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Puzzelen
Mijn ouders hadden vroeger een
seizoenplaats voor onze bungalowtent in de buurt van Hilversum
waar we elk weekend heen gingen. Omdat ik rond mijn 14e een
keer niet echt meer wist wat te
doen in de tent bij de olielamp en
de radio, kreeg ik een Denksportpuzzelboekje én hulp van mijn
moeder die zelf gek was op puzzelen. Zo leerde ik een mix van
puzzels kennen van kruiswoord,
doorloper, cijferpuzzels, Zweedse
puzzels, ﬁlippine, woordzoekers
tot cryptogrammen. Er ging een

Schaatsbanken 100 jaar
Burger IJsclub Lambert Melisz
Het is alweer tien jaar geleden dat er in het dorp twee grote houten dato zijn de schaatsbanken tijdens
schaatsbanken geplaatst werden ter ere van het 100-jarig bestaan een ceremonie op 1 juni weer teruggeplaatst.
van IJsclub Lambert Melisz.

(taal)wereld voor me open. Mijn

De houten schaatsbanken zijn nagemaakt naar een Friese doorloper uit
het schaatsmuseum Lambert Melisz.
Dit schaatsmuseum bevindt zich achter
de kantine van de ijsclub aan het
Zuideinde 156a. Schaatsliefhebbers
kunnen hun hart ophalen in dit museum.
Je vindt hier een uitgebreide schaatscollectie: van het schaatspak van oudschaatser John Olof tot het jack van
Falco Zandstra dat hij op de Olympische
Spelen van 1992 in Albertville droeg.
Ook zijn er verschillende krul-, klap en
koninginnenschaatsen, glissers (de allereerste schaatsen), zwaantjesschaatsen
en oude slijpmachines.

liefde voor cijfercodes breken is
het sterkst gebleven en uit onze
favoriete krant sla ik die dan ook
nooit over.
Inmiddels heb ik begrepen dat
puzzelen het analytisch vermogen, creativiteit en praktisch denken bevordert en dat het ook goed
is voor het ontwikkelen van het
korte termijn geheugen of werkgeheugen. Gelukkig heeft zelfs
De Wessaner maandelijks een puzzel in de aanbieding om u daarbij
te helpen, gemaakt door twee
mensen die gek zijn op het beden-

Ceremonie van het plaatsen van de schaatsbank in de Kerkbuurt. Van links naar rechts:
Thijs Oudkerk, Bouke Koopman en Jaap Hotting.

ken ervan. Echter, Peter Sanders,
heeft aangekondigd om hiermee
per 1 januari 2018 te gaan stoppen. Daarom zijn we op zoek naar
een nieuwe breinkraker die deze
leemte kan opvullen. Hebt u feeling met het maken van puzzels?
Meld het de redactie!
Linda Wessels,
Redactie De Wessaner

‘Is denken ook een sport?’

De in 2007 geplaatste schaatsbanken
hebben het af moeten leggen tegen
Moeder Natuur en de tand des tijds. Ze
zijn destijds gemaakt door Cees Sopjes, Rein Kelder, Dirk Hartman en Nico
Oosterhoorn. Bouke Koopman heeft
geholpen met het maken van de rondingen en de rvs-schaatsonderstellen
zijn geleverd door René Veenman en
Johan Kalf.
De vorige schaatsen waren uit meerdere stukken grenenhout opgebouwd en waren inmiddels helemaal
op. Bouke heeft bedacht om de
nieuwe schaatsen uit één stuk duurzaam larikshout te maken, zodat ze
langer mee zullen gaan. De twee
lariksbalken die gebruikt zijn om de
schaatsbanken te vervaardigen, zijn
afgelopen jaar gezaagd bij houtzaagmolen Het Jonge Schaap op de
Zaanse Schans en hebben geruime
tijd liggen drogen in de werkplaats.
In de maand mei is er hard gewerkt

in de werkplaats van Bouke Koopman
van aannemersbedrijf Koningsstijl aan
J.J. Allanstraat 175. Antoon Kuiper en
Jaap Hotting hebben het lakwerk voor
hun rekening genomen. Tien jaar na

