

We beginnen dit jaar op 16 mei in de Braak in de 

Vogelbuurt. De vervolgavonden zijn op wisse-

lende locaties die op dit moment nog niet alle-

maal bekend zijn. Zo staan er avonden gepland 

bij de braak achter J.J. Allanstraat 325 bij de 

familie Hauzendorfer, op de Zaanse Schans bij 

molen De Kat en aan de Nauernasche vaart ter 

hoogte van de Watermolenstraat.

Ook hebben we in de planning weer onze jaar-

lijkse vismiddag voor de basisschooljeugd van 

De Rank en De Kroosduiker Noord en Zuid. De 

data zijn nog niet bekend, maar daar komen we 

op terug en op de scholen zal er melding van 

worden gemaakt. Mochten er onder de lezers 

mensen zijn die op dinsdagavond gezellig bij 

ons in clubverband een hengeltje willen uit-

gooien, schroom niet want we kunnen wel wat 

nieuwe leden gebruiken. Voor inlichtingen en 

het opgeven van nieuwe leden, neem even con-

tact op met Cees Sopjes: 075-6169309, of met 

Theo van Leeuwen: 075-6170807.

Visclub De Braak, Cees Sopjes    

Film ‘Selma’ in molen 
Het Prinsenhof
De protestantse kerken van Zaanstreek-

Noord vertonen elke maand een fi lm ‘met 

een boodschap’. 

Deze maand in ons dorp op een bijzondere plek: 

molen Het Prinsenhof. U kunt, desgewenst, bij de 

Weelbrug op de boot stappen! Na afl oop is er een 

korte nabespreking. 

Het is 1965 en de protesten van Afro-Amerikanen 

om stemrecht barsten los. Martin Luther King heeft 

het idee om in een protestmars van Selma naar 

Montgomery te lopen, om zo te strijden voor stem-

recht voor elke Amerikaan, ongeacht huidskleur. Dit 

blijkt een moeizame en gevaarlijke onderneming. 

‘Selma’ is een fi lm over moed en solidariteit, met in 

de hoofdrollen o.a. Oprah Winfrey en Brad Pitt.

Datum: vrijdag 12 mei. Tijd: 19.30 uur. Van 18.40 tot 

19.10 uur varen er boten vanaf de Weelbrug. Plaats: 

molen Het Prinsenhof, Relkepad. Entree: € 7,50. 

Leden van de molenvereniging betalen op vertoon 

van hun lidmaatschapskaart € 5,-. Meer info: ds. 

Cornelis Visser: cvisser1@live.nl, 06-49726636.



Neem contact op voor een gratis proefles!
Gitaarles in Westzaan

Jeroen Duijvestijn
06-48508795

www.jeroenduijvestijn.nl
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Simone Dijkman
MAKELAARDI J

Simone Dijkman Makelaardij...... voor duidelijkheid!

DE NVM MAKELAARS UIT  WESTZAAN
Voor aankoop, verkoop en taxatie van uw woning.
 Geen intrekkingskosten en geen verborgen kosten.
Zie voor onze tarieven  www.simonedijkman.nl of  
bel 075 7725155 voor een gratis waardebepaling.

Molenwerf 9  •  1541 WR  Koog aan de Zaan
Telefoon (075) 63 555 11  •  www.apotheekwestzijderveld.nl

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie. 

Gebruikt u verschillende medicijnen?  

Met de  MEDICATIEROL 
houdt u het overzicht!

www.FinenzoZaanstad.nl     
Telefoon: (075) 612 14 17

Op ons kun 
je rekenen

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 

alle verzekeringsmaatschappijen!

� Leenauto’s beschikbaar

� Reparatie aan ruiten en open daken

Ook voor schade aan de caravan of camper!

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

Tel. 075 - 616 48 85
www.oudenaren.nl
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met molen De Pronker, die achter 

het huis stond.

Terug naar Cornelis. Hij werd gebo-

ren op 11 december 1809 en had 

een tweelingzusje Antje, die echter 

al in 1820 overleed. Cornelis trouw-

de in 1838 met Gesina Beatrix Brat 

uit Oostzaan. Het stel kreeg tenmin-

ste zes kinderen, die bijna allemaal 

heel jong overleden. Toen Cornelis 

op 5 maart 1856 overleed, waren er 

nog twee kinderen in leven. Helaas 

kwam ook zijn zoon Jacob te over-

lijden op 30 april 1856, nog geen 

twee maanden later. Cornelis en zijn 

broer Jan waren hun vader opge-

volgd als houthandelaar, Jan nam 

de molens De Blauwe Kuyper en 

De Tweelingen over en Cornelis De 

Kruytberg. Broer Gerbrand ging dus 

verder met de papiermakerij met 

De Pronker. 

Het enig overgebleven kind van 

Cornelis Kruyt was dochter Jannetje, 

geboren op 22 augustus 1848. Ook zij 

werd slechts 31 jaar oud. Ze trouwde 

op 8 februari 1872 in Katwijk met 

Arnoldus van Rhijn. Jannetje had de 

woning na de dood van haar moeder 

in eigendom gekregen. Haar moe-

der, Gesina Beatrix Brat, was verhuisd 

naar de Keizersgracht in Amsterdam, 

waar ze op 27 maart 1866 overleed. 

Het echtpaar van Rhijn ging niet zelf 

wonen in het huis aan het Zuideinde, 

maar verhuurde dit. Zelf gingen ze 

in Leiden wonen in Huis ter Lucht, 

een nog bestaande, koopmanswo-

ning. Jannetje van Rhijn-Kruyt stierf 

op 13 januari 1880, drie dagen na de 

geboorte van haar jongste kind Wil-

lem Pieter, tijdens een roodvonk epi-

demie. Het echtpaar kreeg in totaal 

zes kinderen, waarvan er twee overle-

den aan roodvonk, twee andere ook 

jong stierven en er slechts twee vol-

wassen werden. Arnoldus van Rhijn 

(1844-1923) kwam uit een familie van 

artsen en werd geboren in Katwijk 

aan Zee. Hij trad in de voetsporen 

van zijn familie en met het schrijven 

van het proefschrift Afasie (de eerste 

Nederlandse studie over de aard van 

afasie) werd Arnoldus van Rhijn (1844-

1923) in 1868 'doctor medicinae' cum 

laude aan de Universiteit van Leiden. 

In 1869 werd hij huisarts in Oostzaan, 

waar hij Jannetje Kruyt ontmoette. 

In 1867 had hij al een koninklijke 

award behaald tijdens een cholera-

uitbraak. Vijftig jaar lang bleef hij 

arts en chirurg en werd erelid van 

de Koninklijke Nederlandse Medi-

cal Association. Daarnaast was hij 

onder andere ook wethouder van 

Leiden en bekend als internationaal 

schaker en voorzitter van de Neder-

landse Schaakbond.

Van Rhijn verkocht het huis in 

1902 aan de Fries Doopsgezinde 

Gemeente en het werd in gebruik 

genomen als pastorie. Het huis was 

daarna ongeveer 30 jaar lang pasto-

rie. Dominee J.W. Van Stuijvenberg 

bewoonde het huis, opgevolgd 

door ds. W. Mesdag. Latere bewo-

ners waren de familie Bouman, 

Schilp en vanaf 1960 J.W.G. Branse. 

Vervolgens zoon Ronald Branse en 

zijn vrouw Els. Branse heeft het huis 

in 2015 verkocht aan de huidige 

eigenaar, Olaf Meerman. Hopelijk 

kan hij er toch weer een fraai geheel 

van maken!

Vervolg van pagina 1 >>

Jannetje Kruyt, echtgenote van Arnoldus 

van Rhijn (1848-1880). (Foto: Stichting het 

geslacht van Rhijn)

Rekenexamentraining
Pak je kans en kom naar de rekenexa-

mentraining in De Kwaker. In de aan-

loop naar de landelijke rekenexamens 

voor mbo en vmbo geeft het Reken-

team op woensdag 3 mei een gratis 

examentraining voor alle schooljonge-

ren van Westzaan (en omgeving). 

De zaal is open vanaf 19.00 uur. De trai-

ning begint om 19.30 uur en duurt tot 

21.00 uur. Om een beeld te krijgen van 

de belangstelling voor deze avond ver-

zoeken we je je op te geven op info@

rekenteam.nl, met vermelding van je 

naam en school. Onze ervaring heeft 

uitgewezen dat deze trainingen het 

examencijfer met een punt kunnen 

verhogen

Op deze avond zullen we uitgebreid 

ingaan op de inhoud van het reken-

examen, met veel praktische voor-

beelden en vooral manieren voor het 

oplossen van de diverse vraagstukken. 

Uiteraard zullen er wat handige tips en 

ook trucs naar voren gebracht worden, 

al ligt vooral de nadruk op ‘hoe deze 

opgave op te lossen’. Het Rekenteam 

heeft onder andere 14 digitale reken-

examens. Hierbij zijn niet alleen de 

vraag en het antwoord zichtbaar, maar 

ook de uitleg hoe je deze opgave het 

beste kunt oplossen. Er is natuurlijk 

ruim voldoende gelegenheid tot het 

stellen van vragen. Bij veel belangstel-

ling wordt er gekeken of het mogelijk 

is om twee weken later, op 18 mei, 

deze avond te herhalen met nieuwe 

stof. Voor wachtende ouders is de bar 

geopend!

Het Rekenteam bestaat uit twee erva-

ren rekendocenten, die allebei dage-

lijks voor de klas staan en daarnaast 

rekenbijles en rekenexamentraining 

geven. Tevens heeft het Rekenteam 

enkele leuke, leerzame en uitdagende 

rekenspellen ontwikkeld, waaronder 

Rekenduo en Cijferstorm. Het laatst 

gelanceerde spel is Cijferstorm, the 

Math Game, een gratis digitaal reken-

spel met vier verschillende levels, dat 

de leerlingen uitdaagt en tegelijk uit-

nodigt om elkaar te helpen. Je vindt 

het op Cijferstormspelen.nl. De onder-

staande link verwijst naar de anima-

tiefi lm van Cijferstorm: youtube.com/

watch?v=oaAFA160Trg. Website: www.

rekenteam.nl.

Voorjaarsconcert 
Harmonie Nuevo
Zaterdag 20 mei treedt Harmonie 

Nuevo o.l.v. Betty Bakker op in De 

Kwaker. Na het daverende succes van 

een aantal jaar geleden gaat Nuevo op 

herhaling met haar Hollandse avond. 

We beginnen de avond met een aantal 

goed in het gehoor liggende stukken, 

waar u lekker van mag genieten. Daar-

na zal Nuevo het dak eraf gaan blazen. 

De avond wordt gepresenteerd door 

het dynamische duo Van Straat tot 

Laan. Met een drankje in de hand en 

de voetjes van de vloer belooft het een 

gezellig avondje uit te worden.

Het concert begint om 20.00 uur. Om 

19.30 uur gaat de zaal open. Kaarten 

zijn te verkrijgen aan de deur en kos-

ten € 10,-.

