33e jaargang nr. 7
26 juli 2017

Aarde maken
Voor de show en de nostalgie staat
er bij ons een oude Amsterdamse
gegalvaniseerde vuilnisbak in de
hoek van de tuin. Daar bewaren
wij potaarde in.
Een dergelijke bak stond vroeger bij mijn ouders op drie hoog
achter op het balkon. Elke week
moest die zware bak aan de straat,
zonder vuilniszak erin en alle afval door elkaar. Inmiddels is afval
scheiden gewoon geworden en
gingen we massaal over op vuilniszakken en in buitenwijken en
buiten de grote steden zijn kliko’s
heel gewoon geworden. Ik voelde

Westzaner Prutrace 2017
De prutrace was weer een geslaagd feest. Dit jaar waren er maar liefst
147 aanmeldingen. Mede dankzij het springkussen, de escapecaravan, de snoepkraam, een koude douche van de brandweer, de hulp
van de EHBO, de livemuziek én alle vrijwilligers was de dag zeer
geslaagd. Uiteraard zijn er prijzen uitgereikt aan de winnaars. De uitslagen zijn als volgt:

me rijk als nieuwe Westzaner met
een grijze, een blauwe én een
groene kliko. Maar in die groene
gaat nauwelijks groente-, fruit- en
tuinafval. In plaats van inleveren
via de groene kliko, kozen wij voor
een eigen compostbak.
Als beloning krijg je gratis goede
bodemverbeteraar voor de tuin.
Al jaren is onze compostbak een
gevarieerd restaurant voor vele
vogels, egels en muisjes. Het zit
vol leven: onder andere wormen,

Meisjes t/m 15 jaar: 1e plaats: Shura
Nieboer (10 min. en 2 sec.), 2e plaats:
Frederique Brinkman (12 min.), 3e
plaats: Eliana van Viegen (12 min. en
20 sec.).
Jongens t/m 15 jaar: 1e plaats:
Martijn Sopjes (9 min. en 39 sec.), 2e
plaats: Govert de Zeeuw (10 min. en 20
sec.), 3e plaats: Amir Brachen (11 min.).
Dames vanaf 16 jaar: 1e plaats: Lisa
Jongewaard (11 min. en 46 sec.), 2e
plaats: Renée Kapteijn (14 min. en 03
sec.), 3e plaats: Sarrisa Homsma (14
min. en 25 sec.).
Heren vanaf 16 jaar: 1e plaats: Stach
Nieboer (7 min. en 54 sec.), 2e plaats:
Teunis de Zeeuw (8 min. en 02 sec.),
3e plaats: Harold Duysker (8 min. en
05 sec.).
Op naar volgend jaar. Dan hopen weer
op zo’n gezellig vies feestje als dit jaar!
Marianne Kaatee en Manon Kaatee

duizendpoten, pissebedden, mieren en andere insecten werken er
hard aan om elk jaar weer kilo’s
prachtige gezonde aarde te produceren. Als extra cadeautje kwamen er dit jaar boven dat restaurant twee winterkoninkjes een
nest bouwen, eitjes leggen en hun
kroost opvoeden. Ze zijn jammer
genoeg ook alweer uitgevlogen.
Linda Wessels,
Redactie De Wessaner

Composteren kun je leren

Australië thema
bij TV Westzaan
Eind juni werd bij TV Westzaan
alweer de 26e editie van het open
tennistoernooi ‘Op d’Reef’ gehouden. Er werd weer flink uitgepakt
door de toernooicommissie, dit keer
met het thema ‘Australië’: haaien,
de Great Barrier Reef en kangoeroes stonden en hingen her en der
op het tennispark verspreid. Je keek
je ogen uit! Ook aan de inwendige
mens werd goed gedacht: in het
finaleweekend werden verse ‘turtle
dogs’ en kangoeroeburgers bereid.
Verder waren er natuurlijk veel leuke en spannende partijen te zien. De
hele week was het dan ook druk en
zeer gezellig!
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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.

Bakker Verhagen
Kerkbuurt 64, 1551 AE Westzaan
Tel. 075-6284041
Diverse soorten brood, banket,
pizza en hartige broodjes.

Kom ook eens genieten van
een heerlijk kopje koﬃe met gebak!

Menu
Licht gerookte runderentrecôte met Old Amsterdam kaas,
pijnboompitten en truff elmayonaise
•
Gebakken heilbotfilet op een bedje van
wilde spinazie met witte portsaus
of
Eendenborstfilet met Cointreausaus, groenten
van de dag en pommes croquettes
•
‘Coupe Romanoff ’
aardbeien met vanille-ijs, jus d’orange,
Grand Marnier en slagroom

€ 27,50

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.

Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan • Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136
www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl
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IN DE SCHIJNWERPER
Marieke Bloem: ‘Het creëren
van een tuin vind ik het leukst’

ker, een winkeltje in stereoapparatuur. Het was
daar een soort instuif, waar veel mensen achter in
de winkel bij een koffieautomaat samenkwamen.
Rob z’n broer werkte daar en Rob kwam daar ook
buurten. Ik was toen 25 en hij 20. Hij zat toen in
het laatste jaar van de mts, en daarna moest hij
in dienst.

Tuinieren is echt een passie van je, hè?
Marieke Bloem-Harrewijne (59) woont met
haar man Rob (54), boxer Dexter en kat Boefie
op woonark Plexat op Kerkbuurt 46a. ‘Aan het
einde van het steegje tussen 42 en 48 ga je
door het landhek’. In haar prachtige tuin staat
een groot hok met vijf krielkipjes.

is alleen in de weekenden thuis, soms zelfs twee
weken van huis. Even heeft hij alleen binnenland
gedaan, maar op een gegeven moment kriebelde
het weer en ging hij weer internationale ritten
doen.

Hoe ben je aan deze woonark gekomen?
Wat doe je voor werk?

Ik heb hier met mijn ouders gewoond. Ik ben
De laatste vijf jaar rij ik als chauffeur op een bus geboren op het Weiver. Mijn ouders woonden
van Connexxion. We rijden voor Heliomare en toen bij opa Harrewijne in. Toen mijn zusje Renée
voor stichting Odion mensen met een geestelijke werd geboren zijn we naar een huurwoning op
en lichamelijke beperking naar hun dagbesteding. J.J. Allanstraat 155 gegaan. Mijn ouders hebben
Het scholierenvervoer houdt na de zomervakantie later dit stuk grond gekocht om er aanvankelijk
op. Ik werk gemiddeld zo’n 15 à 20 uur per week, alleen een moestuin te beginnen. Ze moesten het
van 7.30 tot 17 uur. Van 11 tot 13.30 ben ik vrij. helemaal ontginnen, omdat Dirk Havik hier kippen
Dan ga ik een eind met Dexter lopen. Mijn busje had gehouden en het verder een ‘varkenslandje’
staat bij de Grote Kerk, naast de Groene Koets. was. Behalve een kippenschuur stonden er overal
Je kunt bij Connexxion geen vast contract krijgen. brandnetels. Ze mochten hier geen huis laten
Zo heb ik in twee jaar tijd twee keer drie contracten bouwen, maar een woonark mocht wel. In 1969
keek je helemaal tot de spoorgehad. Het is heel frustrerend
aan toe. Ik heb toen nog
om er een half jaar tussenuit
‘Frustrerend om weer baan
een jaar op de nieuwe Noorte moeten. Ik heb een hoop
weg te moeten’
derschool gezeten, die inmidverdrietige mensen om mij
dels alweer gesloopt is. Toen de
heen gehad toen ik weer
eens afscheid moest nemen. Tussentijds heb ik Coop ging uitbreiden zouden we tegen een blinde
toen kindjes voor Babino in Westerkoog per stint muur aankijken en dat wilden mijn ouders natuur(bakfiets) vervoerd. En ik hielp twee ochtenden lijk niet. We zijn toen meer naar de Burg. Vijlbriefbij Dynamica op de opvang voor kleine kinderen. straat verplaatst. In 2002 ging mijn vader (Henk
Maar rijden op dat busje is gewoon ontzettend Harrewijne) naar Lambert Melisz en toen hebben
leuk om te doen. Wij rijden voor Odion ook voor we de boot opnieuw op laten bouwen. Hij ligt vastde Zonnehoek in Krommenie en Watermerk in gezogen in de bagger. Alleen met een flinke storm
Wormerveer. Daar zitten mensen met een geeste- gaat de lamp een beetje heen en weer.
lijke en vaak ook lichamelijke beperking. Sinds de
gemeente over de financiën gaat, is het er voor Ben je altijd thuis blijven wonen?
ons nog beroerder op geworden. Ouders hebben Nee, nee. Ik heb op mezelf gewoond. Eerst een
een handtekeningenactie gehouden en ook Odion jaar tegenover de Bullekerk in Zaandam. Ik werkte
heeft mails naar Connexxion gestuurd, maar heeft in een natuurwinkeltje
met hoger hand te maken.
en daarboven werden
kamers verhuurd. Toen
kwam er hier boven
Wat voor werk deed je hiervoor?
Ik ben eigenlijk bloembindster. De mavo Zaandijk de Vivo, waar later
heb ik niet gehaald en ben toen overgestapt naar woningstoffeerder Boot
de lagere land- en tuinbouwschool in Alkmaar. kwam, een woning vrij
Ik wilde in de aanleg en onderhoud van tuinen, en daar heb ik twintig
maar switchte over naar de bloemsierkunst. Dat jaar gewoond. Eerst
werk heb ik jaren gedaan. Ik heb heel wat bloemen- tweeënhalf jaar met
zaken gezien. Mijn moeder werd in 1994 ziek en na mijn vriendin Marga
een akkefietje met mijn baas heb ik toen ontslag Voogd en eigenlijk metgenomen. Rob en ik zijn in dat jaar ook getrouwd. een daarna kwam Rob
Ik heb toen nog wel hier en daar wat gewerkt, bij mij wonen.
maar echt in loondienst ben ik niet meer geweest.
Voor Rob en mij was dat geen punt; we hadden Waar heb je Rob
het goed samen. Ik heb nooit een uitkering gehad. leren kennen?
Toen we Dexter tien jaar geleden kregen heb ik Hij komt uit Oostknolveel tijd in hem gestoken.
lendam. Ik werkte in de
Westzijde en op hoogte
van de BotenmakerWat doet Rob voor werk?
Hij is internationaal vrachtwagenchauffeur. Hij straat zat de Prijzenkra-

Jazeker. Vooral het creëren doe ik heel graag, het
onderhoud is minder leuk. Je bent dicht bij de
grond, dicht bij de aarde. Het is heel ontspannen.
Ze zeggen tegenwoordig ‘je hoofd leegmaken’,
maar eigenlijk doe je dat niet, want je bent constant dingen aan het bedenken en doen. Het combineren van planten qua vorm en bloeiwijze vind
ik heel leuk. Een jaar of wat heb ik in De Kwaker
en A3 in Assendelft een tuincursus gegeven. Ook
doe ik al zes jaar mee met de Open Tuinendag van
Groei en Bloei. In het voor- en najaar is er voor de
liefhebbers een stekkendag bij Han Tuinman; een
ruilmarkt voor stekkies.