Komt u ook eens bij het schaatsmuseum Lambert Melisz kijken? Het is
echt de moeite waard! En de toegang
is gratis, dus daar hoeft u het niet voor
te laten. Het museum is elke laatste
zaterdag van de maand geopend van
13.00 tot 17.00 uur.
Antoon Kuiper

De schaatsbanken worden gelakt.
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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
Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan • Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136
www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl
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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

IN DE SCHIJNWERPER
Jos Hotting:
‘Opstaan is mooier dan vallen’

Wat vind jij belangrijk in het leven?
Ik denk geluk hebben met vrienden om je heen.
Mijn vader en ik hebben nooit iets gedaan of
gezegd om een bepaald geluk te behalen, zeg
maar. Je moet gewoon tevreden zijn met wat je
hebt. Ik denk dat dat het is. Lekker met vrienden en
lieve familie om je heen.

Wie zijn je vrienden?
Deze maand is Jos Hotting 27 jaar geworden.
Tot nu toe woonde hij bij zijn vader Bram op
J.J. Allanstraat 125, maar na de housewarming
in zijn eigen woning aan Roerdompstraat 32
wordt dat zijn nieuwe thuis. Op een later moment zal ook zijn vriendin Renske Jasper (21)
bij hem gaan wonen.

Hoe lang ga je met Renske en wat doet
zij?
Net iets langer dan eergister, haha! Zij woont bij
haar ouders op de Overtoom en zit in Zwolle op de
pabo. Wij kennen elkaar al vanaf De Rank. Ik heb
vroeger nog met haar geknikkerd.

Je wilt je huis op tijd afhebben, zei je.

een doordouwer. Met dit huis ook. Het oorspronkelijke plan om alleen alles te schilderen en de
badkamer te veranderen is allang gevaren. Op de
binnen- en buitenmuren na heb ik alles vernieuwd.
Deels nieuwe kozijnen erin, nieuw riool, nieuwe
waterleiding, cv, elektra, kachels, het stucwerk,
alles. En bijna alles zelf gedaan. Ik raﬀel het niet af.
Al kost het een dag extra, ik wil het wel netjes hebben. Desnoods ga ik door tot een uur ’s nachts. Mijn
doelen zijn soms te scherp, maar ik laat het er nooit
bij zitten. Bepaalde constructiewerkzaamheden en
het afhangen van de deuren heb ik door vakmensen laten doen.

Maar zelf ben je geen bouwvakker.
Hoe doe je dat dan?