Harmonieorkest Nuevo bestaat al 16 

jaar en groeit nog steeds in ledenaan-

tal. Het orkest bestaat uit enkele oude-

re, maar vooral veel jongere leden. 

Elke vrijdagavond repeteert Nuevo 

van 19.30 tot 21.30 uur in de Kooger 

Vermaning, Lagedijk 34 in Koog aan de 

Zaan. Mocht u meer informatie willen, 

dan kunt u een kijkje nemen op onze 

website: www.harmonienuevo.nl.

Eet & Ontmoet
Op initiatief van Marianne Kaatee van 

dorpshuis De Kwaker komt er een 

kookproject voor Zaanse vluchtelin-

gen. Na soms wel een jaar magne-

tronmaaltijden op de ‘Bajesboot’ zou 

een aantal van hen wel weer eens zelf 

willen koken. Onder toeziend oog van 

chef-kok Yamen Makhzoum, status-

houder uit Wormer, gaat dat ook in 

Westzaan gebeuren. Elke twee weken 

halen vrijwilligers van de Groene Koets 

en een dame van de Sluis (vrijwilligers-

locatie in de Achtersluispolder voor 

vluchtelingen) vier tot zes vluchtelin-

gen op. Ze doen boodschappen in 

Westzaan en bereiden voor belang-

stellenden een fantastische warme 

maaltijd. Sommige vluchtelingen spre-

ken al een aardig woordje Nederlands. 

Dat willen ze graag in praktijk brengen 

door Nederlanders te ontmoeten. Ze 

zullen daarom ook mee-eten. Hebt u 

belangstelling om hen op deze origi-

nele wijze te leren kennen?

Het ‘restaurant’ van De Kwaker is op de 

volgende woensdagen open: 3, 17 en 

31 mei, 14 en 29 juni en 12 juli. Aan-

vang 17.30 uur, einde van de maaltijd 

19.30 uur. Deelname is op basis van 

een vrijwillige bijdrage. Aanmelden 

minimaal twee dagen van tevoren bij 

De Kwaker, Allanstraat 127 1551 RC 

Westzaan. Mail naar info@dorpshuis-

westzaan.nl of bel 075-6310352.
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Kerkbuurt 60
1551 AE WESTZAAN
T 075 - 6287866
E info@hhkappers.nl
I  www.HHkappers.nl

Maandag Gesloten
Dinsdag 9.00 - 18.00 uur
Woensdag 9.00 - 18.00 uur
Donderdag 9.00 - 21.00 uur
Vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

LID

TWEEWIELER-
BEDRIJVEN

Elke vrijdag van 8.00 tot 

13.00 uur in Westzaan  

(op de stoep in de  

kerkbuurt).

 banden
 uitlaten
 accu’s
 schokdempers
 schadeherstel
 verkoop
 personen- en bedrijfswagens

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

Kleine Tocht 37  1507 CA Zaandam
075 616 07 66    www.autoprins.nl
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Toch is de zinsnede ‘leuk om te ballen’ niet hele-

maal waar. Deze mannen doen tijdens hun training 

op dinsdagavond standaard een partijtje en dan is 

er maar één doel en dat is winnen. Op zondagoch-

tend rond de klok van tien uur is dat fanatisme nog 

vele malen groter als het om het ‘echie’ gaat. De 

ambiance is sowieso al geweldig, daar onze man-

nen in een nagenoeg geheel Zaan-

se competitie zitten, waardoor er 

wekelijks mooie derby’s op het pro-

gramma staan. De mannen doen 

het dit seizoen zeker niet onver-

dienstelijk en lijken rechtstreeks af 

te stevenen op het kampioenschap. 

Het cliché bestaat dat dit soort 

teams ‘bierelftallen’ zouden zijn. 

Onzin natuurlijk, al wordt er na de 

training en na de wedstrijd wel 

een biertje gedronken. En als er 

aansluitend leuke wedstrijden op 

Eredivisie Live of op het complex 

zijn misschien nog een paar, want 

gezelligheid staat vanzelfsprekend 

voorop.

Heb je ook belangstelling? Kom dan op dinsdag-

avond een partijtje meespelen. Ook spelers onder 

35 jaar mogen onder bepaalde voorwaarden in dit 

team opgenomen worden.

VVV Westzaan,

Arno van den Broek

De ‘veteranen’ van VVV Westzaan

Terence Verkroost op weg naar het doel van Saenden.

Leden Jahn in 
het zonnetje gezet
Donderdag 23 maart was de jaarvergade-

ring van gymvereniging Jahn. Op deze dag 

is een aantal leden in het zonnetje gezet. 

Rosemarie Smit en Marijke Rosenbrand zijn al 

40 jaar lid en niet meer weg te denken van de 

vereniging en Corrie Groen is al 25 jaar lid. Allen 

hebben zij een bos bloemen en een mooi speld-

je in ontvangst mogen nemen. De vereniging 

wilde dit natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten 

gaan en is zeer blij met hun lange lidmaatschap.

Bij Jahn worden er lessen gegeven voor jong en 

oud. En waar de uren voor kinderen al aardig 

gevuld zijn, mogen de uren voor volwassenen 

wel eens extra vermeld worden. Zo geeft de ver-

eniging op dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur gym-

lessen aan senioren boven de 65 jaar. Hier wordt 

aandacht besteedt aan conditieverbetering en 

grondoefeningen. Van 10.30 tot 11.30 uur is er 

sport en bewegen, waar voornamelijk in spel-

vorm aan de conditie gewerkt wordt. Woensdag 

worden in de gymzaal van De Kroosduiker van 

19.30 tot 20.30 uur aerobic- en bodyshapelessen 

gegeven. Voor ieder wat wils, dus. Kom gewoon 

gezellig een keer langs om mee te doen. 

Gymvereniging Jahn

In De Wessaner hebben we het heel vaak over onze jeugd, de mooie resultaten 

van de meiden/vrouwen en vanzelfsprekend onze selectie. We vergeten daarbij 

wel een hele hechte groep voetballers die nog steeds ballen omdat ze het leuk 

vinden: de 35-plussers of, zoals ze voorheen genoemd werden, de veteranen. 

Op zaterdag begonnen we met een speurtocht 

in Heemskerk en gingen we lunchen in het bos. 

's Middags werd er bij TV Westzaan hard getraind 

op het dubbelspel. ‘s Avonds was het met z'n allen 

marshmallows maken bij het kampvuur en daar-

na in het donker levend stratego spelen, waarbij 

de meiden toch tactischer bleken te spelen dan de 

jongens.

Met een bioscoopavond in de kantine van TV 

Westzaan werd de zaterdag afgesloten en tijdens 

de fi lm begonnen de oogleden van menig deel-

nemer al te zakken. Na een relatief rustige nacht 

begon de zondag met een fi kse conditietraining, 

waarbij punten gehaald konden worden voor de 

felbegeerde Kamptijger-wisselbeker. Vervolgens 

stond er een stevig ontbijt klaar en kon iedereen 

zich opmaken voor het tennis- en tafeltennis-

toernooi. Na de prijsuitreiking kon iedereen moe 

en voldaan naar huis. Op naar de 10e editie!

Melchert Leguijt

Tenniskamp voor de jeugd
In het zonnige weekend van 11 en 12 maart werd door Tennisorganisatie 

Leguijt alweer voor de 9e keer het enorm populaire tenniskamp van TV 

Westzaan georganiseerd. Liefst 24 enthousiaste en sportieve kinderen de-

den aan het kamp mee. 

Vlnr.: Bo Schilder, Kamptijger Mees Nijman en Dominique de Vries.
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Wij rekenen op een grote 

opkomst; dit feest wil toch nie-

mand missen! Natuurlijk halen 

wij weer alles uit de kast om 

ons dorp zo goed mogelijk te 

presenteren. 

De werkgroep is druk bezig met de 

voorbereidingen om een stijlvolle, 

eigentijdse en zeker ook bruisende 

dag te organiseren waar iedere 

Westzaner trots op kan zijn. Kramen, 

standhouders, bezoekers, vrijwil-

ligers, slingers, ballonnen, vlag-

gen, snoeren, kabels, luidsprekers 

en diverse andere voorzieningen 

mogen daarbij natuurlijk niet ont-

breken. Als vanouds is er ook muziek 

en voor de inwendige mens wordt 

op diverse plaatsen gezorgd. Maar 

het belangrijkste is droog weer. Het 

is het enthousiasme van het publiek 

dat deze dag doet slagen.

Kraamverhuur
Er kunnen nog kraamhuurders bij. 

Haast u om u aan te melden. U kunt 

al een kraam reserveren voor € 25,- 

of een grondplaats voor € 12,50. 

Hebt u ook stroom nodig dan zijn 

de kosten € 7,50 extra. Reserveren 

kan via: kraamhuurwestzaan@

gmail.com. 

Heeft u geen internet dan is telefo-

nisch reserveren ook mogelijk, bij 

Marcel Haarhuis: 06-21156041. B.g.g. 

graag uw naam en telefoonnummer 

inspreken dan wordt u teruggebeld 

om de reservering te bespreken.

Wat kunt u aan kramen 
verwachten?
Manuela (eendjesvissen), Imkerij van 

Randen(honing en honingproduc-

ten), Rina Schenk (sieraden van glas), 

Monika (kinderkleding), Lyda (twee-

dehands), Amy Sophie (decoratieve 

snuisterijen), Dave Feld (’t Snoephuis-

je), Sylvana (2e hands + houten pro-

ducten), Danny (houten deco + hon-

denspeelgoed), Jacob (miniatuur-

auto’s), Hans Albers (bloemen en 

planten), Bakkerij Verhagen (brood en 

lekkers), Bert Neeft (poff ertjes), Digi-

tale Beeldbank (nostalgische foto’s), 

EHBO (cursussen en reanimatie), West-

zaanse Gemeenschap (promotie), 

Netty (tweedehands), Stella (twee-

dehands + schminken), Jolanda (2e 

hands), VVV Westzaan (clubproduc-

ten), Roda (inwendige mens), Brand-

weerkazerne (barbecue). 

Vrijmarkt
Tijdens Koningsdag mag je op de aan-

gegeven vrijmarktplaatsen binnen het 

Koningsdag 2017
braderiegebied je eigen huisraad ver-

kopen, waarbij wij als werkgroep het 

wel fi jn vinden als iedereen zich aan 

de regels houdt. De kramen en grond-

plaatsen behoren helemaal schoon 

achtergelaten te worden. Ook dit jaar 

delen wij bij aanvang van de brade-

rie de gedragsregels uit en iedereen 

krijgt weer een vuilniszak om de over-

gebleven rommel op te ruimen. Wij 

verwachten dat het ook dit jaar weer 

vlekkeloos verloopt.

Op de dag zelf zijn er tijdelijke ver-

keersmaatregelen. Let op de borden. 