Gaan jullie nog op vakantie?
We hebben een boot, maar Dexter (10) kan niet
goed meer in- en uitstappen. Ze weegt 40 kg, dus
dat is wel een probleem. Maar aan de andere kant:
we zijn nooit van die planners, en hier thuis zitten
we in de zomermaanden heerlijk. We kunnen met
deze overkapping zelfs met regen buiten zitten.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Dat je tevreden bent. Er zijn zoveel mensen die
altijd maar meer en meer willen. Als iemand na
een weekje vakantie terugkomt en zegt dat het
veel te kort was, dan gaan mijn haren overeind
staan. Geniet van die week. Al ga je een weekend
weg. Maar dat uit ik ook niet altijd tegen iedereen
natuurlijk. Geniet van wat je hebt. Gezondheid is
ook belangrijk, maar dat heb je niet altijd zelf in de
hand. Tevredenheid, daar kun je zelf aan werken.
Marijke van der Pol
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Specialist in
Onopvallende hoortoestellen
Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen
en gehoorbescherming

Sandra Klokkemeijer

P.D. Bouw Westzaan
Middel 24, 1551 SP Westzaan, 06-20605445
www.pdbouwwestzaan.nl

Verzekerd van
Deskundig en persoonlijk advies

Robert van Spil

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

www.mrboat.nl voor advies en de scherpste prijzen!

www.saenbike.nl

Diverse soorten epoxy - glasweefsel - vulmiddelen - kleurstoffen - hulpmiddelen

M. SLAAP & Zn
rolluiken
markiezen
lamellen
jaloezieën

Di. t/m Za.
geopend

v/h W.H. Spiegel

sed
zonneschermen
ert
194
rolgordijnen en horren
8
knikarmzonneschermen
ook voor onderhoud en reparaties

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

8LWVWHNHQGHVHUYLFHHQNZDOLWHLW
YRRUHHQVFKHUSHSULMV
$3.$LUFR2QGHUKRXG5HSDUDWLHV5HVWDXUDWLH
,QHQ9HUNRRS6WRULQJHQ/3*6FKDGHKHUVWHO
%DQGHQHQYHOJHQ8LWOLMQHQ

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!
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

$XWREHGULMI%UDNHQKRII.HUNEXXUW$&:HVW]DDQ
$XWR
HGULMI UDN QKRII .HU EXXUW  $&:HVW]DDQ
7HOHIRRQ
7HOHI RQ 
ZZZDXWREHGULMIEUDNHQKRIIQO

Uw financieel
specialist
met kantoren in Broek in Waterland
en Wervershoof.

Parallelweg 1 - 1151 BS Broek in Waterland - Tel. 020 - 403 18 29
www.obmverzekeringen.nl
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Eenzame visser Jaap,
nu in een boom
Waar je ook loopt, fietst of zit, de blauwe reiger (Ardea cinerea) zie
je overal. Op zijn lange poten stapt hij voorzichtig door het ondiepe
water van onze smalle slootjes.
Minder vaak zie je ze in bomen.
Als je naar de Westzaanse begraafplaats wandelt, kom je midden in
het Westzijderveldgebied terecht. Al
jaren zitten daar aan het eind van de
Dolfijnstraatweg meerdere kolonies
blauwe reigers in alle rust te broeden.
Ver genoeg van de drukke J.J Allanstraat hebben ze een veilig heenkomen gevonden in de hoge toppen
van de groene treurbeuken( Fagus
sylvatica). Ik zag kortgeleden in één
boom drie jonge reigers gebroederlijk bij elkaar zitten. De uitdrukking
‘schijten als een reiger’ ging door
mijn hoofd. Als je sommige grafmonumenten onder de bomen bekijkt,
word je er wel een beetje bedroefd
van. Het ruikt naar vis. De hoveniers
en nabestaanden van de overledenen zullen er niet blij mee zijn.
De nesten van de blauwe reiger worden veelal in kleine kolonies in de
toppen van een groepje oude bomen
gebouwd. Het nest bestaat uit een
grote, dikke bos takken en wordt
meerdere jaren achter elkaar gebruikt
en uitgebouwd. Het nest lijkt wel wit
geschilderd door de ontlasting.

eeltje’. (Waar een reiger staat, daar zit
paling.) Wanneer een grote vis door
de slokdarm moet, dan strekt de reiger zijn nek uit en verschuift een halswervel, waardoor een lange rechte
buis ontstaat. Wel zo makkelijk om
verstikking tegen te gaan.

Het is nauwelijks voor te stellen
dat blauwe reigers vroeger schuwe
vogels waren. Tegenwoordig zijn
blauwe reigers in elk dorp of stad te
vinden en bezoeken ze vrijwel iedere
tuin met een vijver, zoals die van ons.
In het voorjaar een netje over de
vijver spannen is geen overbodige
luxe. Maar pas op. Enkele jaren geleden heb ik een buurman geholpen
om een angstige reiger te bevrijden
uit een net. Hij zat helemaal vastgedraaid. De sterke, lange poten zijn
niet ongevaarlijk. Zijn lange, snavel
kan een geducht steekwapen zijn.
Uiteindelijk lukte het ons de reiger los
te knippen. Schor ‘rha, rha’ krassend
ging de grijsaard ervandoor, witte
ontlasting op mijn arm achterlatend.

Volwassen blauwe reigers hebben
een witte kop met een zwarte wenk-

Zomerfruit
Als u dit leest hebben wij zes weken
zomervakantie. We hebben dan net
het thema ‘vakantie’ achter de rug.
Onze tent, barbecue, picknicktafel,
glijbaan en ook de ijswinkel hebben dan weer in de groep gestaan.
Dit om de peuters voor te bereiden
op de zomervakantie. Maar op het
moment waar op ik dit stukje schrijf
zijn wij nog bezig met het thema
‘fruit’. Knuffels, in de vorm van fruit,
staan op de thematafel. We benoemen de fruitsoorten, hebben versjes
over fruit voorgelezen en ook liedjes gezongen over fruit. De peuters
mochten zelf hun ‘fruitwinkel’ plak-

Peuter plakt haar ‘fruitwinkel’.

ken. Ook hebben ze een appel met
rupsje-nooit-genoeg geschilderd. De
grote dobbelsteen was er weer, met
fruitsoorten beplakt. Rollen met de
dobbelsteen, de vrucht benoemen
die boven ligt en daarna tellen hoeveel erop staan. Dit vinden de peuters

helft van alle moerassen drooggelegd, waardoor de blauwe reiger veel
leefgebied verloor. Bovendien is hij,
aan het eind van de voedselketen,
erg kwetsbaar voor vergiftiging door
bestrijdingsmiddelen. In combinatie
met waterverontreiniging en streng
winterweer leidde dit tot een dieptepunt van 3500 paren in 1963. Sinds
ongeveer 1970 herstelden de aantallen zich door beschermingsmaatregelen. Naderhand verbeterde ook de
waterkwaliteit. Er broeden nu ruim
13.000 paren in ons land. Na enkele
strenge winters kunnen er tot wel 30
procent minder blauwe reigers zijn.

Holle Bolle Gijs
Vervolging
Eeuwenlang was het een volkssport
om de jonge reigers uit bomen te

De blauwe reiger lijkt af en toe wel
een Holle Bolle Gijs: hij eet werkelijk
alles. Niet alleen vissen en kikkers,
Blauwe reiger in een
groene treurbeuk.