Ik heb het twee jaar geleden gekocht als inves- Pippi Langkous zei vroeger: ‘Ik heb het nog nooit
tering en om het rustig aan klaar te maken voor gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’. Met vallen
bewoning. Vorig jaar is mijn vader met mijn tante en opstaan en bij anderen kijken hoe het moet. Ik
Janny getrouwd. Zij hebben
moet zeggen dat ik veel doe
nu samen een lekker plekkie
behulp van Renske d’r oom,
‘k spaar goed, maar ik met
bij ons thuis. Ik wilde op mezelf
die ondertussen een vriend van
leef ook goed’
wonen, en had twee eisen: in
me is geworden. Bekend van
Westzaan en aan het water. En
mij is wel het schuurtje dat ik
nu woon ik aan de Kleine Braak met uitzicht op het bij mijn vader gebouwd heb. Tot tweemaal toe is
weiland.
het dak eraf gewaaid. Twee keer is te veel, één keer
zelfs al. Ach, ik was koppig. Maar daar leer je van.
Opstaan is mooier dan vallen, toch? Dat zijn
Wat heb je voor opleiding gedaan?
Vmbo-t op Pascal Provincialeweg. Daarna heb ik van die positieve dingen die ik van mijn moevier jaar mts-plus gedaan met een boekhoudtech- der heb geërfd. Gewoon je tanden erin zetten
nische achtergrond. Toen twee jaar autotechnicus en niet meer loslaten. Mijn tante zit soms met
en nu zit ik in het tweede jaar van mijn mbo- tranen in haar ogen als ze ziet hoe ik op mijn
opleiding technisch specialist. Die hoop ik deze moeder (haar zus Ria) lijk.
zomer af te ronden. Mijn droom is om ooit een
autobedrijf te beginnen of over te nemen en daarin Je vader en zij zijn vorig jaar getrouwd.
een leidinggevende functie te hebben. Ik werk nu Ja. Toen ik twee was overleed mijn moeder aan
vier dagen per week bij een autobedrijf op Urk. kanker. Ik kan mij haar niet meer herinneren.
Mijn oom was daar verkoper en ik zou daar voor Het klinkt cru, maar daar ben ik ergens ook
drie weken werken. Maar dat werd uiteindelijk wel blij om, want ik heb haar dus ook niet
vijf jaar. Voorheen was ik alleen monteur, maar nu gemist. Ik weet niet anders. Ik ben vijfentwinspoor ik uitsluitend technische storingen op.
tig jaar met mijn vriend samen geweest. Hij
was mijn vader, maar meer nog mijn vriend.
Dat heb ik altijd zo ervaren. Ik kon altijd alles
Ben je ambitieus?
Absoluut. Soms iets te. Want ik zeg nooit ergens nee tegen hem zeggen. Hij was heerlijk makkeop. Ik heb een huis, mijn vriendin moet een beetje lijk en andersom ik ook. Eigenlijk woonde ik
aandacht hebben, ik heb een functieverandering vijfentwintig jaar in een studentenhuis. Zo’n
op mijn werk, mijn opleiding, dus ja, soms kan het idee had ik. We hadden geen regels, we redook wel wat te veel worden. Maar daar heb ik geen den het met elkaar. Dat was echt heel mooi.
slapeloze nachten van, hoor. Als ik mijn bed zie Op vrije dagen en op zaterdag was ik bij opa
slaap ik. En soms lig ik er al om acht uur in. Heb je en oma en als mijn vader als melkboer (met
een srv-wagen) langs de deuren ging, dan
dat gewoon nodig.
was ik bij Roy van Heusden, die aan de andere kant van De Rank woonde. Ik was altijd
Je lijkt mij een zorgeloos type.
Dat klopt. Ik kan mij vrij weinig ergens druk over overal heel welkom. Als ik soms thuiskwam
maken. Ik ben heel positief ingesteld en het liefst dan was ik alleen. Dat was gewoon zo. Maar
zou ik alles vandaag afhebben. Mijn vader is precies kijk, de liefde die ik wel eens denk te hebben
het tegenovergestelde: wat vandaag niet is komt gemist, die heb ik dubbel en dwars van mijn
morgen wel. Ik zet mijn schouders eronder, ben vader teruggekregen.

Roy van Heusden, Wietse Wiering, Bertje Slegers,
Dennis Weeland en Vincent Stoop. En ik heb een
vriendengroep van de kerk: Benny Bax, Onno en
Mark Flipse en Niels Jonker. We zitten veel bij elkaar
thuis. Ik ben nooit van ‘de stad in gaan’ geweest. Ik
trek liever € 200,- uit om met vrienden een weekend weg te gaan dan dat we het er in een avond
aan drank doorheen jagen. Vroeger leefde ik zoals
het leven me aan kwam vliegen. Maar je wordt wat
ouder en verstandiger en dan moet je toch bepaalde keuzes in het leven maken.

Heb je ook hobby’s?
Vijf jaar heb ik gedurende een week met mijn gele
badeendjes-auto roadtrips van 3500 km gemaakt.
Met in totaal 530 van dat soort gekke auto’s heb
ik dertig landen doorkruist. Eerst samen met Roy,
toen met Wietse, Vincent en Jurre en de laatste
keer met Dennis. Dit jaar ga ik met Renske en haar
ouders naar Spanje. En ik ga nog een tripje met
mijn motor maken. Ik spaar goed, maar ik leef ook
goed. En dat blijft ook wel als we samenwonen of
getrouwd zijn. We genieten lekker van het leven.
Mét bij mij sinds vier jaar een verstandelijke noot
erin.
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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Bedreigingen
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Huiszwaluw leeft graag dicht
bij de mens
Sinds april zijn de huiszwaluwen gelukkig weer in het land. Ze kondigen, als een Middeleeuwse heraut, de aankomende zomer aan. Ik
geniet intens als ik ze weer door de lucht zie scheren. Huiszwaluwen
zijn superkleine vogeltjes die razend goed kunnen manoeuvreren.