De hoek Kerkbuurt-Watermolenstraat 

wordt autovrij door het instellen van 

een tijdelijk stopverbod aan beide 

zijden van de weg, met daarbij het 

onderbord dat een wegsleeprege-

ling van toepassing is. Dit stopverbod 

loopt tot de percelen 2 en 9 van de 

Watermolenstraat. Dit omdat er tus-

sen de voornoemde kruising en deze 

percelen een wegversmalling in de 

weg zit. Deze maatregel is ook van toe-

passing op de hoek Watermolenstraat 

- Torenstraat. In de Torenstraat geldt 

aan beide zijden een stop verbod.

 

Programma
Er is weer veel te beleven. De kleu-

ters en de peuters kunnen hun hart 

ophalen op het springkussen. Er zijn 

een aantal leuke attracties zoals voor 

de jeugd een klimwand. In Lambert 

Melisz worden verschillende activitei-

ten verzorgd, waaronder sjoelen en 

klaverjassen De muzikale omlijsting 

voor de hele dag wordt verzorgd 

door de Gavioli van J. Budding. 

Stichting ’t Reght Huys stelt zijn 

deuren open. Er is een open podium 

Ben je een zanger, danser, toneel-

speler, cabaretier, dichter of muzi-

kant in de dop? Meld je aan voor het 

openpodiumfestijn via email west-

zaansegemeenschap@upcmail.nl.

We hebben al een mooie aanmel-

ding: Kevin Neijzing beoefent aiki 

jujutsu (Fudoshin ryu), een Japanse 

krijgskunst uit het samoeraitijdperk. 

Kom kijken naar zijn demo om 11.30 

en 13.00 uur.

Wij gaan er van uit dat u een leuke 

en gezellige dag gaat beleven en 

rekenen dan ook op een grote 

opkomst. We gaan er met elkaar 

weer een mooi feest van maken!

De commissie Koningsdag bestaat 

uit Dinie (attracties), Ingrid (com-

municatie en PR), Marieke (kraam-

verhuur) en Marcel (voorzitter en 

hand- en spandiensten). Een twee-

de sterke man ontbreekt nog. 

Heeft u interesse, dan kunt u zich 

aanmelden bij Marcel via west-

zaansegemeenschap@upcmail.nl 

of 06-21156041. Wij zijn ook te 

vinden op facebook.com/groups/

187422018048154. U kunt zich aan-

melden via bovenstaande link om 

zo de feestelijkheden op de voet te 

volgen

Commissie Koningsdag,

Ingrid Jahn- van Binsbergen

In de zaal een mooie mix van onder-

nemers en Rodianen, die onze club 

allemaal een warm hart toedragen. 

Soms werd er ontspannen gebo-

den, andere keren liep de spanning 

hoog op. Uiteindelijk kwam vrijwel 

elke kavel voor een onverwacht 

hoog bedrag onder de hamer. 

Topkavels werden: de advertentie 

in de Zaankanter (€ 625,-); de foto-

presentatie van Rick Kemna (€ 550,-); 

de Edammerkaas (€ 475,-). Deze gaat 

hopelijk goed smaken!; het schitte-

rende (op en top Zaanse) schilderij 

van Jari Kemna: koe, watertoren, 

wolkenlucht (€400,-); Het huiska-

merconcert van Jellie (€ 380,-); de 

vipbehandeling bij onze voetbalbu-

Er werd fl ink in de club geïnvesteerd 

en de portemonnees werden zeer 

royaal getrokken! Dit heeft de teller 

doen oplopen naar het fantastische 

bedrag van (ongeveer) € 11.000,-. Van 

deze veilingopbrengst gaat 10 pro-

cent naar het Nationaal Jeugdsport-

fonds voor kinderen die om fi nanciële 

redenen niet kunnen sporten.

Iedereen bedankt voor de aangebo-

den kavels en de fantastische bie-

dingen! We zijn natuurlijk heel erg 

benieuwd naar foto’s van de geïnde 

kavels. De leverworst, het kinder-

partijtje bij speelcentrum De Wad-

den, jeu de boules op de camping, 

volle boodschappentassen bij de 

DEKA-markt, de minuut winkelen 

bij de COOP, selfi e vanuit de sport-

school, je nieuwe coupe na een 

knipbeurt bij SNOEI, barbecue met 

BEKA-vlees... Alle foto’s kunnen 

gestuurd worden naar krantje@

wkvroda.nl en krijgen dan natuurlijk 

een mooie vermelding op de web-

site van WKV Roda.

Roda-veiling groot succes
31 maart stond bij korfbalvereniging Roda in het 

teken van de veilingavond, met als doel een mooi 

bedrag bij elkaar krijgen voor het 100-jarig bestaan van de club én 

het Nationaal Jeugdsportfonds. 

ren VVV Westzaan (€350,-); het Music 

Journey-feestje (€ 350,-) en het eten-

tje met Robert Luttik. In de zaal was 

iemand bereid € 300,- te betalen voor 

een diner met zijn oud-trainer!

Het is natuurlijk onmogelijk om alle 

60 kavels te vermelden. Maar een 

speciale vermelding verdienen toch 

wel de twee jeugdleden die met twee 

grote dozen Donald Ducks naar huis 

gingen! De twee Rodianen, die hun 

lengte in leverworst kochten. Het 

prachtige Zaanse Spinnetje (gemaakt 

door aannemersbedrijf G. Volkers) en 

de zes pakketten BEKA-vlees die in 

totaal maar liefst € 750,- opleverden. 

Ook de 20 appeltaarten gingen als 

warme broodjes.
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Op vrijdag 24 maart stond De 

Kroosduiker in het teken van de 

Grote Rekendag 2017. Dit jaar 

was het thema ‘meten, bewegen 

en construeren’. 

Het begon ermee dat de kinderen 

aan de hand van hun eigen huis-

nummer een plekje in de ‘straat’ 

moesten zoeken. Het was geweldig 

om te zien hoe de kinderen van de 

groepen 1 tot en met 8 elkaar hiel-

pen om de juiste straat te vormen. 

Hierna werden allerlei rekenacti-

viteiten omtrent het thema uitge-

voerd. De groepen 1 en 2 zijn in 

circuitvorm bezig geweest met tel-

spellen en het vormen en benoe-

men van fi guren. De groepen 3 

en 4 hebben een rekenspeurtocht 

In de weken erna werd in alle klassen 

aandacht besteed aan waterzuivering, 

watervoorzieningen, waterproefj es, 

Afrikaanse dorpen, Afrikaanse taal, 

topografi e en vooral het verschil tus-

sen Nederland en Afrika wat betreft 

het kunnen beschikken over water.

Op woensdag 22 maart liepen de kin-

deren van De Kroosduiker voor en met 

water. Tijdens de sponsorwandeling 

droegen de kinderen namelijk een 

rugtas met fl essen water. Dit om voor 

één keer te ervaren dat het niet overal 

ter wereld gewoon is om altijd maar 

water te hebben en hoe het is om te 

moeten lopen voor en met water. De 

kinderen uit de groepen 1 en 2 liepen 

één kilometer met een halve tot een 

hele liter water in hun tas. De kinderen 

uit de groepen 3, 4 en 5 liepen naar De 

Kwaker en weer terug met twee liter 

water. En de kinderen uit de groepen 

De Kroosduiker steunt 
Simavi en loopt voor water

6, 7 en 8 liepen zes kilometer met zes 

liter water in hun rugtas. 

Het totale bedrag dat De Kroosduiker 

heeft opgehaald met de sponsorwan-

deling voor Simavi is € 4565,85. Het 

geld zal naar Kenia en Uganda gaan. 

Kinderen moeten daar nog vaak lange 

afstanden afl eggen om aan water te 

komen. Door het geld te besteden 

aan het bouwen van waterputten 

en watervoorzieningen, en door in 

scholen lessen te verzorgen over hygi-

ene en dergelijke kunnen de kinde-

ren naast water halen ook onderwijs 

genieten. Een heel goed doel, waar 

De Kroosduiker graag aan mee heeft 

gewerkt.

Juf Inge de Leeuw

Lopen voor water.

Maandag 27 februari startte De Kroosduiker met het thema ‘water en 

Afrika’. Het project werd geopend met djembémuziek verzorgd door 

Musa Touray. De kinderen van beide locaties kwamen bij elkaar op 

locatie Noord om daar samen met Musa te trommelen. 

gehouden. De groepen 5 en 6 kre-

gen de opdracht om een vakantie-

huisje te ontwerpen. Het interieur 

moest op schaal getekend worden, 

wat een bepaalde moeilijkheids-

graad met zich meebracht.

De groepen 7 en 8 moesten een 

vakantiepark ontwerpen. Het doel 

was een aantrekkelijk park te be-

denken en dat op schaal te teke-

nen. Het was hartverwarmend om 

te zien hoe de kinderen met elkaar 

samenwerkten om tot het gewenste 

resultaat te komen. Menig vakantie-

parkorganisatie zal jaloers worden 

bij het zien van de diverse schitte-

rende ontwerpen. De kinderen en 

leraren kunnen terugkijken op een 

bijzonder geslaagde rekendag.

Juf Lisette Aarsen

De Kroosduiker en de Grote Rekendag

Al enkele weken zijn de leerlin-

gen van De Rank aan het werk 

met het thema ‘Monet’. De leer-

lingen van groep 5/6 hebben in 

Zaandam een Monetwandeling 

gemaakt en een workshop schil-

deren gedaan. 

Op de foto zijn ze het Blauwe Huis 

aan het schilderen. De leerlingen 

hebben een boekje gemaakt over 

Monet en ook op het tablet hebben 

een aantal leerlingen een presenta-

tie gemaakt. 

De leerlin-

gen hebben 

geschilderd 

in de stijl 

van het im-

pressionisme en pointillisme. Groep 

5 heeft de ‘Waterlelies’ en de ‘Japan-

se brug’ geschilderd en groep 6 het 

schilderij ‘Impressie, opkomende 

zon’. Het thema werd afgesloten 

met een tentoonstelling.

Ineke Rovers, specialist Wetenschap 

en Techniek, leerkracht groep 5 en 6

Monet op De Rank

De kleine walvis
Zoals ik u al in februari heb ver-

teld, is er iemand van de Bieb 

voor de Zaanstreek geweest om 

het boek De kleine walvis inter-

actief voor te lezen. 

Omdat wij toen nog met een ander 

thema bezig waren zijn wij er toen niet 

mee verdergegaan. Maar natuurlijk is 

het zonde om zo’n leuk boek te laten 

liggen en dus hebben wij in maart in 

twee weken het boek helemaal uitge-

plozen en nagespeeld.

We hebben een thematafel gemaakt, 

met allerlei spullen die in het boek 

voorkomen: een schepnet, emmer, 

poezen, fl esjes water en natuurlijk een 

‘walvis’. Toevallig hadden we net voor 

ons thema begon een grote dolfi jn-

knuff el gekregen. Dit is onze walvis 

geworden. Zo werd het verhaal ook 

voor onze kleine peuters duidelijk. 

Daarna zijn wij het verhaal gaan voor-

lezen. Tijdens het voorlezen mochten 

de peuters de handelingen nadoen. De 

woeste golven in de zee (met een fl esje 

water schudden), in de verte kijken 

(hand boven je ogen) en de walvis nat 

maken (met een emmertje net doen of 

je het boven de walvis leeggiet). 