Niet meer schuw

Broedtijd
Onze voorouders zeiden het al:
‘Weer een jaap staat, deer zit een

brauwstreep die overgaat in een
aantal sierveren op het achterhoofd.
Het verschil tussen een vrouwtje en
een mannetje is niet waar te nemen.
Blauwe Reigers broeden merendeels
in kolonies. Van april tot juni hebben
ze één legsel van drie tot vijf eieren.
Verreweg de meeste van de rond 500
kolonies in ons land bevinden zich in
de lage delen, zoals de Zaanstreek.
Kolonies in stedelijk gebied worden
steeds normaler. Er is een tendens
om meer verspreid te gaan broeden:
kolonies van meer dan 100 broedparen worden schaarser, kleinere kolonies talrijker. Buiten het seizoen leven
blauwe reigers voornamelijk alleen.

schudden. Het ging niet alleen om
het vlees en de eieren, die toentertijd als delicatessen golden, het ging
ook om prestige. De door geldnood
geplaagde hertog Albrecht van Beieren, die hier de buurt woonde, werd in
1363 gedwongen om zijn reigersbos
te verpanden aan Jan van Egmond.
In de huurovereenkomst stond één
strikte voorwaarde. Als ze op bezoek
kwamen, wilden de hertog en zijn
‘gesellin’ dat reigers in groten getale
op het menu gezet stonden.
In de twintigste eeuw werd ruim de

maar ook insecten, slakken, reptielen, jonge pullen en zoogdieren als
mollen, muizen en ratten. Bekend
is natuurlijk dat zelfs op de grond
gevallen friet gulzig verorberd wordt.
Vis is echter vrijwel altijd het hoofdbestanddeel van hun eten. Ze proberen, als het even kan, zelfs een plekje
naast een viskraam te vinden. Het zal
niet lang meer duren of onze visboer
in de Kerkbuurt zal bezoek krijgen
van deze veelvraat. Zaankanters houden trouwens wel van de blauwe reiger, met zijn sierlijke lange nek.

altijd een heel leuke activiteit. Maar
het leukste van alles was het proeven
van fruit. Wij hebben geprobeerd ze
zoveel mogelijk onbekend fruit te
laten proeven. Zo hadden we mango,
ananas, watermeloen en aardbei. Nou
de aardbeien waren voor iedereen
wel bekend, dus die wilden ze allemaal wel proeven. Ook de watermeloen wordt bij een aantal peuters thuis
gegeten. Als er dan één peuter is die
dit gaat eten, wil de ander er niet voor
onderdoen. De mango was toch wel
iets anders, niet iedereen wilde die
proeven en ook de ananas was geen
favoriet. Eén peuter zei dat de ananas
op patatjes leek, maar de smaak was
toch wel heel anders en dat viel hem

tegen. Tussen dit alles door hebben
we veel buiten gespeeld, want wat
hebben we een mooi weer gehad
in het voorjaar. Hopelijk krijgen we
ook zulk mooi weer in de zomer.
Vanaf 4 september zijn wij er weer.
Mocht u eerder vragen hebben,
dan kunt u altijd bellen met onze
collega’s op kantoor: 075-202 0389.
Zij werken in de zomervakantie
gewoon door. Of ga naar onze
website: www.babino.nl.

Babino Peuteropvang Westzaan,
Monique van Westrop
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Fitcircuit

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
ZZZÀWFLUFXLWQO

Westzaner nieuwe
lijsttrekker CDA
Zaanstad
Het CDA Zaanstad heeft met Gerard Slegers (53) vanaf 5 juli 2017 een nieuwe lijsttrekker. Gerard heeft in
de afgelopen 12 jaar, als politicus en CDA-man in de
gemeente Veldhoven, zijn sporen verdiend. Hij zal het
CDA voorgaan naar de gemeenteraadsverkiezingen op
21 maart 2018. Het CDA Zaanstad zal die verkiezingen
ingaan met als thema ‘Ruimte binnen grenzen’. Ruimte
is geven, hebben en laten. Dat is een groot goed in
onze samenleving. Het gaat over normen, waarden,
saamhorigheid, veiligheid en bescherming. Deze
zaken staan ook in Zaanstad regelmatig onder druk en
die wil het CDA Zaanstad ten goede veranderen.

Ger Supheert geeft uitleg over zijn werkwijze.

Afsluiting ‘Zonder Haast’
De zomerexpositie ‘Zonder Haast’, die
loopt tot en met 17 september, wordt
afgesloten met een middag vol uitleg en
demonstraties.
Op zondagmiddag 17 september zullen verschillende kunstenaars uitleg komen geven
over hun werkwijze, materiaalkeuze en inspiratie.
Zo geeft vazendraaier Jos Handgraaf inzicht
in de kunst van houtdraaien- en bewerken. Hij
laat zien hoe op gevoel een vorm met uiterst
dunne wanddikten ontstaat, waarbij uiteindelijk de tekening en structuur van het hout de
vorm bepalen. Ook licht hij het cruciale proces
van het drogen toe.

De liefde voor koken, de stichting Met Elkaar en
natuurlijk zijn vrouw (Astrid van der Meer), die daaraan
verbonden is, hebben ertoe geleid dat Gerard Slegers
nu al meer dan twee jaar mag genieten van de Zaanstreek en van Westzaan in het bijzonder. Het stel heeft
sinds een maand samen een nieuw huis gekocht in de
Willem Jansenstraat, in het project Molenaer (het buurtje tegenover VVV Westzaan).

klassiek realistische stijl, die hij uitwerkt met
soms een hedendaagse knipoog. De expositie Zonder Haast is een expositie van hedendaagse schilderijen, tekeningen en beelden in
realistische stijl en is vrij toegankelijk.
Galerie Staphorsius, JJ Allanstraat 287b, is
geopend dinsdag tot en met zaterdag van
9.00 tot 17.00 uur. Zondagmiddag 17 september van 13.00 tot 17.00 uur.

Ook beeldhouwster Hennie Unkel gaat
aan de slag, met haar werk van figuratieve
en wat geabstraheerde beelden in brons.
Meg den Hartog laat zien hoe haar schilderijen in soms wel tientallen laagjes verf
worden opgebouwd. Ger Supheert toont
hoe hij verroeste en verweerde materialen in
zijn werk combineert met fijn schilderwerk. Tot
slot demonstreert Erik Zwaga zijn werk in een
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Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
door WILLEM TIP/deel 17

Het Zaanse landschap
Na de Vierde Engelse Oorlog was het met de welvaart langs de Zaan gedaan. Vooral in de zuidelijke
Zaanstreek was de terugslag groot. De scheepsbouw kwijnde weg nu ze ook niet meer werd
gesteund door de walvisvangst. Van de talrijke
achttiende-eeuwse scheepswerven waren er uiteindelijk nog maar 23 of 24 over. Sommige werven
beperkten zich bovendien alleen tot herstelwerk.
De Westzaanse bouw van grote schepen, die tegen
het midden van de eeuw al flink was teruggelopen,
verdween geheel. Wat ervan over was, bracht men
zonder veel hoop op een redelijke afloop in de
veiling. Zo kwam in 1785 in de taveerne ‘De Vergulde Boer’ aan de Westzaner Overtoom de werf
van scheepsbouwer Visser onder de hamer. De

besturen hadden de burgers maar weinig waardering. Het gedachtegoed van de achttiende-eeuwse Verlichting vond meer weerklank. De Verlichting
eiste dat iedereen zijn eigen verstand durfde te
gebruiken en daarvoor ook de ruimte zou krijgen.
Niet de koning, de kerk of de regenten maakten
uit wat waar, goed of mooi was, maar de rede. Uit
Frankrijk kwamen daarnaast de nieuwe ideeën van
Rousseau over een ‘algemene wil’ van het volk.
Daaraan moest de regering dan op een democratische en vooral ook ethisch getoetste manier vorm
geven.
Waartoe dit allemaal zou leiden, was niet voor
iedereen duidelijk. De idealen liepen uiteen. Niettemin eisten vooral in Holland en Utrecht de burgers met steeds meer
nadruk hun plaats
op. Gesterkt door de
geslaagde Amerikaanse
Onaf hankelijk heidsoorlog verenigden ze
zich onder de naam van
Patriotten. Die naam
was in Amerika ook al
gebruikt. In verscheidene Hollandse en
Utrechtse steden slaagEen touwslagerij met lijnbaan.
den ze er na 1780 in het
bestaande stelsel van
opbrengst was een schamele honderd gulden, drie benoemingen te doorbreken. Het succes plantte
maanden salaris voor een arbeider. Aanverwante zich voort. Ook in de Zaanstreek rekenden zich
ambachten zoals smederijen, zeilmakerijen en veel kooplieden en industriëlen tot de vernieutouwslagerijen hadden het eveneens zwaar. Leeg- wingsbeweging. Om hun strijdbaarheid te tonen
stand en restanten van werven en huizen tekenden richtten ze dadelijk na de oorlog exercitiegerond Zaandam en Westzaan-Zuid het landschap. nootschappen op, ‘Genootschappen voor de
De Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog had Wapenhandel’. Westzaan kreeg ook een dergelijk
de geesten intussen wel wakker gemaakt. De bur- genootschap (1785). Het oefende onder de verlichgers, met daarbij voorop de kooplieden en onder- te zinspreuk ‘Het doel waar voor onze ijver brandt,
nemers, waren al langer ontevreden. Ze zochten is Vrijheid in het Vaderland’.
de oorzaak voor de teruglopende welvaart niet De Genootschappen voor de Wapenhandel dienalleen in de tegenvallende internationale handel den vooral als vlagvertoon tegenover de nog
of in de verloren zeeoorlog. Ook het traditionele altijd talrijke aanhangers van prins Willem V, de
Hollandse bestuur werd verantwoordelijk geacht. prinsgezinden. Sommige landsdelen, zoals GelderTe veel zaken werden onderling geregeld binnen land, bleven zelfs in hoofdzaak prinsgezind. In de
kleine groepen regenten. De Prins van Oranje, Zaanstreek vond men de prinsgezinden met name
Willem V, ontkwam
evenmin aan de kritiek. Sinds het midden
van de eeuw was na
oorlogsdreiging vanuit
Frankrijk het stadhouderschap hersteld. De
prins had daarbij het
recht gekregen om zelf
allerlei benoemingen te
verrichten. Dat deed hij
niet op een altijd even
doorzichtige manier.
In Goejanverwellesluis hielden patriotten de echtgenote van prins Willem V tegen.
Voor deze manier van

Spotprent over prins Willem V.