De huiszwaluw (Delichon urbicum)
zie je in ons gebied wat minder dan
de boerenzwaluw of de wat grotere
en nog behendigere gierzwaluw.
Ze hebben een kort gevorkte staart,
hierdoor kunnen ze sterk manoeuvreren. Het zijn echte luchtacrobaten. De
huiszwaluw is een middelgrote zwaluw en bereikt een lichaamslengte
van 13,5 tot 15 centimeter. Volwassen
vogels wegen ongeveer 18 gram en
hebben een vleugelspanwijdte van
26 tot 29 centimeter. De bovenzijde
van het verendek is glanzend donkerblauwzwart met een melkwitte
stuitvlek. De onderzijde is helder wit
met inbegrip van kin en keel. Het zijn
kolonievogels: ze leven en broeden
in groepen. Op mooie zomerdagen
zoals nu horen we hun heldere roep
‘prrrit, prrrit’. Een heerlijk gekwetter.

Rotsbewoner
Van nature is de huiszwaluw een rotsbewoner. Maar bij gebrek aan rotsen
voldoen gebouwen uitstekend. Verrassend genoeg overwinteren ze in
het tropisch regenwoud. Niet op de
Afrikaanse savanne, zoals men lang
vermoedde. Onderzoek met zender-

tjes heeft deze kennis bevestigd. In
een andere studie ontdekte onderzoeker Theunis dat de snelle langeafstandsvliegers niet gecharmeerd
zijn van keurige Vinex-woningen.
Ze zoeken liever een oud nest op in
een wat rommelige omgeving met
veel insecten. Van voorgefabriceerde
komwoninkjes uit de dierenwinkels
zijn ze niet zo gecharmeerd.

Huiszwaluwen zijn sociale vogels. Zij
zitten graag dicht bij elkaar op een
draad te kwetteren, te poetsen. Zo
zag ik tijdens ons bezoek met de Historische Vereniging aan het Zuiderzeemuseum groepjes huiszwaluwen

Huiszwaluw in vlucht. Foto: Kees de Jager,
Vogelbeschermingswacht Zaanstreek.

op de ouderwetse stroomkabels zitten, zoals wij ze nog jaren geleden in
de Middel hadden. Na het uitvliegen
zitten de jongen vaak op een draad,
waslijn, tak of richel om voedsel te
bedelen. Jongen uit het eerste nest
helpen vaak mee met het grootbrengen van de volgende broedsels. Help
de zwaluw de zomer door, zou ik zeggen. Geef onderdak!

Dicht bij de mens
De huiszwaluw houdt ervan dicht
bij de mens te leven. Ze zijn minder
schuw dan de meeste andere vogels.
Je kunt ze vaak vinden onder een
afdakje of dakrand van een huis of
boerderij, het liefst op het noorden of
oosten. Het voedsel van de huiszwaluw bestaat voornamelijk uit muggen
en vliegjes, die hij in de vlucht vangt.
Hij maakt lange glijvluchten en spaart
zo meer energie dan de meeste
andere insectenetende vogels. Het
is een behendige vlieger en is zelfs
in staat om tijdens de vlucht water
op te scheppen. Minder gunstig is
dat er minder vee in de weiden staat.
Daardoor is er minder dierlijk voedsel,
zoals vliegjes, muggen en emelten.