Aan het eind van de twee weken speel-

den de peuters het boek na. Eerst wat 

onwennig, maar toen ze eenmaal door-

hadden wat de bedoeling was, hebben 

ze er een waar toneelstuk van gemaakt. 

Ja, de nieuwe leden voor Herleving zijn 

in aantocht.

Langs deze weg wil ik onze dorpsgeno-

ten bedanken die zo af en toe knuff els, 

speelgoed, prentenboeken of knutsel-

matriaal bij ons komen brengen. We 

zijn er erg blij mee.

Monique 

van Westrop
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Ook Westzaan doet mee aan de Open 

Joodse Huizen. Er waren tijdens de 

Tweede Wereldoorlog in Westzaan 

veel families met joodse onder-

duikers. Op 3 mei vertelt de fami-

lie Venema, J.J. Allanstraat 384 aan 

belangstellenden hun verhaal over 

de joodse onderduikers in huis.  

Achterkamer
In de achterkamer van de woning 

praat ik met twee dochters van de 

onderduikgevers, Trijnie Roos-Vene-

ma en Hanna Jacobs-Venema. Zij 

waren aan het eind van de oorlog 

15 jaar en 12 jaar oud. Trijnie Roos-

Venema vertelt: ‘Dit is de kamer waar 

de joodse onderduikers sliepen. Ze 

konden vrij rondlopen in de rest van 

het huis. Het huis was in de oorlog 

vanaf de weg niet te zien.’ Aan de 

muur hangt een Israëlische oorkonde 

van een vredesboom. Trijnie legt uit: 

‘Onze joodse onderduikers hebben 

als dank voor ons in Israël een vredes-

boom geplant.’

Onderduikers
Vanaf het begin van de oorlog heeft 

het echtpaar Abel Venema en Lijs-

beth Moerbeek onderduikers in huis. 

Dat waren drie Nederlandse jongens 

die niet in Duitsland wilden werken. 

Ook opa Venema uit Zaandam komt 

regelmatig logeren. Het echtpaar 

Venema heeft vier kinderen. Naast 

Sta een ogenblik stil

Op 4 mei herdenkt Westzaan 

de slachtoff ers van oorlog en 

geweld. Het landelijk thema 

voor dit jaar is ‘het persoon-

lijke verhaal’. 

De herdenking vindt plaats in de 

Grote Kerk. Vanaf 19.00 uur is de 

zaal open met muziek van Dag-

orkest Zaanstreek-Waterland en 

zang van het Dameskoor West-

zaan. De bijeenkomst begint om 

19.30 uur en eindigt om 20.20 uur 

met het lied ‘We’ll meet again’ van 

Vera Lynn. Daarna is er gratis koffi  e 

of thee voor de aanwezigen. 

Diegenen die geen vervoer heb-

ben kunnen de Groene Koets reser-

veren voor de heen- en terugreis.

Commissie 

4 mei-Herdenking Westzaan 

Open Joodse Huiz en: het persoonlĳ ke verhaal
Al een paar jaar zijn in een aantal steden in Nederland rond 4 mei 

Open Joodse Huizen. In Zaanstad doen voor het eerst zeven huizen 

mee. Tijdens die Open Joodse Huizen vertellen bewoners van toen 

en nu, nazaten, buren en belangstellenden elkaar verhalen over het 

joodse leven rond de Tweede Wereldoorlog. Persoonlijke verhalen 

over het leven, vervolging, verzet, bevrijding en het verdere leven. Ie-

dereen is welkom om te luisteren, herinneringen te delen en samen te 

herdenken.

Trijnie en Hanna zijn er ook broer Jan 

van destijds 17 jaar en zus Anneke, 

toen 6 jaar oud. Via illegale organi-

saties werd aan de familie Venema 

gevraagd of ze eind 1944 nog een 

onderduiker wilden opnemen. Trijnie 

Roos-Venema: ‘Mijn ouders zeiden ja. 

Mijn moeder dacht dat er iemand zou 

komen die bij de spoorwegen werk-

te. Maar het bleek een joodse man te 

zijn. Dat vond ze wel eng omdat de 

Duitse bezetters streng straften als 

het werd ontdekt.’ 

Oom Henk en tante Gerda
Vanuit zijn niet meer veilige onder-

duikadres in Amsterdam komt Henri 

Cohen naar Westzaan. Hij was voor 

de oorlog diamantslijper. Zijn echt-

genote Henriette (Jet) Cohen-Aarde-

werk komt een paar maanden later 

op de fi ets vanuit Amsterdam. Ze 

hadden illegale identiteitspapieren. 

Hanna Jacobs-Venema: ‘Voor ons 

waren het oom Henk de Vries en tan-

te Gerda Arends.’ Hanna vervolgt: ‘Wij 

vonden het erg gezellig met hen over 

de vloer. Het waren aardige mensen. 

Zij zong graag liedjes van Heintje 

Davids.’  

De familie Venema kreeg van illegale 

organisaties extra voedselbonnen 

voor de onderduikers. In de honger-

winter van 1944/1945 was dat niet 

voldoende. Trijnie Roos-Venema: 

‘Mijn vader is toen met drie ande-

ren in een roeiboot naar boerderijen 

boven Alkmaar gegaan om aardap-

pelen en suikerbieten te kopen.’ De 

joodse onderduikers gingen niet 

meteen na de bevrijding terug naar 

Amsterdam. Dat gebeurde pas eind 

1945.

Waarom bleven ze nog zo lang? Zijn 

ze teruggegaan naar hun huis in 

Amsterdam? Hoe brachten zij hun 

dagen door bij de familie Venema? 

Konden zij ook naar buiten? En hoe 

is het na de oorlog met hen gegaan? 

Hadden ze nog familieleden die de 

oorlog hebben overleefd? Op al deze 

vragen geven de zussen Venema 

antwoord op 3 mei om 10.30 uur en 

14.30 uur op het adres J.J. Allanstraat 

384 in Westzaan. De toegang is gratis. 

De zes andere Open Joodse Huizen 

in Zaanstad zijn: Zaandammerweg 

32, Assendelft; Zuideinde 20, Koog 

aan de Zaan; Uitweg 22, Kromme-

nie; Botenmakersstraat 82 en 108, 

Zaandam; Irene Vorrinkplein, Polak & 

Swarts, Maison d’Essence, Zaandam. 

Voor de tijdstippen op 3 mei in deze 

huizen: www.openjoodsehuizen.nl. 

Hanna Jacobs-Venema en Trijnie Roos-Venema.

Woonhuis J.J. Allanstraat 384.Op de bank voor de woning: vlnr Trijnie Roos-Venema, Jet Cohen, Anneke Beemster-Venema.

Alle deelnemende gemeenten met 

de Open Joodse Huizen staan daar 

vermeld. 

Karin Timmerman,

commissie 4 mei-Herdenking 

Westzaan
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De zuivelproducten worden om te 

beginnen hier in eigen boerderij op 

natuurlijke manier en nog vaak volgens 

grootmoeders recept vervaardigd. Vol 

trots laat Henny Bax mij een briefj e van 

een enthousiaste klant lezen. Ze schrijft 

dat haar karnemelk en kwark net zo 

smaken als in het verleden bij haar oma. 

Ze was die smaak bijna vergeten.

Op mijn vraag hoe deze winkel is ont-

staan, antwoord Henny: ‘Vijf jaar gele-

den kwamen wij op het idee 

meer geld uit onze gepro-

duceerde melk te halen. Zo 

konden wij ons inkomen 

voor de toekomst veilig-

stellen. Tot op dat moment 

verkochten wij al onze melk 

aan de melkfabriek Cam-

pina. Vanaf toen zijn we van 

een deel van de melk eigen 

ambachtelijke producten 

gaan ontwikkelen, die we 

vanuit de boerderij aan 

consumenten verkopen. Je 

moet daarbij denken aan 

karnemelk, kwark, diverse 

soorten yoghurt, chocola-

demelk en boter. Dit alles 

wordt bij ons gepasteuri-

seerd en moet aan de hoog-

ste kwaliteitseisen voldoen. 

Van de 100 te verkrijgen 

punten van de QLIP-keuring, 

die hierover waakt, hebben 

wij er nu 98. De laatste 2 pun-

ten nemen echter twee jaar 

in beslag en die hopen wij 

binnen afzienbare tijd erbij te 

krijgen.’

‘Op dit moment lopen er 200 

stuks vee op het land. Mijn 

man Johan heeft dus over 

werk niet te klagen. Hij heeft 

gelukkig goede assistentie 

van onze zoons Gert-Jan en 

Johan, die van plan zijn om 

mettertijd het bedrijf over te 

nemen. Toen tweeënhalf jaar geleden 

Schipper Kaas afbrandde hebben wij 

de detailverkoop van hun kaas erbij 

betrokken. De collectie met kazen uit 

Noord-Holland omvat momenteel ruim 

60 soorten en loopt heel goed. Ook ver-

kopen wij in onze winkel diverse soor-

ten mosterd en honing, die hier goed 

bij passen.’

Een andere tak in het assortiment zijn 

de vruchtensappen van Schulp, die in 

kleine of grote fl esjes of in 5-literver-

pakkingen, de zogenaamde saptap, 

worden aangeboden. Een saptap is een 

plastic verpakking met onderaan een 

kraantje, zodat er bij het tappen geen 

zuurstof in de verpakking komt. In deze 

verpakking is het vruchtensap zodoen-

de langer houdbaar. Verder zie ik in 

de winkel drie soorten wijn, eierlikeur 

en een omvangrijke collectie servies-

goed met afbeeldingen van paarden 

en koeien van Wiebe van der Zee. ‘Wij 

verpakken al onze artikelen ook in aan-

trekkelijke manden als relatiegeschen-

ken en cadeauartikelen. In de kersttijd 

gaan veel van onze artikelen in kerst-

pakketten. De klant kan die naar keuze 

zelf samenstellen,’ vertelt Henny mij 

enthousiast. 

Boerderijwinkel van 
Henny en Johan Bax heeft 
eigen ambachtelijke producten
Als ik de winkel van de zuivelboerderij aan het Zuideinde 260 binnen-

stap, valt mij gelijk op dat deze naam de lading bij lange na niet dekt. 

Het assortiment omvat veel meer dan enkel zuivel. Je kunt hier gerust 

spreken van een grote keuze aan lokale, gezonde, eerlijke en verse pro-

ducten, die op een uitgekiende manier aan de wensen van de moderne 

klant voldoen. De hedendaagse klant is veeleisend en koopt graag pro-

ducten met de natuuridentieke E-nummers, ofwel goede E-nummers.

Na de diverse manden die hiervoor 

gebruikt worden bekeken te hebben, 

zie ik een gekoelde vitrine met vlees-

soorten. ‘Dat is vlees van Beemsterkoei-

en,’ legt Henny mij uit. ‘Het beste wat er 

op de markt is. De Beemster is een heel 

bijzonder gebied, dat naast kaas het 

allerbeste vlees oplevert.’