onder de minder welgestelden en in de landelijke gebieden zoals in Assendelft, Krommenie en
Oostzaan. De prinsgezinden zagen op geen enkele
manier iets in een bestuur dat gevormd werd door
kooplieden en ondernemers. Ze bleven erop vertrouwen dat de Prins van Oranje uiteindelijk voor
het nodige tegenwicht zou zorgen.
Zo traag als handel en bedrijf zich na de oorlog
voortsleepten, zo heftig verhieven zich de gemoederen. In juni 1787 kwam het onverwacht tot een
treffen. Bij Goejanverwellesluis hielden de patriotten de prinses van Oranje-Nassau tegen, de echtgenote van Willem V. Ze was op doorreis naar Den
Haag om daar te pleiten voor de terugkeer van haar
man. Die was door de patriotten uit de hofstad verdreven en woonde nu tijdelijk in Nijmegen. Zonder na te denken zonden de patriotten haar terug
naar huis. De gevolgen openbaarden zich vrijwel
onmiddellijk. De prinses beklaagde zich bij haar
broer, de koning van Pruisen. Die zond omgaand
troepen om de orde te herstellen. Ook de patriottische Zaanstreek kreeg de Pruisen op bezoek,
negenzestig bewapende cavaleristen (Zaandam,
september 1787).
Deze ingreep hadden de patriotten allerminst
voorzien. IJlings werd de weg terug opgezocht. De
Genootschappen voor de Wapenhandel werden
ontbonden, de wapens ingenomen. Van de kerktorens wapperde voortaan braaf de Prinsenvlag.
Iedereen droeg opvallend het oranje. Schepenen
en vroedschappen van de Banne Westzaan bepaalden in februari 1788 dat er ‘Tot aankweking der
burgerlijke rust en eensgezindheid, tot vestiging
van het onderling en wederkeerig vertrouwen,
mitsgaders ter wegneming van partijschappen,
als ook tot voorkoming van die ongenoegens en
onaangename gevolgen’ overal in de banne moest
worden geïllumineerd op de verjaardag van Willem V (8 maart 1788). Het Zaanse landschap kleurde heel even onvermengd oranje, alle patriottisme
ten spijt. De ‘burgerlijke rust en eensgezindheid’
zou echter niet snel terugkeren. Nieuwe ontwikkelingen dienden zich aan. Het jaar 1789 naderde: het
jaar van de Franse Revolutie. Q
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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

D.H. Pielkenrood - van Mechelen
J.J. Allanstraat 189
1551 RD Westzaan
06-51034508
linette@pielkenroodvastgoed.nl
www.pielkenroodvastgoed.nl

Greta
Angelina
Facebook

06 26 13 43 67
06 24 20 52 18
Angel-Face & Great Hair

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
kerstpakket.Geniet van een heerlijk
boeren ijsje op ons Rustpunt!

Westzaanse
Zuivelboerderij

www.westzaansezuivelboerderij.nl

- Feesten, partijen,
lunches en diner
- Diverse gerechten
buiten de kaart!
- Gratis eigen
parkeergelegenheid.

amer
De gezelligste huisk
ek
re
van de Zaanst

- 7 dagen per week
geopend!

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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Zo was het
TEKST - MELCHERT LEGUIJT
F O T O ’ S - D I G I TA 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

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?

Vandaag de Kerkbuurt
Een blik vanaf het Reghthuys op de Kerkbuurt, die
in 1991 werd aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Dit oudste deel van Westzaan telt dertien
rijksmonumenten.

Rechts hotel De Prins, dat in 1974 ingrijpend werd
verbouwd. Het is niet bekend wanneer de oude
foto is gemaakt. Waarschijnlijk aan het begin van de
vorige eeuw.

Westzaanse
exposeert in
Wormer
Van 1 juli tot 30 september heeft de Westzaanse
Karin Timmerman een foto-expositie in zorgcirkel Torenerf in Wormer. Onderwerpen van de
expositie zijn dierenportretten, natuur en foto’s
met het thema beweging van mensen, in lijnen
van gebouwen en in vormen. Het adres is Prins
van Oranjestraat 1, 1531 GA Wormer. De expositie is in twee gangen op de begane grond en is
dagelijks te bezichtigen van 10.00 to 16.00 uur.
Bijgaand de foto Spiegeling Zaans huis die op de
expositie hangt.
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Simone Dijkman

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar

MAKELAARDIJ

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.

Nauerna 40A - 1566 PD Assendelft
T 075 670 74 44 - F 075 670 88 45

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

www.schramadvocaat.nl

Op ons kun
je rekenen
www.FinenzoZaanstad.nl
Telefoon: (075) 612 14 17

Gebruikt u verschillende medicijnen?

UW SCHADESPECIALIST
REGELT HET!

MEDICATIEROL

Met de
houdt u het overzicht!

Wij regelen de schade voor u bij
alle verzekeringsmaatschappijen!
H Leenauto’s beschikbaar

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie.

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

Tel. 075 - 616 48 85
www.oudenaren.nl
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Vertrek Peter
Eind dit jaar stopt De Puzzel van Peter. Dat vinden we
heel jammer. Zijn puzzels zijn altijd heel oorspronkelijk
en een uitdaging voor de echte puzzelliefhebber.

Herleving in dorpshuis De Kwaker

De Puzzel van Ingrid, die om het nummer verschijnt,
blijft wel. Maar voor Peter zijn we op zoek naar een
vervanger. Is dat iets voor u? Of kent u iemand die dat
misschien leuk zou vinden? Het gaat om zes puzzels
per jaar. Het hoeven niet per se moeilijke puzzels te
zijn. Het is wel leuk als ze een Zaans tintje hebben.

De spelers van de toneelvereniging Herleving
zijn volop aan het repeteren voor de uitvoeringen op 28 oktober, 4 en 11 november. De
aanvang van de voorstellingen is 20.00 uur,
in dorpshuis De Kwaker aan de J.J. Allanstraat 127. Na afloop van de voorstelling is er
elke avond bal na. Donateurs betalen € 8,per kaart, losse kaarten € 10,- per kaart aan
de zaal.

Stuur even een mailtje naar de redactie voor aanmelding of meer informatie: wessaner@gmail.com.

De spelers repeteren met veel plezier onder leiding van de regisseur Sylvia de Jong (links op de foto) om de voorstelling
‘Reisbureau Vakantiedroom’ van de schrijver Hans Gnant gestalte te geven. De verwikkelingen, die zich voornamelijk
op het reisbureau afspelen, zorgen voor hilarische momenten tussen personeel en bezoekers.

Naar de stellingmolen

Jongste groepen De Kroosduiker
bezoeken Het Prinsenhof
Hand in hand trokken in een lange kolonne de jeugdigen huppelend
over het oude Relkepad naar de bijna 300-jarige pelmolen Het Prinsenhof, mooier kan het niet. Tussen de weidevogels en veldbloemen staat
het met riet bedekte monument te pronken in het open Westzijderveld.
Het enthousiasme straalt af van de leerlingen, juffen en begeleiders. Een
dagje wat anders doen in een ander omgeving. Leren kan aantrekkelijker gemaakt worden door aanschouwend, praktisch onderwijs.
Drie van de jongste groepen worden
hartelijk welkom geheten door de
onze maalploeg. Molenaar Gerrit Volkers legt op een aanstekelijke manier
uit hoe gerst tot gort gepeld wordt.
Er wordt een voorbeeldblikje door de
leerlingen aan elkaar doorgegeven.
Het is scherp, er zijn spijkergaatjes
te zien. Door die ribbeltjes worden
de harde vliesje van de gerstkorrel
De Kroosduikers en hun begeleiders
voor Het Prinsenhof.

De Kroosduikers over het Relkepad
op weg naar de molen.

gepeld of beter gezegd geschuurd.
Het is best een ingewikkeld technisch
proces. Per keer mag niet langer dan
vier minuten gepeld worden, omdat
anders de korrels te klein en te warm
worden. Brand kwam veelvuldig voor,
merkte een leerling op.
Niets mag verloren gaan van het
volksvoedsel nummer één uit die
tijd: de 18e en 19e eeuw. Door de
aflaatschuif op te halen vallen de gepelde korrels in de
schootemmer. Als de gerstkorrels over de voorloper (het
eerste koppel pelstenen) zijn gegaan, gaan ze over het
tweede koppel pelstenen, de naloper. De gerst gaat daarna weer een paar keer door de molen.
Na deze pelbehandeling van de gerst, is het inmiddels
gort geworden. ‘Wij draaien hier alles aan gort,’ glimlacht
de molenaar. Het zeven in de zifterij en de waaierij wordt
uitgebreid getoond. De gort kan ook nog rondgeslepen
worden en wordt dan parelgort genoemd. De gort wordt
opgevangen in een zak en is dan klaar voor de verkoop.
Het kan ook nog een tijdje in de opslagschuur opgeslagen
worden. Wellicht stijgt de prijs nog.
De weelsloot was wat nu, in onze moderne tijd, de snelweg de A8 is. Al het transport ging per boot, of in de winter met een slee, soms voorzien van een zeiltje.
Fred Eerenberg
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Kerkbuurt 60
1551 AE WESTZAAN
T 075 - 6287866
E info@hhkappers.nl
I www.HHkappers.nl
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

:LMORSHQ
KDUGYRRUX

+\SRWKHHN
ELQQHQHHQ
ZHHN

Gesloten
9.00 - 18.00
9.00 - 18.00
9.00 - 21.00
9.00 - 18.00
8.00 - 17.00

uur
uur
uur
uur
uur

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

%HO  YRRUHHQDIVSUDDN
,QGDJHQ]RUJHQZHHUVDPHQPHWXYRRUGDWHUHHQJHWHNHQGH
K\SRWKHHNRIIHUWHOLJW(HQJHWHNHQGHK\SRWKHHNRIIHUWHLVMDDUJHOGLJHQJHHIW
JDUDQWLHGDWXHHQK\SRWKHHNNXQWNULMJHQHQXZGURRPKXLVNXQWNRSHQ

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

ZZZUDEREDQNQO]DDQVWUHHN
Kleine Tocht 37 1507 CA Zaandam
075 616 07 66 www.autoprins.nl

(HQDDQGHHOLQHONDDU

Elke vrijdag van 8.00 tot
13.00 uur in Westzaan
(op de stoep in de
kerkbuurt).
LID

TWEEWIELERBEDRIJVEN
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Activiteiten Lambert Melisz

Zonnig dagje uit
met Lambert Melisz

Onder toeziend oog van Tom Egbers betreden de kids voor de eerste maal de Mini-Arena. (Foto: Marijke Bosman)

VVV Westzaan opent Mini-Arena

Dinsdag 13 juni was het stil in Lambert Melisz.
Met de Groene Koets voorop en veel particuliere auto’s erachteraan werd er rond 9.45 uur de
start gemaakt van een heerlijk dagje uit. Maar
liefst 53 ouderen hadden zich ingeschreven
voor deze dag en dat is een geweldige opkomst!
Na eerst het Hoge Duin in Wijk aan Zee te hebben bezocht en met koffie, thee en gebak te
hebben genoten van het prachtige uitzicht,
kwam de stoet rond 12.45 uur aan bij het Johanna’s Hof, waar op het afgehuurde terras de
lunch werd benuttigd. Rond 15.30 uur ging een
ieder moe maar voldaan richting huis, om nog
even na te genieten van deze zonovergoten
topdag.
Heerlijk aan de pannenkoek bij Johanna’s Hof.