Naar de schapen
Dinsdag 16 mei zijn wij met
onze peuters naar de schapen
van Meneer Sman geweest.
‘O wat waren onze peuters zenuwachtig. Sommige peuters hadden bijna niet geslapen van de
zenuwen. Andere vroegen zich af
of zij ooit hun vader en moeder
nog zouden zien. Maar gelukkig is
dat allemaal goed gekomen. Met
20 peuters in een stint van Babino,
de moeders, oma’s en een opa op
de ﬁets erachteraan, zijn we naar
de schaapjes gereden. Alleen dat
was al grote pret, gillend van plezier

Huiszwaluwen zijn net als boerenzwaluwen ervaren metselaars. Het
mannetje draagt kleine balletjes
modder aan waarmee het vrouwtje
laagje voor laagje het nest metselt.
De binnenzijde wordt afgewerkt met
grasjes, pluisjes en veertjes. Er zijn
voor de huiszwaluw steeds minder
modderpoelen te vinden voor de
nestbouw. Een natuurlijke vijand is
de ons ook geliefde huismus (Passer
domesticus). Wanneer huiszwaluwen
hun nest bouwen worden ze regelmatig door de huismus verjaagd, waarna
hun nest wordt ingenomen. Vanaf de
jaren 70 daalde het aantal broedparen volgens vogelkenner Martin Roos
stevig. Nu stabiliseert het aantal zich.
De status blijft echter ‘gevoelig’ op de
Rode Lijst van de Vogelbescherming.

Peuters in de stint op weg naar de schapen.

zaten zij in de stint. Bij de schapen
konden ze zien hoe het potlam zijn
ﬂes kreeg en de andere schapen hun
biks opaten. Ook mochten ze nog

Modder verzamelen voor het nest. Foto: Joke Stuurman, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek.

even een lammetje aaien. Daarna
bloemen plukken in het grasveld en
ook nog picknicken. Ja, het was reuze
gezellig, ze hebben genoten.
Na een uurtje zijn we weer terug
gereden naar de peuteropvang, waar
de volgende dag weer een verrassing
stond te wachten. De mevrouw van
de Bieb voor de Zaanstreek kwam
weer voorlezen. Omdat wij het in
de groep over de boerderij hadden,
heeft zij het boek ‘Bommes schiet te
hulp’ voorgelezen. Zij had haar vertelkastje met prachtige platen weer mee
en las het verhaal boeiend voor. Bijna
een half uur hebben onze peuters zitten luisteren, nou zitten… Zo af en
toe moesten ze de bewegingen in het

verhaal meedoen. Ja, het was weer
leuk! En gelukkig komt zij in juni nog
een keer bij ons langs.
Namens deze weg wil ik meneer
Sman nogmaals bedanken voor
zijn gastvrijheid. Ook wil ik u laten
weten dat de Bieb voor de Zaanstreek op zoek is naar vrijwilligers
voor de Biebbus. Mocht u interesse
hebben of meer informatie willen,
dan kunt u contact opnemen met
emmy.moring@agora.nu.

Babino Peuteropvang Westzaan,
Monique van Westrop
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Fitcircuit

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
ZZZÀWFLUFXLWQO

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

www.schramadvocaat.nl

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

Harm Hagemeijer
E info@hagemeijervloeren.nl
I www.hagemeijervloeren.nl
M 06-43 90 35 57

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

Zomerexpositie Zonder Haast - hedendaags realisme bij Galerie Staphorsius
Galerie Staphorsius in Westzaan organiseert deze zomer de vierde
editie van de expositie Zonder Haast, met ook dit keer een gevarieerd
aanbod van schilderijen en objecten van vermaarde nationale en
internationale kunstenaars.
Rust is ook dit keer het centrale
thema. De expositie houdt de kijker
een spiegel voor over de haastcultuur
waarin we leven. Hierbij wordt verwezen naar een wijze spreuk van de
Chinese ﬁlosoof Lao Tse die zegt dat
ook de natuur zich niet haast, en toch

is alles prachtig. Er is dus geen reden
om keer op keer maar sneller en meer
te willen. De parallel wordt getrokken met de kunst van bijvoorbeeld
een schilderij of de bewerking van
een kunstobject in onder meer brons
of hout. Dit alles naar werkelijkheid

Brita Seifert - Stilleven met appels.
Jan Teunissen - Gemberpot met rozenbottels.

gemaakt en uitgevoerd in hedendaagse realistische stijlen.