Tot slot verzoekt Henny mij om vooral 

te wijzen op de openboerderijdag 

op vrijdag 26 mei, de dag na Hemel-

vaartsdag. Op de boerderij vindt dan 

voor de vijfde maal een festival plaats 

waar iedereen welkom is en dat veel 

bezoekers trekt. Vorig jaar werd het 

door ruim 2000 personen bezocht. Je 

kunt een bezoek brengen aan de stal-

len en diverse spelletjes doen, zoals 

een wedstrijd op de boerenstormbaan. 

Je kunt er koeien melken, kinderen kun-

nen hun ‘melkdiploma’ halen. Henny: 

‘Vooral voor kinderen is het directe con-

tact met onze dieren erg leuk. Groteren 

kunnen hun krachten tonen met melk-

bussen heff en. Ook zal er Goemans-ijs 

van eigen melk klaarstaan en diverse 

andere lekkere hapjes.’

Voor uitgebreide informatie: 

www.westzaansezuivelboerderij.nl

Rolf Stigter

Zo was het écht
Ik lees De Wessaner graag en ze-

ker ook de rubriek ‘Zo was het’. 

In het januarinummer stonden 

twee foto´s van de Weelsluis. 

En daar vlakbij ben ik geboren en 

opgegroeid: de kindermeelfabriek 

Molenaar stond daar aan de Nau-

ernasche Vaart. Op de tweede foto 

zien we verderop de bungalow, deels 

boven het water, die mijn ouders in 

1971 hebben laten bouwen. 

De foto´s in het februarinummer 

zijn genomen op de Westzanerdijk 

op de Zuid. Dat is eigenlijk al Zaan-

dams grondgebied, want de grens 

is de Overtoomsluis. Maar wat ik 

eigenlijk wilde vermelden, is dat de 

beschrijving niet helemaal klopt. Het 

oude café van Schilperoord zat niet in 

het (deels) stenen pand op de voor-

grond, maar in het volgende, hou-

ten gebouw met de dakkapel. In het 

voorste huis heeft, gelet op het grote 

raam aan de voorzijde, zeer waar-

schijnlijk een winkel gezeten, wellicht 

een kruidenierszaak of een bakkerij. 

In de jaren ´60 zat er, voor zover ik mij 

herinner, een bloemenwinkeltje in en 

voor het raam hing een wat armoe-

dige jaloezie als zonwering.

Het café was rond 1960 meen ik 

allang gesloten, maar de tap stond 

nog in de woonkamer en aan de 

andere kant, niet zichtbaar op de 

oude foto, bevond zich nog de ouder-

wetse houten veranda, compleet met 

reclamebord AMSTEL BIEREN. Zo 

ongeveer in de jaren ´80 is er op 

Vervolg zie pagina 21 >>

De oude situatie aan de Westzanerdijk.
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De steun bij uw uitvaart 

(075) 616 99 05

www. monutabvdb.nl

Monuta      Bakker en Van der Blom

Adfin Advies Zaanstad B.V. • Zuideinde 205, 1551 EG Westzaan • Tel. 075 - 616 74 87 
Fax 075 - 614 38 16 • Mobiel 06 - 51 18 06 52 • Email info@adfinadvies.nl

Administratieve dienstverlening

Personeels- en salarisadministratie

Belastingzaken voor bedrijven en particulieren

Startersbegeleiding

Organisatie- en bedrijfsadviezen 

Financiële adviezen 

NU OOK INTERNETBOEKHOUDEN

• boomrooierij • boomverzorging 
• boomveiligheidscontrole

• bomen en planten
• stobbenfrezen 

www. meijerboomverzorging.nl of bel  06-21800308

www.desolarstore.nl | Ronde Tocht 48 | Zaandam | 075-8200280  

EEN DUURZAME TOEKOMST BEGINT BIJ... 
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Citroen-kwarktaart
Nagerecht/gebak voor 12 personen

Benodigdheden:

4 eetlepels poedersuiker  •  3 eetlepels poederge-

latine  •  180 ml heet water  •  24 volkorenbiscuits  •  

3 eetlepels dieetmargarine  •  ½ theelepel kaneel  •  

600 gram magere kwark  •  300 ml magere melk  •  

zoetstof naar smaak  •  geraspte schil van 1 citroen  •  

1 eetlepel citroensap  •  1 theelepel vanille-essence  

•  citroenschijfj es voor de garnering

Bereiding:

Vermeng de poedersuiker met de gelatine, los 

deze al roerende op in het hete water. Verkruimel 

de biscuits. Smelt de margarine, roer er de biscuit-

kruimels en kaneel door. Druk het mengsel in een 

springvorm van 20 cm middellijn. Mix de kwark 

met het gelatinemengsel door elkaar, voeg alle 

overige ingrediënten behalve de citroenschijfj es 

toe, mix het geheel tot een gladde massa. Schep 

het kwarkmengsel in de springvorm, dek de vorm 

af en plaats deze 4 á 5 uur in de koelkast. Haal de 

Een lekker toetje of smullen bij de koffi  e. De keuze is aan jullie. Een aantal van ons zijn vast aan de lijn. 
Daar is dit recept prima voor. Het bevat weinig calorieën. Maar… voor de niet-lijners is dit ook een 
heerlijk gerechtje.

kwarktaart uit de koelkast en garneer met citroen-

schijfj es.

Weetje:

Kwark is een soort zeer verse 

kaas. In België wordt hetzelfde 

product plattekaas genoemd. 

Af en toe treft men ook de min-

der gebruikelijke synoniemen 

hüttenkäse, cottage cheese en 

wrongel aan. De melk wordt 

aangezuurd met melkzuurbac-

teriën, waarna er stremsel aan 

wordt toegevoegd. Na 24 uur verzuren en strem-

men op kamertemperatuur wordt de massa gesne-

den en in een kwarkzak uitgelekt. Er blijft ongeveer 

een derde van de beginhoeveelheid over. Deze mas-

sa wordt daarna goed geroerd.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Ingrid de Vries

Jaar van het geld
2017 is al een fl ink eind op weg. Net als 

voorgaande jaren heeft het Sociaal Wijk-

team Assendelft-Westzaan ook dit jaar een 

thema. Onze focus ligt in 2017 bij fi nanciële 

problematiek en armoedepreventie. 

We maken allemaal weleens mee dat we een 

maand iets zuiniger moeten doen omdat er 

onverwacht extra kosten zijn. Maar wat als dit 

structureel voorkomt of wat als iemand de post 

helemaal niet meer durft open te maken? Dit jaar 

wordt dat onze focus: een tekort aan geld en wat 

u daar zelf aan kunt veranderen. Uiteraard willen 

wij u daarbij helpen. Het hele jaar zullen wij onze 

Facebookvolgers en nieuwsbriefl ezers voorzien 

van nuttige tips, trucs en linkjes naar websites die 

u kunt bezoeken om zelf uw fi nanciën goed bij te 

houden. De tips zijn uiteraard ook terug te lezen 

op onze website: www.swtzaanstad.nl/ assendelft-

plus-westzaan. Wilt u zelf de tips ontvangen? Volg 

het Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan dan 

via Facebook: www.facebook.com/swt.assendelft-

westzaan of schrijf u in voor onze digitale nieuws-

brief. Dit kan via onze website: www.swtzaanstad.

nl/assendelft-plus-westzaan. Op onze Facebook-

pagina vindt u ook een linkje naar de nieuwsbrief.

Heeft u vragen op gebied van administratie, formu-

lieren, wet- en regelgeving of fi nanciën? En komt u 

er zelf niet meer uit? Kom dan naar ons wekelijkse 

Formulierenhuis. Iedere dinsdag kunt u gratis bin-

nenlopen van 9.30 tot 11.30 uur in buurtcentrum 

A3 aan de Dorpsstraat 386 in Assendelft. Iedere 

woensdag kunt u gratis binnenlopen van 10.00 tot 

13.00 uur in het Tof-huis in Baaz, Saendelft. Neemt 

u wel uw digiD mee? 

Op zoek naar een (vrijwilligers-)baan? 
Kom naar het Sociaal Wijkteam
Voor hulp bij het vinden van werk, stage of vrijwil-

ligerswerk kunt u iedere woensdag terecht bij het 

Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan in ons Tof-

huis in jongerenruimte Baaz in Saen-

delft. Wij helpen u bij het schrijven 

van een cv of sollicitatiebrief. Daar-

naast kunt u op een van de laptops 

zoeken naar (vrijwilligers-)vacatures 

op de diverse vacature sites en uw cv 

plaatsen. 

Het Tof-huis is iedere woensdag van 

10.00 tot 13.00 uur geopend en u 

kunt daar gratis en zonder afspraak 

binnenlopen. Ook een medewer-

ker van Zaankanters voor elkaar, de 

online marktplaats voor vrijwilligers, 

is daar iedere week aanwezig om u te 

woord te staan en te helpen met het 

zoeken naar een vrijwilligersbaan. 

Voor meer informatie over het Tof-huis en het 

zoeken naar een passende (vrijwilligers-)baan? 

Neemt u dan contact op met het Sociaal Wijk-

team Assendelft-Westzaan op telefoonnummer: 

075-2060019. U kunt ook bij ons binnenlopen op 

een van onze locaties. 

Het Sociaal Wijkteam zoekt organisaties
Het Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan is op 

zoek naar organisaties, instellingen of bedrijven 

die open staan voor het benutten van de talenten 

van bewoners, door hen zogeheten sociale parti-

cipatieplekken aan te bieden. 

Een participatieplek is bedoeld voor Zaankanters 

en met name bewoners uit Krommenie, Assen-

delft en Westzaan die een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt ervaren. Zij zijn het werkritme kwijt 

en willen graag hun eigen talenten en kansen 

weer ontdekken. Door op vrijwillige basis mee 

te doen in een organisatie ervaart de bewoner 

weer werkplezier en een weekritme. Daarnaast 

doet hij/zij sociale con-

tacten op en leert weer 

omgaan met afspra-

ken. Zelfvertrouwen 

en eigenwaarde zullen 

hierdoor toenemen en 

geven de bewoner weer 

toekomstperspectief. 

Saskia Jasper van vlaaien speciaalzaak Limburgia 

in Saendelft heeft haar bedrijf reeds opengesteld. 

‘Ik vind het een eer om iemand een positieve 

ervaring te kunnen bieden,’ zegt zij. Zij weet hoe 

belangrijk het is om iemand een kans te geven 

om (vrijwilligers-)werkervaring op te laten doen 

en weer vertrouwen in eigen waarden te geven. 

Wilt u meer informatie over wat sociaal onder-

nemen met uw bedrijf kan doen? Neemt u dan 

contact op met Anja Burger, de participatiecoach 

van het Sociaal Wijkteam. Anja is te bereiken via 

a.burger@swtzaanstad.nl of bel met 075-2060019.
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GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com

www.bartnieuwenhuijs.nl 

SPECIALIST IN 
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE  HOUTBOUW

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

Vlietsend 9 B - 1561 AA, Krommenie
Telefoon:075 – 670 76 36 - www.prothista.nl

Gegarandeerd de beste zorg 
voor u en uw kunstgebit!