Drie jaar geleden hebben we beloofd een Mini-Arena op ons complex te openen en vrijdag 30 juni was het dan zover. Na een maand
van intensief werken is de vereniging een pronkstuk rijker. Een waar
speelparadijs voor de allerjongsten, maar ook de oudere jeugd en
senioren zullen op dit nieuwe veld met heel veel plezier een deel
van hun trainingen kunnen afwerken. De Mini Champions League
die wij samen met bevriende verenigingen VV Assendelft, Sporting
Krommenie en SVA organiseren, zal voor de spelers als een nog
groter spektakel ervaren worden als zij al hun ouders en vriendjes
op de grote overdekte tribune naast het veld zien juichen.
Al vroeg in de middag begonnen op 30 juni de
door Sportify Kids (BSO) en de vereniging georganiseerde spelletjes, waarna om 19.00 uur iedereen
zich rond de nieuwe Arena verzamelde. Vanzelfsprekend was de eer aan de hoofdsponsoren ING
en het Schipholfonds om de officiële openingshandelingen te verrichten, waarna de eerste echte
wedstrijd tussen de jongens en de meisjes op de
Arena kon worden gespeeld. De strijd werd van
liveverslag voorzien door NOS-presentator Tom
Egbers, die uiteraard de nodige blessuretijd bijtelde, zodat dit festijn in een mooie 2-2 eindigde.
De spelers, de massa toegestroomde belangstellenden en wij als vereniging zijn immers allemaal
winnaar!
Na afloop maakte het Schipholfonds haar donatie
van maar liefst 21.000 euro bekend. Het spreekt
voor zich dat wij zonder sponsoren geen MiniArena hadden kunnen realiseren en dat wij ING en
het Schipholfonds enorm dankbaar zijn. Het aanleggen van dit project gaat ook niet zonder steun
en hulp van anderen. In het bijzonder danken wij
de firma Brinkman (sponsoring van het korrelvervoer), Jaap Bron, Henk Nielen en Hans van Schooten (hulp bij de bouw), Ralf Wildeboer en Marijke

Bosman (vastlegging beeldmateriaal), Daniël van
Ammers (assistentie pitch Schipholfonds), Eric van
Gerrevink (verbetering afwatering), Dirk Schreuder,
Linda Rayer en Marjan Bron (organisatie opening)
en Stichting Voetbal Westzaan (eigenaar van het
complex).
Tot slot iets anders: het complex wordt steeds
groter en mooier. Dat vergt uiteraard ook meer
onderhoud. Iedere maandag hebben we een
kleine groep vrijwilligers die zich inzet voor het
op orde houden van terreinen en gebouwen.
Dat groepje kan wel wat hulp gebruiken. Bent
u diegene met groene vingers, handig met
bezem en dweil of wat dan ook? Misschien kent
u wel iemand die behoefte heeft aan sociaal contact en het leuk zou vinden om wat voor ons te
willen doen. Laat het ons alstublieft weten via
publiciteit@vvvwestzaan.nl.
Fijne vakantie en na de zomerstop gaan we weer
lekker ballen!

Arno van den Broek,
voorzitter Publiciteit VVV Westzaan

Samen Zomeren
Op 8 augustus Samen Zomeren met China als
thema. Van 15.00 uur tot 19.00 uur. Het programma is als volgt: De welbekende zanger
Benjamin zorgt dat er weer veel kan worden
meegezongen. Een kleine bingo. Een hapje en
drankje. Een Chineese rijsttafel en als toetje ijs.
U kunt zich aanmelden bij de receptie en de
kosten zijn 7,50 euro per persoon. Het zal leuk
zijn als u iets van rood in de kast heeft en aantrekt. Uiteraard is dat niet verplicht.
Dinsdagmiddagactiviteit
Let op: op 26 september beginnen de dinsdagmiddagactiviteiten weer. Zoals gewoonlijk met
een hapje, drankje en muziek.
Marion Bruins
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Monuta Bakker en Van der Blom
De steun bij uw uitvaart
(075) 616 99 05
www. monutabvdb.nl

Administratieve dienstverlening
Personeels- en salarisadministratie
Belastingzaken voor bedrijven en particulieren
Startersbegeleiding
Organisatie- en bedrijfsadviezen
Financiële adviezen
NU OOK INTERNETBOEKHOUDEN
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

•

boomrooierij • boomverzorging
• boomveiligheidscontrole
• bomen en planten
• stobbenfrezen

www. meijerboomverzorging.nl of bel 06-21800308

ǌŽŶŶĞƉĂŶĞůĞŶͮůĂĂĚƉĂůĞŶͮǀĞƌǁĂƌŵŝŶŐ
EEN DUURZAME TOEKOMST BEGINT BIJ...

www.desolarstore.nl | Ronde Tocht 48 | Zaandam | 075-8200280
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23 Een tweede leven in Brabant
In 2010 werd begonnen met de aanleg en bouw van de Jaap de Boerstraat. Deze straat werd aangelegd op een terrein dat lang geleden de Keizersven werd genoemd. Tot de realisatie van het
bouwplan lag ten westen van het terrein een eiland, voorheen in bezit van de familie Folmer.
Door demping van de tussenliggende sloot, werd het één geheel met de rest van het bouwterrein. Op dat eiland stond eens houtzaagmolen De Keizer. In 1661 werd de verbandakte of
oprichtingsakte uitgereikt aan Cornelis Dircksz. Blaauw. In 1813 is het gedaan met de molen,
op 2 september van dat jaar wordt hij voor sloop verkocht aan timmerman Jan Stolp. De terreinen werden in 1825 gekocht door Jacob Jansz. Kruijt, die er wederom een molen liet bouwen.
Dat was De Kruijtberg, die ongeveer halverwege de huidige Jaap de Boerstraat heeft gestaan.
handelaar en later ook papiermaker van beroep.
Hij liet in 1823 molen De Tweelingen bouwen
door molenmaker Klaas Maggaeij en was al eigenaar van de zaagmolens De Blauwe Kuyper en
De Witte Troffel en papiermolen De Pronker. In 1825
mocht Maggaeij, gevestigd op Zuideinde 242, waar
van 1962 tot 2005 het garagebedrijf van Piet Prins
zat, opnieuw een molen bouwen in opdracht van
Kruijt. Diens echtgenote Jannetje Gerbrands Dekker legde op 15 april van dat jaar de eerste steen
voor de bouw van De Kruijtberg. Uiterlijk leken de
gebouwde molens veel op elkaar. In tegenstelling
tot de andere zaagmolens van Kruijt, alle balkenzagers, werd de nieuwe molen ingericht voor het
zagen van wagenschot. Wagenschot werd voornamelijk gebruikt als wandbetimmering in de interieurs van woningen en schepen. In 1840 trok Jacob
Kruijt zich uit de zaken terug en ging De Kruijtberg
onderhands over aan zijn zoon Cornelis.

Molen de Kruijtberg in Westzaan, omstreeks 1880.

In de vorige aflevering stond de familie Kruijt, ook
wel geschreven als Kruyt centraal. De familie heeft
zijn sporen in het Westzaanse zakenleven wel verdiend. In de 18e eeuw hield de familie zich bezig
met de papiermakerij en werkte zij met maar liefst
vier papiermolens. Daarnaast was de firma Kruyt al
eerder eigenaar van een zeilmakerij, waaraan we
nog de naam Zeilenmakerstraat te danken hebben. De zeilmakerij was aan het eind van die straat
gevestigd. Door verplaatsing van een woonhuis uit
de straat naar de Zaanse Schans, kwam het pand
om die reden ook daar aan het Zeilenmakerspad
te staan.
Drie generaties Kruijt werkten met de papiermolens De Ruiter (noordzijde voormalig Rote-terrein),
Het Huis Assumburg (achter De Paradijsvogel),
De Pronker (ijsclub Lambert Melisz) en De Witte
Dolfijn (pal ten noorden van de begraafplaats).
Jacob Kruijt werd geboren in 1780 en werd hout-

Cornelis Kruijt kwamen we in de vorige aflevering
al tegen als bewoner van het afgebrande huis aan
Zuideinde 127. Hij breidde de wagenschothandel
aanmerkelijk uit en legde zich toe op de handel in
luxe houtsoorten, zoals mahonie. Daarvoor werd
ten westen van de molen een grote wagenschotloods gebouwd en ten oosten kwam een dichte
loods annex pakhuis, genaamd Curacao. In 1849
breidde hij zijn bedrijf opnieuw uit met de aankoop
van balkenzager De Tweelingen, die eigendom was
van zijn broer Jan. Na het overlijden van Cornelis
Kruijt in 1856 werd De Kruijtberg voor 10.000 gul-

Molen De Kruijtberg kreeg een tweede leven in Drunen.
De ansichtkaart is van omstreeks 1900.