075 - 670 76 36075 - 670 76 36

Al méér dan 35 jaar
dé specialist
in uw regio!

BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK

Nieuw kunstgebit?Nieuw kunstgebit?

BETROUWBAAR

VAKKUNDIG

SNEL

ALTIJD IN DE BUURT

• Voor bedrijf en particulier
• 25.000 producten direct 

uit voorraad leverbaar
• Ook op zaterdag geopend!

WWW.GROENHART.NL
24 UUR PER DAG, 7 DAGEN 
PER WEEK BESTELLEN

TEL. 0299-480100
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K O S M O S W E G S T R E P E R

Inleveradressen:•  Bloemsierkunst Albers, 
J.J. Allanstraat 335

•  Gré Jongewaard, 
Nauernasche Vaartdijk 4•  A. Kuiper, 

Lambert Meliszstraat 72•  Jeannet Vollenga, Middel 165, e-mail: renjv@live.nl•  Eduard Neefjes, Zuideinde 14

  De
puzzel
     van
 PETER

In het vorige nummer is de puzzel van Peter helaas verkeerd afgedrukt. Daarom plaatsen 

we de puzzel nog een keer. Het is een prijspuzzel. De oplossing kunt u sturen naar de bekende adressen. 

Onder de juiste inzendingen wordt een prijs verloot. De oplossing vindt u in het juninummer.

S R E E W N O T E E M O K A P G T

G T S A T E L L I E T L L G A N O

E N E A J U P I T E R I E N A I B

W T R T O L S F I Ë IJ B I D L O

K Z O N Z M A I O N D S O R E E R

L N A A M W O S C M G E L K M D T

E L M H U S A S T H S A J P O N K

M A E E R R L R F R T O S M R A E

S L A A T A A R T E O J K A D W D

U E M O N E G N A E E N A D N E N

N E U K Z N O C U K G R A A A T E

E H R F I O E O U S E A M U R M K

V E R O L N P R V E T T C
2 T I L

O N O I T A T S E T M I U R U O

T E E N A L P S M E S K I L B R W

Streep de onder vermelde symbolen of woorden weg in horizontale, verticale of diagonale richting. Een letter mag slechts ten 

hoogste één keer worden weggestreept. De 15 niet gebruikte letters vormen in de leesrichting een bekende naam. Deze naam 

als oplossing inzenden.

π  -  ∞∞  -  ALIËN  -  ANDROMEDA  -  ASTRONAUT  -  ATMOSFEER  -  BLIKSEM  -  PLANEET  -  BOL  -  CEL  -  DAMPKRING  -  

GAS  -  HEELAL  -  JEDI  -  JUPITER  -  KOMEET  -  KOSMOS  -  LICHTJAAR  -  MAAN  -  MARS  -  MC2  -  METEOOR  -  MELKWEG  

-  OERKNAL  -  ONWEER  -  OZON  -  RAKET  -  RING  -  ROBOT  -  RUIMTESTATION  -  RUIMTEWANDELING  -  SATELLIET  

-  STER  -  UFO  -  URANUS  -  UV  -  VENUS  -  WOLKENDEK  -  IJS  -  ZON  -  ZWARTEGAT

De Groene Koets 
zoekt vrijwilligers

De dorpsbus van Westzaan 

rijdt van maandag t/m vrij-

dag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Wilt u met ons mee? Bel 06-

13445600. 

Gelieve twee dagen van te voren 

reserveren. Onze coördinator Paul 

Beke neemt telefonisch uw reser-

vering aan, maakt wekelijks het 

schema voor de dienstregeling en 

verdeelt de chauff eurs over de res-

pectievelijke ritten.

Door bijdragen van sponsoren die 

met hun logo’s de bus sieren en 

fi nanciële bijdragen van SMD en 

SWT kunnen we de tarieven laag 

houden. Het tarief van Zuid naar 

Noord en terug bedraagt twee 

euro en het tarief naar Zaandam 

en weer terug bedraagt vier euro. 

Bij de start twee jaar geleden 

is er een bestuur gevormd van 

voorzitter Jeanette Wiering, 

secretaris Miranda Oudkerk en 

penningmeester Martin van ’t 

Veer. Jeanette en Miranda zijn van 

mening dat na twee jaar anderen 

het stokje mogen overnemen. 

Daarom stellen zij hun functies 

beschikbaar op de algemene 

ledenvergadering van de West-

zaanse Gemeenschap op 24 april. 

Voor Westzaners met een uurtje 

over is dit een unieke kans om een 

bijdrage te leveren aan het voort-

bestaan van onze dorpsbus. Daar-

naast zoeken wij ook nog zowel 

vrouwelijke als mannelijke chauf-

feurs voor de bus. Ook hier geldt 

dat het geen dagtaak is, maar veel-

al een of twee uurtjes in de week 

op een dag naar keuze.

“De voorz itter 

en secretaris 

willen hun fu nctie 

neerleggen. 

Twee nieuwe 

bestuursleden 

gez ocht.”

luilakmorgen brand uitgebroken 

en werd het pand grotendeels ver-

woest. Of deze brand met luilak te 

maken heeft gehad is niet bekend. 

Het pand is wel weer opgebouwd, 

enigszins in de oude stijl, maar de 

tapkast en de veranda met bierre-

clame zijn verdwenen. De typische 

caféramen zijn vervangen door de 

huidige vensters en nu is het dus een 

‘gewoon’ woonhuis. 

O ja, nog iets: geheel links op de oude 

foto zien we nog een stukje van de ste-

nen villa van houthandelaar De Lange. 

In de jaren ´60 dreigde een groot deel 

van Westzaan onder de slopershamer 

te verdwijnen vanwege uitbreidings-

plannen van Amsterdam en het struc-

tuurplan van Zaandam, waar destijds 

Wim Thomassen burgemeester was. 

Denk aan plannen voor de vestiging 

van Progil, de gevaarlijke zwavel-

koolstoff abriek. De villa werd toen 

gesloopt, in onderdelen opgesla-

gen en tenslotte op de Noord aan 

de Provincialeweg herbouwd. Het 

markante pand is vanaf de Omge-

legde Guisweg goed te zien.

Dirk Molenaar

Vervolg van pagina 17 >>
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speciaalzaak in franse kaas en wijn 
winkel, groothandel, relatiegeschenken en partyservice

Voor meer info en reserveringen over proeverijen en cursussen: 
of De Cock & Co   e-mail: r.de.cock@planet.nl

WINKELCENTRUM WESTERKOOG • Koog aan de Zaan • T 075 - 6315350 • E info@ndelangebakkerij.nl

De lekkerste ZAANSE DUIVEKATERS worden  
door onze bakkers gemaakt!

Voor een overheerlijk ontbijt, lunch of  
tussendoortje, voor feestelijk gebak en  

heerlijke taarten gaat u naar…

HIER HAD

UW
ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie over  
adverteren in 

kunt u mailen naar  
jan.steijn@tiscali.nl

Hatha Yoga & H-Yoga 
(H-Yoga is speciaal voor  

(ex) kankerpatiënten) 

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL 
Westzaan  06 30 24 58 85 
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Afsluiting seizoen
De maand april is altijd een tikkeltje fees-

telijk. In die maand is de afsluiting van het 

zeer geslaagde seizoen van activiteiten op 

de dinsdagmiddagen. 

De paasbingo, de ondertussen favoriete band 

Van der Hoeven en de laatste dinsdagmiddag 

die wordt afgesloten met een hapje, drankje en 

muziek, geven april een feestelijke tintje.

Stil wordt het absoluut niet bij Lambert Melisz 

tijdens de zomermaanden want het gezamen-

lijke koffi  e-uurtje op de dinsdag- en donderdag-

ochtend gaat gewoon door. Het wijkrestaurant 

op de maandag en woensdag blijft ook open, 

en verder kan men zich heerlijk vermaken met 

sjoelen, kaarten, koersballen en een potje bil-

jarten. Het wijkrestaurant blijkt een waar succes 

te zijn. Het team van Carla is daardoor op zoek 

naar vrijwilligers. U kunt zich aanmelden bij de 

receptie van Lambert Melisz 

Het team van Gre zoekt dringend vrijwilli-

gers voor het gezamenlijke koffi  e drinken om 

twee keer per maand twee uurtjes te helpen. 

Rein Vreeling heeft in de maand maart weer voor 

een paar gezellige meezinguurtjes gezorgd en 

heeft toegezegd dat hij samen met Daan weer 

in het volgend seizoen van de partij is.

Het jaarlijkse uitje is gepland op 13 juni en de 

reis gaat naar het Hooge Duin in Wijk aan Zee, 

waar men onder het genot van een bakje koffi  e 

met gebak heerlijk kan genieten van zon, zee en 

strand.

Bij het Johanna’s hof in Castricum gaan we rond 

het middaguur een pannenkoek nuttigen. De 

kosten zijn 15.00 euro en u kunt zich aanmelden 

bij de receptie.

Het Samen Zomeren wordt gehouden op dins-

dag 8 augustus en daar komen we in één van 

de volgende edities van De Wessaner op terug. 

De activiteitengroep wenst u een prachtige 

zomer.

Marion Bruins

Activiteiten Lambert Melisz

Westzaan bruist

Dat Westzaan niet zo maar een dorpje is 

bewijst het verhaal over schilder Willem 

Jansen (1892-1969). Tijdens de vergadering 

van Dorpscontact gaf Arjen van Ginkel van 

de Willem Jansen Stichting een presentatie 

over deze schilder, die door zijn vrouw soms 

minachtend ‘kladschilder’ werd genoemd.

Als kunstenaar was het leven niet altijd even 

gemakkelijk, maar wijlen Prinses Juliana heeft 

ooit een schilderij van hem aangekocht. Ook 

schilderde Willem Jansen diverse industriële pan-

den in de Zaanstreek en verwierf hij de benodig-

de bekendheid. Willem Jansen heeft geruime tijd 

geleefd op J.J. Allanstraat 382, waar hij de woning 

deelde met de familie Venema. Het zijn juist deze 

verhalen die de vergadering van Dorpscontact 

verlevendigen en bewoners van Westzaan his-

torische informatie bieden. Voor meer informa-

tie over deze eigenzinnige kunstenaar kunt u de 

notulen opvragen van de vergadering van 3 april 

of een kijkje nemen op de website van de Willem 

Jansen Stichting: www.willemjansenstichting.nl.

Dag van Westzaan 
Markjan Fraij, initiatiefnemer van het Sinterklaas-

museum, deed verslag van de organisatie van de 

Dag van Westzaan, die dit jaar op 9 september 

valt, gelijktijdig met de Open Monumentendag. 

Diverse verenigingen, instanties en organisaties 

uit Westzaan zullen zich op deze dag presenteren, 

waardoor inzichtelijk wordt hoe bruisend West-

zaan is. Westzaan kent vele kleine verenigingen 

en de organisatoren van de Dag van Westzaan 

zijn druk bezig de diverse verenigingen te cate-

goriseren. Ook is het streven om tijdig een nieuwe 

website te hebben die dient als platform voor het 

diverse verenigingsaanbod en doorlinkt naar de 

diverse websites van de verenigingen. De plan-

nen zijn ambitieus, maar realiseerbaar, temeer 

omdat de verschillende verenigingen ook de 

schouders onder dit project willen zetten. 

Gezocht bruisende commissieleden
Een ander item dat ter tafel kwam tijdens de 

vergadering was het verloop van Koningsdag 

op donderdag 27 april. In het maartnummer 

van De Wessaner heeft al een uitgebreid ver-

slag gestaan en in dit nummer van De Wessaner 

staat het programma. Voorzitter van de commis-

sie Koningsdag, Marcel Haarhuis, deed een drin-

gende oproep voor nieuwe commissieleden. De 

voltallige commissie, bestaande uit Dinie, Ingrid, 

Marieke en Marcel, vindt dat het na vijf jaar tijd 

wordt voor een ‘frisse wind’ en nieuwe inzichten. 

Wilt u zich aanmelden voor deze commissie om 

voor 2018 dit jaarlijkse feest te verzorgen en uw 

steentje bij te dragen aan een bruisend West-

zaan? Meld u dan aan bij Marcel via westzaans-

egemeenschap@upcmail.nl.

Verkeerssituatie Westzaan
Opnieuw stond de snelheidsbeperkende 

maatregel op het Zuideinde ter discussie. 

Zie eerdere notulen voor meer informatie. 

Secretaris Ingrid Jahn adviseert om klach-

ten individueel te melden op de website 

van de gemeente of via telefoonnummer 

14075. Rina Schenk is voornemens een 

handtekeningactie op te starten en het 

resultaat aan te bieden aan de betreff ende 

wethouder. 

Ontmoeten 
Marianne Kaatee van dorpshuis De Kwaker 

heeft Syrische vluchtelingen uitgenodigd 

om te komen koken en eten. En zo blijkt 

wederom de bevlogenheid van de Westza-

ners. U bent van harte uitgenodigd voor de vol-

gende vergadering van Dorpscontact Westzaan 

op maandag 1 mei in het Reghthuys. 

Carla van den Puttelaar

Arjen van Ginkel van de Willem Jansen Stichting

Bent u via e-mail of persoonlijk bij de commis-

sie Dorpscontact aangemeld, dan ontvangt 

u de notulen bij de uitnodiging voor de vol-

gende vergadering. Wilt u op de hoogte wor-

den gehouden, meld u dan aan bij Ingrid Jahn, 

secretaris commissie Dorpscontact Westzaan, 

Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan, 075-6153348 

of 06-17171793. E-mail: dorpscontactwest-

zaan@kpnmail.nl

Arjen van Ginkel vertelt.
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De Enige scharrelspecialist in de Zaanstreek.
Uitsluitend scharrelvlees, worst en vleeswaren uit eigen 

worstmakerij. Diverse maaltijden, soepen en broodjes.

Sinds 1916 een begrip in de Zaanstreek.

Zuiddijk 97  •  Zaandam  •  Tel. 075 - 616 41 25
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Op  zoek  naa r  

écht technisch

werk/personeel

W W W . I N T E R S E L E K T I E . N L

075-6218845 010-4625985

Provincialeweg 21a Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie 3047 BB Rotterdam

 

Spectrum Schoonmaakbedrijf is 
er voor al uw schoonmaakwerk!

Vaartdijk 17, 1566 PM Assendelft | Tel: 075 - 616 68 64
Mob: 06 - 542 955 01 | info@schoonmaakbedrijfspectrum.nl

www.schoonmaakbedrijfspectrum.nl

Glasbewassing
Onderhoud kantoren

Schoonmaak opleveringen
Vloeronderhoud tapijt en/of harde vloeren

Schoonmaak gevels voor 
bedrijven en particulieren

Verwijderen van graffi ti 

Voor een 
persoonlijke 
en adequate 

aanpak!
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Horizontaal: 1. Evangelische Volkspar-

tij (afk.), 4. voornaam van een voorma-

lige burgemeester van Westzaan, 10. 

voetbalterm, 16. niet deskundige, 18. 

kookterm, 20. strijdperk, 21. uit Dene-

marken, 23. plaats in Noord Brabant, 

25. tropische boom, 26. Engels land-

goed, 28. rechterhand van Sherlock 

Holmes, 30. afsluiter, 31. rijkstelegraaf 

(afk.), 32. muziekstuk, 34. lokaas, 36. 

Chinese maat, 37. discipel, 39. aan ons 

zelf toebehorend, 41. barium (afk.), 

42. dierenhuid, 44. bedwing, 46. jon-

gensnaam, 48. deel van de hals, 51. 

fi jngebouwd, 52. Australische wilde 

hond, 54. geneesmiddel, 56. betaal-

bewijs, 58. Friese voornaam, 59. jonge 

vrouw, 61. In het jaar, 63. Fries voor 

moeder, 64. einde van een touw, 66. 

hotelbeheerder, 68. brave, 70. part, 

72. dwaasheid, 74. bewegingsloos, 75. 

gevangenis ondergronds, 77. azijn, 79. 

boom, 80. arrondissement in Frankrijk, 

82. doorslaand succes, 85. familielid, 87. 

legitiem, 89. egaal, 90. landcode van 

Zwitserland, 91. autogas, 93. bevrijden, 

95. bodemslijtage, 97. drank, 99. week-

dier, 101. werkelijke, 102. Grieks eiland, 

104. Franse schilder, 106. brandend, 

25

  De
puzzel
     van
INGRID

Dit is geen prijspuzzel, de puzzel 

van Peter elders in dit nummer 

wel. De oplossing van deze 

puzzel wordt vermeld in het vol-

gende nummer.

K R U I S W O O R D R A A D S E L

107. bestanddeel van bloed, 108. door 

elkaar roeren, 109. spoedig.

Verticaal: 1. niet hier, 2. scheet, 3. getui-

ge bij doop, 5. getijde, 6. aarden vaas, 7. 

beperkt van ruimte, 8. bijna volmaakt, 

9. dochter van Daland, 11. muzieknoot, 

12. open plek in het bos, 13. overblijfsel, 

14. rectaal, 15. Zaanse benaming voor 

papier, 17. knul, 19. buitendijks land, 22. 

deel van een galg, 24. hulporganisatie, 

27. aanspraak maken op, 29. Afrikaanse 

rivier, 33. tak van sport, 35. automerk, 

37. bouwondernemers, 38. legereen-

heid, 40. meetkundig instrument, 41. 

deel van de politiemacht, 43. neerko-

men, 45. attachékoff er, 46. gewoonte-

recht (Indisch), 47. landbouwwerktuig, 

49. voorbeeld (afk.), 50. tijdstip in het 

voorjaar, 53. vanwege, 55. ten name 

(afk.), 57. Noord-Brabantse rivier, 60. 

landbouwwerktuig, 62. land van de 

tovenaar, 65. strooizout, 67. reeds, 69. 

rund, 71. bewerkte dierenhuid, 73. 

water in Nederland, 75. autoverlichting, 

76. ontdoen van spinrag, 78. alcoholi-

sche drank, 81. dichterbij, 82. jong kind, 

83. hoewel, 84. katachtig roofdier, 86. 

maand, 88. bijdehand, 90. snaarinstru-

ment, 92. avondkleding, 94. edelgas, 

96. tijdelijke loods, 98. Grieks eiland, 

100. een groot aantal, 103. Samarium 

(scheik.), 105. muzieknoot.

Plaats de volgende letters achter 
elkaar en je krijgt een Zaanse uit-
drukking: 70-1-66-10-8-100-2-83-13- 
68-95-4-64-26

De prijs voor deze dag, inclusief 

lunch en diverse versnaperingen, 

bedraagt voor leden € 55,- en voor 

niet-leden € 65,- per persoon. 

Inschrijvingen worden geaccep-

teerd in volgorde van de ontvangst-

datum van uw betaling. U krijgt 

een bevestiging na inschrijving en 

betaling. In verband met onze ver-

plichtingen aan derden kunnen wij 

ontvangen bedragen niet restitu-

eren. U gaat mee op eigen risico, u 

dient zelf beschikking te hebben 

over een aansprakelijkheidsverzeke-

ring en reisverzekering. Na aanmel-

ding graag het bedrag zo spoedig 

mogelijk overmaken op rekening-

nummer NL79RABO 0370103491 ten 

name van Historische Vereniging 

Westzaan, onder vermelding van 

Voorjaarsuitje.

Programma
8.30 uur instappen, 9.00 uur vertrek 

vanaf de Grote Kerk, 10.00 uur aan-

komst in Enkhuizen. Bij aankomst 

starten we met een kopje koffi  e of 

thee met grootmoeders appeltaart. 

Om 11.10 uur vertrek met de museum-

veerboot. Dan begint de rondleiding 

door het buitenmuseum, waar we 

onder leiding van een gids een wan-

deling door de geschiedenis maken. 

De rondleiding duurt gemiddeld een 

uur. We lopen over klinkerstraatjes 

langs de meer dan 130 authentieke 

huizen, winkels en werkplaatsen uit 

dorpen rond de voormalige Zuider-

zee. Met alle zintuigen maken wij ken-

nis met de cultuur van het voormalig 

Zuiderzeegebied: proef gerookte 

haring, hoor het geluid van de smid 

en kijk rond in het huisje van een vis-

Op stap met Historische Vereniging Westzaan

sersfamilie. Kortom: stap 

terug in wereld van de 

Zuiderzee tussen 1880 

en 1932. Om 13.00 uur 

staat een heerlijk lunch-

buff et klaar met soep, 

diverse soorten brood 

en beleg, salade en ver-

schillende dranken. 

In de middag heeft u 

nog voldoende tijd 

om het museum op 

eigen gelegenheid ver-

der te verkennen: help 

ambachtslieden in de 

Markerhaven bij het prepareren van 

de netten, draai een touw in elkaar bij 

de touwslagerij, poets het koper met 

de dienstmeid of ga een gesprek aan 

met de Urker ´bewoners .́ Ook het wel-

bekende ‘zakkie blauw’ afkomstig uit 

de blauwselfabriek in ons eigen West-

zaan is hier te zien. ‘s Middags trakte-

ren wij u op nog een kopje koffi  e of 

thee, u krijgt hiervoor een voucher. 

Om 16.30 uur vertrekt de boot rich-

ting de bus, 17:00 uur vertrek, 18.00 

uur aankomst in Westzaan.

In verband met het reserveren van 

de bussen ontvangen we graag zo 

spoedig mogelijk uw aanmelding 

via daniellekoopman@upcmail.nl.

Daniëlle Koopman

Het nieuwe bestuur van de Historische Vereniging Westzaan organi-

seert dit jaar op zaterdag 20 mei het ´voorjaarsuitje´ voor leden en 

belangstellenden naar het Zuiderzeemuseum Enkhuizen. 
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Handbeschilderde geboortestoeltjes
Speciaal bloemwerk@evenementen
Stylingadvies binnen- en buiten
Diverse workshops

Nieuwsgierig? Kijk snel op
www.vandijkstijl.nl

Bent u op  
zoek naar advies  

over verzekeringen, 
hypotheken, financiën 

of pensioen?