Het vroegere erf van De Kruijtberg,
nu de Jaap de Boerstraat in mei 2017.

den verkocht aan de 18-jarige Jan Albertsz. Buijs
(Westzaan 1837 - Alkmaar 1922). De jonge ondernemer trouwde op 9 augustus 1860 met Diena de
Lange. Buijs verbouwde de molen tot balkenzager.
In 1882 beëindigde hij zijn bedrijf en verhuisde
naar Alkmaar. Op 23 februari 1882 kwam De Kruijtberg in openbare veiling en werd hij voor 5470
gulden gekocht door makelaar Everhardus Bramer,
ten behoeve van zijn zoon Thomas. Op diezelfde
veiling werd door hem, in combinatie met houthandelaar Jan Dekker, ook een huis gekocht, het
voormalige Zuideinde 118. Thomas Bramer, die
al jaren in de leer was bij Dekker, betrok dit huis
samen met zijn kersverse echtgenote Grietje Dil.
Hij ging aan de slag als zelfstandig houthandelaar,
maar liet zijn hout zagen bij zagerij De Primus van
Jan Dekker, die pal ten zuiden van De Kruijtberg
stond. In 1891 verhuisde Bramer naar Zaandam,
waar hij een huis had laten bouwen aan de Westzijde. Dat pand bestaat nog steeds, de latere winkel van Maminette. Ook zijn bedrijf verhuisde mee,
gevestigd in de panden Zweden en Noorwegen,
naast houthandel Simonsz. Rond 1910 vond hij het
welletjes en verhuisde naar Zaandijk, enkele jaren
later naar Rhenen, waar hij op 12 april 1932 overleed, 71 jaar oud.
Doordat Bramer het hout liet zagen bij Dekker
kwam molen De Kruijtberg werkeloos te staan.
De molenopstal werd daarom te koop aangeboden, om af te breken tot op de pilaren en werd in
1882 onderhands verkocht voor 2000 gulden aan
Lucas Manders uit Drunen. De zaaginrichting zat
niet bij de verkoop en de molen werd geheel leeg
gesloopt. Manders was een bekende molenaar in
die tijd en wist molenaars te motiveren om samen
te werken. Hij was oprichter van de molenaarsbond, organiseerde reisjes en bijeenkomsten om
het vak te promoten. Manders was eigenaar van
een standerdmolen die moest verdwijnen voor
de aanleg van een spoorlijn, het tracé Lage Zwaluwe-’s-Hertogenbosch. Vandaar dat hij in 1882 De
Kruijtberg had gekocht. Vanwege de lopende procedures en bezwaren tegen de onteigening, duurde het tot december 1886 voordat De Kruijtberg
werd afgebroken. Op 23 november 1886 had Manders een vergunning gekregen “tot oprichting van
Vervolg zie pagina 17 >>
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Nieuw kunstgebit?
Gegarandeerd de beste zorg
voor u en uw kunstgebit!
EEN
BEL VOOR

AFSPRAAK

GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com
www.bartnieuwenhuijs.nl

075 - 670 76 36

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

jaar
Al méér dan 35t
dé specialis
in uw regio!

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN
SPECIALIST IN
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE HOUTBOUW

SNEL
VAKKUNDIG
BETROUWBAAR

•
•

•

Voor bedrijf en particulier
25.000 producten direct
uit voorraad leverbaar
Ook op zaterdag geopend!

TEL. 0299-480100
WWW.GROENHART.NL
24 UUR PER DAG, 7 DAGEN
PER WEEK BESTELLEN

ALTIJD IN DE BUURT
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Historische Vereniging zoekt
nieuwe gidsen en leden
Volgend jaar 35-jarig jubileum
Sinds 1982 worden er rondleidingen gegeven
door de Kerkbuurt en in ´t Reght Huys. Er is een
wandelgids uitgebracht ´Wandelen door Westzaan´. Deze wandelgids heeft betrekking op de
Kerkbuurt en zijn wij up-to-date aan het maken
en aan het uitbreiden. Fred Eerenberg zal op 9
september in de ochtend en in de middag een
historische wandeling begeleiden door de Kerkbuurt. Daarnaast wil de Historische Vereniging op
9 september ‘De Dag van Westzaan’ twee nieuwe
rondleidingen organiseren. Hiervoor zijn wij op
zoek naar gidsen die één of twee keer per dag een
rondleiding kunnen geven over het Zuideinde.
Het zou fantastisch zijn als de gidsen deze rondleidingen ook op afspraak zouden willen doen.
Startpunt voor beide rondleidingen is het
Schaatsmuseum aan het Zuideinde 156a. De ene
rondleiding gaat tot aan de ‘Kikkertse Kluft’ en
de andere rondleiding tot gaat tot aan de Overtoom. Er wordt momenteel hard gewerkt om de
twee nieuwe rondleidingen in elkaar te zetten,
met oude foto’s van hoe het vroeger was en foto’s
van nu en interessante teksten. De rondleidingen
worden uitgebracht onder de hoofdtitel ‘Historische Wandeling Westzaan’ met de subtitels: Van
Kerkbuurt tot Relkepad, Van Bakkersloot tot Overtoom en Van Bakkersloot tot Kikkertse Kluft. Volgend jaar viert de Historische Vereniging haar
35-jarig jubileum. Dan hopen we een compleet

boekje uit te kunnen
geven, inclusief historische wandelingen over
de J.J. Allanstraat, het
Weiver en de Middel,
zodat heel Westzaan
beschreven wordt. De
Historische Vereniging
heeft meer leden en
vrijwilligers nodig om
nieuwe activiteiten op te starten. Word ook lid van
de Historische Vereniging Westzaan! Om in 2018
ons 35-jarig jubileum te vieren zijn wij tevens op
zoek naar sponsors. Woont u in een monument,
aarzel dan niet en word lid van onze vereniging.
Eigenlijk zou iedere inwoner van Westzaan lid
moeten zijn van de Historische Vereniging om
ons mooie dorp te behouden en te herstellen.
Lid worden is heel eenvoudig, u hoeft enkel uw
naam en adresgegevens te mailen naar daniellekoopman@upcmail.nl. U ontvangt dan een welkomstbrief met onze bankgegevens, zodat u de
contributie van slechts 10 euro per jaar kunt overmaken. In ons 35-jarig jubileumjaar worden er
exclusieve uitjes voor onze leden georganiseerd.
Zorg dat u die niet mist.
Daniëlle Koopman,
secretaris Historische | Vereniging Westzaan

Toetjes gaan er altijd in. Helaas zitten ze meestal vol met calorieën. Maar soms moet je jezelf verwennen. Dit is een goede afsluiting van een heerlijk diner. Fris en fruitig!

Citroenpudding
Nagerecht, 8 personen
Voorbereidingstijd 15 minuten,
Bereidingstijd 180 minuten
Wat hebben we nodig?
3 grote citroenen • 100 gram boter • 200 gram fijne
kristalsuiker • 1 theelepel vanille extract • 4 eieren
gesplitst • 75 gram bloem • 500 ml melk • poedersuiker • verse bosbessen
Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet een ovenschaal van 28 bij 20 cm in. Rasp de schil van twee
citroenen en pers ze alle drie uit. Klop de boter, suiker, vanille en citroenschil tot een romige massa en
klop er een voor een de eierdooiers door. Doe er pas
een volgende dooier bij als de vorige helemaal is
opgenomen. Spatel de bloem, melk en het citroensap erdoor (het mengsel gaat er een beetje geschift

uitzien, maar dat maakt niet uit). Klop de eiwitten in
een schone kom tot stijve pieken. Spatel de eiwitten
door het citroenmengsel en giet alles in de ingevette
schaal. Zet de schaal in een grote braadslede. Schenk
er zoveel kokend water bij dat het tot halverwege
de schaal komt en zet alles 40 minuten in de oven.
Haal de schaal uit de oven, laat hem afkoelen en zet
de pudding minstens één uur in de koelkast. Stuif er
poedersuiker over en serveer de pudding met blauwe
bessen en slagroom.
Weetje:
Vanille-extract: deze vorm van vanille is
alcohol waar twee tot zes maanden lang
vanillestokjes in geweekt zijn. Hierdoor
krijgt het een vanillesmaak, maar zit er
wel een alcoholpercentage in. Naast het
vanillestokje is dit ook een pure vorm vanille. Perfect
voor bakrecepten!

9 september nadert met rasse schreden, de dag
dat vrijwel alle Westzaanse verenigingen en stichtingen zich presenteren. Wij zijn ook verheugd, dat
veel winkeliers en particulieren op hun eigen wijze
aandacht aan deze dag besteden.
Na een spectaculaire opening wordt u door middel van een fietspuzzeltocht langs alle locaties
geleid, waar uiteenlopende activiteiten plaatsvinden. Uiteraard staat het u ook vrij om de locaties
afzonderlijk te bezoeken.
Aan het eind van de middag vindt de afsluiting
plaats in De Kwaker, waar ook de prijsuitreiking
van de fietspuzzeltocht gehouden wordt. Het
programma van deze dag en verdere informatie
wordt via een speciale krant in augustus huis-aanhuis verspreid. Ook op onze vernieuwde website
www.westzaan.info en op facebook vindt u alle
informatie.