Westzijde 318, Zaandam  
T 075 - 616 17 17

www.drvr.nl

MEER INFORMATIE
www.kindertuin.nu
info@kindertuin.nu
Telefoon 075 6150217
Zuideinde 22, Westzaan

KINDERTUIN WESTZAAN
Kindertuin Westzaan is al jaren een 

betrouwbaar adres voor kinderopvang in 

Westzaan. Wij bieden kinderdagopvang 

voor 0 tot 4-jarigen en naschoolse opvang 

voor kinderen van 4 tot 12 jaar van CBS 

De Rank en OBS De Kroosduiker Zuid.

Speerpunten:

Bewegen, natuur ervaren, samen spelen, 

leren van elkaar en 

buiten zijn.

Meer info op kindertuin.nu

samen spelen, samen leren!

...aangenaam.

Uitvaartverzorging
Dag & Nacht bereikbaar

023 - 5 371 375
Opbaargelegenheid

’t Reght Huys - Westzaan
  www.luvu.nl - persoonlijke begeleiding
  uitvaartleidster: - wilsbepaling / nazorg
  M.C. Vis - Luttik - uitvaartverzekeringen
  Zuideinde 35 - opbaren: ’t Reght Huys / thuis
  1551 EA  Westzaan - deeluitvaarten
  075-617 09 54 - uitvaart naar uw eigen wens

Gré Vis Ruud Kerkhoff

• Drijvende aanlegsteigers

• Drijvende terrassen

• Kanosteigers

• Roeisteigers

Westzijde 390, 1506 GL Zaandam, 075-6351695

W W W . R E N A U D W I T G O E D . N L

OF
Je ziet het verschil!

t m
e

maandag 09.00 - 18.00 uur
dinsdag 09.30 - 17.30 uur
woensdag 09.00 - 17.30 uur
donderdag 09.00 - 18.00 uur
vrijdag 09.00 - 17.30 uur
zaterdag 09.00 - 16.00 uur

INSTALLATIEMAN
www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

Jaap de Boerstraat 20, 1551 GP Westzaan
e-mail: info@installatieman.nl
Telefoon: 06 - 532 04 561

renovatie
onderhoud 
service
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K E R K D I E N S T E N

J. De Coninck zei: ‘Wij hebben de 
gebreken en de fouten van anderen 

nodig om ons te troosten over de onze.’

Doopsgezinde Gemeente
De diensten zijn in de Kooger Vermaning, tenzij 

anders vermeld.

 23 apr 10.00 uur ds. Pieter Oussoren

 30 apr 10.00 uur voorganger nog onbekend

 7 mei  10.00 uur Zuidervermaning Westzaan, 

ds. Jaap Brüsewitz

 14 mei 10.00 uur zr. Cocky Brouwer

 21 mei 10.00 uur Open Liturgie Groep

 28 mei 10.00 uur voorganger nog onbekend

Sweepehuis
Elke eerste woensdag van de maand spreekt een 

groepje mensen in de Kooger Vermaning van 

20.00 tot 21.30 uur over Bijbelteksten die zij zelf 

het bespreken waard vinden, om wat voor reden 

dan ook. Ieder neemt een bijbel mee, zodat er 

meegelezen kan worden. Niet gehinderd door 

enige theologische kennis verkennen wij met 

elkaar wat er nou eigenlijk staat, hoe je het kunt 

opvatten, wat je er in aanspreekt of juist niet. 

De gesprekken zijn bijzonder inspirerend. 

Ook zin om te komen? Kom dan op 3 mei. 

Christelijke Gereformeerde Gemeente
De middagdiensten worden in Beverwijk 

gehouden, Meerstraat 62.

 23 apr 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

 30 apr  9.30 uur leesdienst, 19.00 uur ds. J. van 

Dijken, Nieuw-Vennep

 7 mei 9.30 uur en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

 14 mei 9.30 uur en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

 21 mei 9.30 uur en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

 25 mei  Hemelvaartsdag 

9.30 uur ds. L.J. Koopman

 28 mei 9.30 uur en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

Gereformeerde Gemeente Westzaan
Voor actuele informatie over de kerkdiensten:

www.kerktijden.nl/gem/311/geref-gem-westzaan

 23 apr 10.00 uur leesdienst

  15.30 uur ds. P. Mulder

 30 apr 10.00 en 15.30 leesdienst

 7 mei 10.00 en 15.30 uur leesdienst

 11 mei 19.30 uur ds. L. Blok

 14 mei  10.00 en 15.30 uur leesdienst

 21 mei 10.00 en 15.30 uur leesdienst

 25 mei   Hemelvaartsdag 

10.00 uur leesdienst

 28 mei  10.00 en 15.30 uur 

student H.J. Agteresch

 31 mei 19.30 uur ds. J. van Rijswijk

Protestantse Gemeente Westzaan
 23 apr 10.00 uur ds. E.M. Post, Bunnik

 30 apr  10.00 uur dhr. A.J.D. Noordijk, 

Amsterdam

 7 mei 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

 14 mei 10.00 uur ds. J.P. Schouten, Naarden

 21 mei 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

 25 mei  Hemelvaartsdag 

9.30 uur gezamenlijke vesper in 

De Ontmoeting, Parklaan 1, Zaandijk

 28 mei 10.00 uur ds. L.J.T. Heuvelman, Naarden

Belangrijke adressen

Spreekuren Westzaanse huisartsen
Spreekuren van dr. H.B.E. Vink, dr. B. Peeters en 

dr. G.N. van Altena. 

Zuideinde 73

Inloopspreekuur: 

maandag, woensdag en vrijdag 8.00-9.00 uur

Torenstraat 4

Inloopspreekuur: dinsdag 8.00-9.00 uur

U kunt een afspraak maken tussen 8.00 en 17.00 uur 

op 075-6353806. Voor een afspraak dezelfde dag of 

voor het aanvragen van visites en recepten belt u 

vóór 10.00 uur. Zie ook: www.huisartswestzaan.nl.

Spoedgevallen
Maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur: 06-19993189 

en bij grote spoed: 112. Zorg dat u uw 

medicijngegevens en uw verzekeringspasje bij de 

hand hebt.

Waarneming
Tussen 17.30 en de volgende morgen 8.30 uur, in de 

weekenden en op feestdagen kunt u voor medische 

hulp naar de centrale huisartsenpost bellen: 

075-6533000.

Apothekersdienst 
Buiten de openingstijden van uw eigen apotheek 

kunt u in de Zaanapotheek in het Zaans 

Medisch Centrum terecht voor spoedrecepten: 

075-6552555, fax: 075-6552559.

Verloskundigen
Om de week kunt u op woensdagochtend op 

Torenstraat 4 terecht voor het spreekuur van 

verloskundigen. 

Zie www.verloskundigenassendelft.nl.

Veilig Thuis
Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kinder-

mishandeling. Bel gratis 0800-2000. Dag en nacht, 

ook in het weekeind.

Dorpsbus
Hebt u de dorpsbus nodig voor vervoer? Bel De 

Groene Koets voor een afspraak: 06-13445600.

Sociaal Wijkteam
Inloop in Lambert Melisz op maandag en woensdag 

9.00-12.30 uur. Bel 088-3833014 voor een afspraak 

bij u thuis. Zie ook www.swtzaanstad.nl/assendelft-

plus-westzaan.

De beheerders van 
de publicatiekasten zijn: 

Noord: Ruud van Vuure, Torenstraat 28, 

 tel: 075-6282813 

Zuid: Ingrid Jahn, Kerkbuurt 40, 

 tel: 075-6153348/06-17171793

Colofon

Redactie 
Redactie : Peter Groot (075-771 08 18)

  Linda Wessels (06-40426993)

Fotografie : Fred Eerenberg

Eindcorrectie : Tjakko Bos

Opmaak/druk :  HuigHaverlag Printing, 

Wormerveer

Inleveren kopij
Linda Wessels - De Kersenboomstraat 40, 

1551 BW  Westzaan, e-mail: wessaner@gmail.com

Voor advertenties 
Jan Steijn - Watermolenstraat 102, 

1551 BG  Westzaan, e-mail: jan.steijn@tiscali.nl

Secretariaat bestuur
Jeannet Vollenga - Middel 165, 

1551 SV  Westzaan, tel: 075-621 09 02

Financiële administratie
Jan Steijn - Watermolenstraat 102, 

1551 BG  Westzaan, tel: 075-785 13 20

Bankrelatie
Rekeningnummer: NL61 RABO 0370123506

Kopij volgende nummer
Uiterlijk 1 mei 2017 sturen naar De Kersen-

boomstraat 40, 1551 BW Westzaan of mailen 

naar wessaner@gmail.com. Kopij in Word zonder 

opmaak. Geen foto’s in de tekst geplakt, geen 

kaders, strepen of kolommen. Foto’s minimaal 

1 Mb als bijlage bij de tekst. 

De volgende Wessaner verschijnt op woensdag 

24 mei 2017.  

Abonnement 
Iedere woning in Westzaan krijgt maandelijks 

De Wessaner in de brievenbus. Hebt u familie 

of bekenden die ons blad ook graag lezen? 

Voor € 17,60 krijgen zij het een jaar lang toe-

gestuurd. Een berichtje naar het secretariaat is 

voldoende.
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Telefoon 075 6281263 
www.bartnatuursteen.nl
info@bartnatuursteen.nl
Showroom: Guisweg 23

Bart 
Natuursteen
Natuursteenbewerking voor bouw, 

interieur en grafmonumenten

Guisweg 43-45
1544 AH Zaandijk 

KAAIKHOF 18, Assendelft, Tel. 075-6573400

WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS!

Meer dan 80 verschillende verse vlaaien

Winkelcentrum “de Saen “

Bestellen: WWW.LIMBURGIAVLAAI.NL

De techniek  
van de toekomst,  

dankzij de  
ambitie van nu

Zaans vakmanschap sinds 1902  HuigHaverlag is een vooruit-

strevende drukkerij, altijd al geweest. Neem onze ambitieuze ICT-afdeling. 

Hier vind je professionals die weten dat publishing meer is dan inkt op papier. 

Resultaat: innovaties op maat – oplossingen die het proces beter, sneller 

en goedkoper maken. De basis onder al onze activiteiten is onze Zaanse 

herkomst. Niet ingewikkeld doen, maar aan de slag gaan en altijd vooruit wil-

len, dat kenmerkt onze aanpak. Meer weten over ons vakmanschap of onze 

ambities? Kijk op HuigHaverlag.nl of maak een afspraak, via (075) 612 73 73.

DE PERSOONLIJKSTE 
OPLOSSING VOOR 

UW HUID VINDT U BIJ 
LIEV IN WESTZAAN

MEER WETEN? 
OF VRIJBLIJVEND EEN 

AFSPRAAK MAKEN:

I N S T I T U U T L I E V . N L

0 6  -  5 5  3 2 1  4 5 9

GEZICHTSBEHANDELING,

HUIDVERBETERING,
ELEKTRISCH ONTHAREN

N A T U U R L I J K  M O O I