Vervolg van pagina 15 >>

een wind, graan, schorsmolen met afwisseling
van stoom gedreven door eene locomobile ten
oosten van de lage papensteeg”. De situatie was
hoog opgelopen rond de onteigening. Het station van Drunen werd gebouwd in 1881, terwijl
de spoorlijn per 1 oktober 1888 pas openging.
De verbinding was vooral van belang voor de
schoenen- en lederindustrie en kreeg hierdoor
de bijnaam ‘Halve Zolenlijn’.
Op 1 augustus 1950 werd de spoorlijn voor reizigers definitief gesloten. Lucas Manders bouwde
De Kruijtberg in 1887 weer op in Drunen als
koren-, schors- en moutmolen. De houten romp
werd daar met asfaltpapier bedekt, wat vaker
voorkwam bij Brabantse molens. Het huis bij
de molen was tevens café, zoals ook gebruikelijk was. Manders overleed in 1915, de molen
werd in 1917 door zijn weduwe voor afbraak
verkocht. De voormalige Kruijtberg bracht daarbij nog 2100 gulden op. De Lage Papensteeg
werd, na aanleg van de spoorlijn, omgedoopt
tot Stationsstraat. Het molenaarshuis en verdere bedrijfsgebouwen bestaan nog steeds. Er is
nu een winkel in kampeerartikelen in gevestigd.
En het staat te koop!
Terug in Westzaan. In 1891 verkocht Bramer de
loodsen en terreinen van de gesloopte molen
De Kruijtberg aan Houthandel J. Dekker Jz.
Ook deze houthandel verhuisde in 1897 naar
Zaandam, maar hield de terreinen van stoomzagerij De Primus en De Kruijtberg in bezit. In
1916 werd uiteindelijk alles gesloopt en twee
jaar later werden de erven verkocht aan Jacob
Schipper. Later kwamen de terreinen in bezit
van de familie Folmer en nu vinden we daar dus
de Jaap de Boerstraat. Q

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!
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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

Voor een overheerlijk ontbijt, lunch of
tussendoortje, voor feestelijk gebak en
heerlijke taarten gaat u naar…

De lekkerste ZAANSE DUIVEKATERS worden
door onze bakkers gemaakt!
WINKELCENTRUM WESTERKOOG • Koog aan de Zaan • T 075 - 6315350 • E info@ndelangebakkerij.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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ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

Baas Reizen
Het echtpaar Ali en Rob Baas is de drijvende kracht achter deze toch
wel bijzondere reisorganisatie die reizen organiseert voor natuurliefhebbers en sociaal voelende mensen. Zij doen dit werk als vrijwilligers
binnen een stichting zonder winstoogmerk. De prijzen bij Baas Reizen
zijn daardoor zo laag mogelijk.
Foto’s: G.D. Beker.

Ali en Rob Baas van Baas Reizen.

Ook het inkoopbeleid is erg uitgekiend, Ali en Rob zijn uitstekende
onderhandelaars met veel ervaring.
Ali zat al sinds haar achttiende jaar in
het bestuur van de NIVON-afdeling
Koog-Zaandijk. Het NIVON is een
organisatie van natuur- en cultuurliefhebbers, die op veel plaatsen over
accommodaties beschikt waar men
van de natuur kan genieten en een
korte vakantie kan houden.

Inschrijving
Huttenbouw
weer soepel
verlopen
Woensdagavond 28 juni was de
inschrijving van Huttenbouw 2017
in De Kwaker. Binnen een half uur
hadden 155 kinderen zich opgegeven, betaald en voor spijkers
ondoordringbare zooltjes ontvangen. De organisatie had daarna
nog een half uurtje nodig om alle
inschrijvingen te verwerken in de
computer. De verwachting is dat er
nog 15 á 20 na-inschrijvingen volgen, zodat we zoals ieder jaar op
circa 175 deelnemende kinderen
uitkomen. Inmiddels is bijna alles
geregeld om dit jaarlijkse Westzaanse spektakel op maandag 28
augustus van start te laten gaan.

Ruim dertig jaar geleden, begon Ali
samen met haar man Rob reizen te
organiseren voor leden van het
NIVON. Het echtpaar kan dus inmiddels op een ruime ervaring bogen.
Eerst gebeurde dit onder de paraplu
van het NIVON, maar sinds 2011 is
om verzekeringstechnische redenen
gekozen voor een eigen stichting met
de naam Baas Reizen. Bij Baas Reizen
worden reizen geboekt door deel-

nemers uit het hele land. Van Groningen tot Limburg zijn er aanmeldingen
voor een van de drie reizen die zij
jaarlijks organiseren. Zo zijn er een
voorjaars-, een herfst- en een winterreis, die afhankelijk van de bestemming 10 á 12 dagen duren. De deelnemers zijn van alle leeftijden en voor
de helft alleenstaand. De reisorganisatie heeft een open oog voor minder
draagkrachtigen en mensen met een
(lichte) handicap, maar ook anderen
zijn van harte welkom. Echt een doorsnee van de bevolking dus.
De bus van Hellingman waarmee
gereisd wordt, blijft de hele week
beschikbaar voor uitstapjes, die allemaal bij de reissom inbegrepen zijn.
De eventuele entreekosten voor
musea en attracties dienen per persoon extra betaald te worden. Tijdens
de reizen worden er verschillende
activiteiten aangeboden, afgestemd
op een ieders kunnen. Zo maakt Rob
wandeltochtjes met deelnemers, terwijl Ali de mensen met de bus van de
omgeving laat genieten en stops
maakt in gezellige dorpjes of bij
bezienswaardigheden.
Bovendien
wordt vanuit de bus gratis koffie, thee
en chocolademelk verzorgd, wat de
kosten weer drukt. Natuurlijk kan
men er ook voor kiezen om op een
terrasje iets te gebruiken maar dat is
dan wel voor eigen rekening. Indien
men niet aan een excursie wenst deel
te nemen en liever in het hotel blijft
of wil wandelen, is dat zonder meer
akkoord. De deelnemers zijn hierin

Viswedstrijd jeugd
bij De Braak
Zoals reeds eerder aangekondigd
houden we ook dit jaar onze viswedstrijd voor de basisschooljeugd
van De Rank en De Kroosduiker
Noord en Zuid. De wedstrijd wordt
gehouden op vrijdag 25 augustus
van 14.00 uur tot 15.30 in de braak
bij de school Kroosduiker Zuid. We
willen er weer een leuke vismiddag
van maken, waarbij we de kinderen
van de nodige versnaperingen gaan
voorzien.
We vissen in drie leeftijdgroepen,
onderverdeeld van 5 tot en met 12
jaar. Voor de groepswinnaars stellen we zoals gebruikelijk een beker
beschikbaar. De overige kinderen
gaan sowieso met een prijsje naar

huis dat ze uit mogen kiezen uit de
rijk gevulde prijzentafel.
Graag willen we van te voren weten
op hoeveel kinderen we kunnen
rekenen en vragen daarom je van
te voren aan te melden. Doe dit
het liefst vóór 12 augustus via een
mailtje naar cees@sopjes.nl of telefonisch op 075-6169 309. Bij opgaaf
graag de voor- en achternaam vermelden en de leeftijd. Dit in verband
met de te maken groepsindeling.
We vertrouwen op een flinke
opkomst, net als afgelopen jaar, met
hopelijk mooi weer. Maar dat
hebben we niet in de hand.

helemaal vrij, niets moet. Indien het
reisdoel ver is, is het zitten in de bus
soms voor enkele deelnemers te
zwaar en geven zij er de voorkeur aan
te vliegen. In de regel gaat Rob dan
samen met dit deel van de groep
mee. Uiteraard worden deze tickets
dan extra aan deze deelnemers berekend.
Ali vertelt met groot genoegen, dat
de reizen altijd heel soepel verlopen
en er veel oog is voor elkaar. Zo te
horen is dit haar belangrijkste drijfveer. Mensen die moeite hebben met
o.a. koffers, pinnen of probleempjes
op de kamer worden door anderen
geholpen en heeft iemand een rollator, dan wordt hij vaak automatisch
geholpen. Zo ontstaat in de vakantieweek vaak een hechte groep, wat dan
weer aanleiding is voor nieuwe boekingen.
Baas Reizen weet samen met Hellingman vaak kunststukjes uit te halen
om haar klanten op de moeilijkste
plekken te brengen. Ali wordt helemaal ontroerd als zij vertelt dat een
deelnemer haar heel enthousiast
kwam vertellen dat hij met zijn rollator een berghut bezocht had. Hij had
het niet meer voor mogelijk gehouden en er erg van genoten.
Ali en Rob waren hun hele carrière in
het onderwijs werkzaam. Echter, Rob
is kort geleden gepensioneerd, en
voor Ali staat dit in september 2017 te
gebeuren. Hun grootste hobby
bestaat uit het organiseren van reizen
voor alle mensen uit de samenleving
met of zonder handicap, jong of oud
en zij doen dit heel professioneel. Zij
voelen zich geen reisleiders, maar
reisbegeleiders. Zij kunnen tijdens de
reis dag en nacht gebeld worden
door de deelnemers, waarvan zij voor
vertrek de medische gegevens verzamelen voor eventuele calamiteiten.
Een geruststellend idee dat weer
voor een goede nachtrust zorgt.
Voor meer info en misschien wel voor
boekingen kunt u hun site bezoeken:
www.baasreizen.nl.
Rolf Stigter
Noot van de redactie:
In de vorige aflevering van AdverDrie keer is scheepsrecht.. Ook in
de vorige rectificatie is de naam
van de man van Gitaarles aan de
Middel onjuist weergegeven. Voor
deze lessen kunt u terecht bij de
enige echte Jeroen Duijvestijn.

Visclub De Braak, Cees Sopjes
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Spectrum Schoonmaakbedrijf is
er voor al uw schoonmaakwerk!
Glasbewassing
Onderhoud kantoren
Schoonmaak opleveringen
Vloeronderhoud tapijt en/of harde vloeren
Schoonmaak gevels voor
bedrijven en particulieren
Verwijderen van grafﬁti

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

www.schoonmaakbedrijfspectrum.nl

Voor een
persoonlijke
en adequate
aanpak!

Assendelft

Smit
en Alles
landbouwmechanisatie

www.smitenalles.nl

Vaartdijk 6a, 1566 PL
T: 075-6875956
M: 06-50664427

De Enige scharrelspecialist in de Zaanstreek.
Uitgeest
Molenwerf 3, 1911 DB
T: 0251-319065
M: 06-21574068
E: info@smitenalles.nl

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
slagerijderidder
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075-6218845

010-4625985

Provincialeweg 21a

Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie

3047 BB Rotterdam

WWW.INTERSELEKTIE.NL
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De
puzzel
van
PETER
Dit is geen prijspuzzel. De oplossing kunt u dus niet inzenden. De oplossing van de prijspuzzel in het
vorige nummer en die van de puzzel in dit nummer vindt u in het volgende nummer, dat in september uitkomt. Veel puzzelplezier.

KETTINGWOORDENPUZZEL
Op elke regel van het diagram dienen 4 woorden geplaatst te worden, zodat het 1e woord met het 2e
woord één woord vormt en ook het 2e met het 3e woord en het 3e met het 4e woord.
Bijvoorbeeld: DUIN + BRAND +NETEL +ROOS (duinbrand-brandnetel-netelroos). De 19 x 4 = 76 woorden
staan onder het diagram vermeld. De in het diagram genoteerde letters staan op de juiste plek. De medeklinkers zijn steeds de eerste letter van het bijbehorende woord, maar de klinkers zijn dat niet. De gekleurde hokjes geven van boven naar beneden gelezen de namen van twee uitgestorven dieren. Welke?

A
U

F
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B
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E
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A

B
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P

M
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B

AAN - AARD - APEN - BAD - BAL - BAZEN - BLAD - BLOEM - BLOK - BOOM - BOTER - BREUK - BUITEN - BUREAU - DAG - DEELS - DEUR - DONDER - DRANK - DWANG - EMMER - ER - FILM - FLATER - FOUT - FRUIT - GANG - GAS - GEHOOR - HAND - HOOFD - HOUT - HUIS - KEREN - KERS - KOOL
- KRAAN - LINKS - LUIS - LIJN - MEES - MEREN - MOSTERD - MUS - ORGEL - PALM - PAPA - PEDAAL
- PERS - PUNT - PIJP - RECHTER - ROLLEN - SCHOEN - SCHOON - SLOT - SOM - SPEL - STAM - STER
- STREEK - TAAL - TEREN - TOVER - VER - VERG - VETER - VLIEG - VOGEL - VUREN - WATER - WOORD WIJZER - ZAAD - ZAA - ZOEK
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INSTALLATIEMAN

...aangenaam.
     


www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING



renovatie
onderhoud
service

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

Uitvaartverzorging
Dag & Nacht bereikbaar
023 - 5 371 375
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag






Gré Vis

09.00 - 18.00 uur
09.30 - 17.30 uur
09.00 - 17.30 uur
09.00 - 18.00 uur
09.00 - 17.30 uur
09.00 - 16.00 uur

Handbeschilderdegeboortestoeltjes
Speciaalbloemwerk@evenementen
Stylingadviesbinnen-enbuiten
Diverseworkshops

Opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan

www.luvu.nl
uitvaartleidster:
M.C. Vis - Luttik
Zuideinde 35
1551 EA Westzaan
075-617 09 54

-

Ruud Kerkhoff

persoonlijke begeleiding
wilsbepaling / nazorg
uitvaartverzekeringen
opbaren: ’t Reght Huys / thuis
deeluitvaarten
uitvaart naar uw eigen wens

Bent u op
zoek naar advies
over verzekeringen,
hypotheken, ﬁnanciën
of pensioen?

OF

Je ziet het verschil!

Westzijde 318, Zaandam
T 075 - 616 17 17
Nieuwsgierig? Kijk snel op

www.vandijkstijl.nl



KINDERTUIN WESTZAAN

Speerpunten:
Bewegen, natuur ervaren, samen spelen,
leren van elkaar en
buiten zijn.
Meer info op kinder tuin.nu

e

•
•
•
•

Kinder tuin 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.

m

t

www.drvr.nl

Drijvende aanlegsteigers
Drijvende terrassen
Kanosteigers
Roeisteigers

Westzijde 390, 1506 GL Zaandam, 075-6351695
same n spelen, same n lere n!

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

22

2205000001_Wessaner_ADV_juli_2017.indd 22

19-07-17 10:54

Belangrijke adressen

K E R K D I E N S T E N

Colofon

Spreekuren Westzaanse huisartsen

Doopsgezinde Gemeente

Redactie

Spreekuren van dr. H.B.E. Vink, dr. B. Peeters en
dr. G.N. van Altena.

De diensten zijn in de Kooger Vermaning.
6 aug 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
13 aug 10.00 uur ds. Hanneke van der Sluis
20 aug 10.00 uur ds. Henriette van Dunne
27 aug 10.00 uur zr. Cocky Brouwer
3 sept 10.00 uur open liturgiegroep thema
‘Leven vanuit kracht’
10 sept 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
17 sept 10.00 uur Hans Fronscek
24 sept 10.00 uur Bram van der Zijden

Redactie

Christelijke Gereformeerde Kerk

Voor advertenties

De middagdiensten worden gehouden in
Beverwijk, Meerstraat 62.
6 aug 9.30 uur ds. G. van ’t Spijker, Baarn
15.00 uur ds. A.J. van der Toorn, Leiden
13 aug 9.30 en 16.00 uur beide diensten in
Westzaan ds. G. Bijkerk, Enschede
20 aug 9.30 en 16.00 uur ds. J. van Dijken,
Nieuw-Vennep
27 aug 9.30 en 16.00 uur ds. A. G. Boogaard,
Rotterdam
3 sept 9.30 en 16.00 uur ds. L. J. Koopman
10 sept 9.30 en 16.00 uur ds. L. J. Koopman
17 sept 9.30 uur ds. L. J. Koopman
16.00 uur ds. C. Brouwer, Maarssen
In beide diensten voorbereiding op het
Heilig Avondmaal
24 sept 9.30 en 16.00 uur Ds. L. J. Koopman
In beide diensten viering van het Heilig
Avondmaal

Jan Steijn - Watermolenstraat 102,
1551 BG Westzaan, e-mail: jan.steijn@tiscali.nl

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.

Gereformeerde Gemeente Westzaan
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 kindermishandeling. 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.

6 aug 10.00 en 15.30 uur leesdienst
13 aug 10.00 leesdienst en 19.00 uur
ds. A.T. Vergunst
20 aug 10.00 leesdienst en 19.00 uur
ds. G.J.N. Moens
23 aug 19.30 uur ds. M. Joosse
27 aug 10.00 en 15.30 uur leesdienst
3 sept 10.00 en 15.30 uur leesdienst
7 sept 19.30 uur ds. J.J. Tanis
10 sept 10.00 en 15.30 uur leesdienst
14 sept 19.30 uur ds. A. Verschuure
17 sept 10.00 en 15.30 uur leesdienst
24 sept 10.00 leesdienst en 15.30 uur
ds. D.W. Tuinier
28 sept 19.30 uur ds. J.J. van Eckeveld

Sociaal Wijkteam
Het Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan heeft
iedere maandag van 09.00-12.30 uur inloopspreekuur in Seniorencomplex Lambert Melisz.
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

Protestantse Gemeente Westzaan
De diensten van 13, 20 en 27 augustus zijn in
De Ontmoeting, Parklaan 1 te Zaandijk.
6 aug 10.00 uur dhr. A.J.D. Noordijk,
Amsterdam
13 aug 10.00 uur ds. A. Mak, Bloemendaal
20 aug 10.00 uur dhr. A.J.D. Noordijk,
Amsterdam
27 aug 10.00 uur ds. M. Sloots, Zaandijk
3 sept 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10 sept 10.00 uur startzondag
ds. C. Visser, Westzaan
17 sept 10.00 uur ds. P. Terpstra, Heemstede
24 sept 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

: 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

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 september 2017 sturen naar De Kersenboomstraat 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
27 september 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 toegestuurd. Een berichtje naar het secretariaat is
voldoende.

Cervantes zei:
‘Hij die geeft moet zwijgen,
hij die ontvangt moet spreken.’
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GEZICHTSBEHANDELING,

HUIDVERBETERING ,
ELEKTRISCH ONTHAREN

Bart
Natuursteen
Natuursteenbewerking voor bouw,
interieur en grafmonumenten

Guisweg 43-45
1544 AH Zaandijk

Gas - Water - Sanitair

/@QJDS|+@LHM@@S|/5"|.MCDQGNTC

Rioleringen - Dakbedekkingen
Lood-, zink- en koperwerken

Dirk Hagemeijer
E dhagemeijer@outlook.com
M 06-15 63 65 76
T 075-621 77 40

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

N AT U U R L I J K M O O I
DE PE RSOON LIJKSTE
OPLOSSIN G VOOR
U W HU ID VIN DT U BIJ
LIEV IN WESTZAAN
MEER WETEN?
OF VRIJBLIJVEND EEN
AFSPRAAK MAKEN:

06 - 55 321 459
INSTITUUTLIEV.NL

WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS!
Harm Hagemeijer
E info@hagemeijervloeren.nl
I www.hagemeijervloeren.nl
M 06-43 90 35 57

Meer dan 80 verschillende verse vlaaien

Winkelcentrum “de Saen “
Bestellen: WWW.LIMBURGIAVLAAI.NL

!NM@&DBDQSHƥBDDQC5@JL@M
BDQSHƥB@@SMTLLDQ-+

KAAIKHOF 18, Assendelft, Tel. 075-6573400

Zaans vakmanschap sinds 1902 HuigHaverlag is een vooruit-

De techniek
van de toekomst,
dankzij de
ambitie van nu

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 willen, 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.
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