Demonstraties
De expositie heeft op 17 september een zondagsopening waarbij
drie verschillende kunstenaars demonstraties geven van hun werk.
Meg den Hartog laat zien hoe haar
schilderijen in soms wel tientallen
laagjes verf worden opgebouwd.
Chris Jansen - Gezicht op Het Prinsenhof, 1944.
Ger Supheert laat zien hoe hij ver-
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roeste en verweerde materialen
in zijn werk combineert met ﬁjn
schilderwerk. Tot slot demonstreert
Erik Zwaga zijn werk in een klassiek
realistische stijl, die hij uitwerkt met
soms een hedendaagse knipoog.
Galerie Staphorsius, JJ Allanstraat 287b.
Tot 17 september, dinsdag tot en met
zaterdag van 9 tot 17 uur.
Zondagsopening: 17 september van
13 tot 17 uur.

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
door WILLEM TIP/deel 16

Het Zaanse landschap
Het eind van de achttiende eeuw naderde met rasse schreden. In Engeland was in het midden van de
eeuw de industriële revolutie op gang gekomen.
Nieuwe machines op stoomkracht namen het op
tegen de aloude Hollandse industrie en niet in het
minst tegen de beproefde Zaanse windmolens.
Steenkool en ijzer tegen wind en hout. Stoom-

Van Gelder te Wormer. Werkelijk doorbreken zou
de stoommachine pas na 1870. Het brosse gietijzer
werd in deze jaren vervangen door het buigzame
staal. Zover was het echter nog lang niet in 1780.
De Zaanse molens waren degelijk en betrouwbaar. Een goedgebouwde molen leverde evenveel
kracht, zo’n 20 pk, als een vroege stoommachine.
Windkracht bleef voorlopig ook nog de regel
in de scheepvaart. Pas
in de eerste helft van de
negentiende eeuw zou
de stoom het zeil gaan
vervangen.
Nieuwe Engelse machines, bijvoorbeeld in
de
textielindustrie,
konden wel veel goedkoper werken dan de
traditionele spinnerijen
en weverijen. Engelse
textiel
overspoelde
Europa. En niet alleen in
de textielsector was de
Engelse concurrentie
Lakfabriek Avis in Westzaan.
te merken. De wereld
was echter groter dan
kracht had haar voordelen. Ze kon dag en nacht Europa alleen. Nederland had van oudsher zijn
worden toegepast in grote fabrieken. Ze had ook handelsnederzettingen in India, in Zuid-Afrika,
haar beperkingen. De eerste stoommachines had- in Nederlands-Indië en in het Caribische gebied.
den geen groot vermogen. Ze waren bovendien Groeiende kansen zag men ook in Noord-Amerika.
niet zuinig met kolen en hadden gietijzeren onder- Handelsbetrekkingen tussen Amerika en de Repudelen die geregeld braken. Bij storingen lag vervol- bliek waren er al lang. Ooit hadden de Hollanders
gens de hele fabriek stil, totdat er een monteur was aan de Amerikaanse oostkust hun nederzetting
langs geweest. Het waren vooral deze gebreken Nieuw-Amsterdam gesticht, het latere New York.
die ervoor zorgden dat de stoomkracht niet meer De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring zou
dan aarzelend de Noordzee overstak.
worden afgedrukt op Hollands, zelfs Zaans papier,
Westzaan zou zijn eerste stoommachine pas krijgen gemaakt in molen De Schoolmeester.
in 1833 (Blauwselfabriek Avis). Deze stoommachine Het achttiende-eeuwse Amerika viel echter nog
was tegelijk de eerste in de hele Zaanstreek. De onder de Engelse kroon. Die zag de kolonie vooreerstvolgende redelijk werkende stoommachine al als een aantrekkelijk wingewest. Er konden, zo
verscheen dertien jaar later in de papierfabriek van meende Londen, naar believen belastingen worden geheven. Al in de
jaren 1770 waren de
Amerikanen hiertegen
in het geweer gekomen. In 1774 startte
een boycot van Engelse
producten. Nog geen
jaar later was de oorlog
met de Engelse bezettingstroepen een feit en
weer een jaar later, in de
zomer van 1776 zag de
Onafhankelijkheidsverklaring het licht. In 1783
zou de strijd voor de
Amerikanen met succes
Machinefabriek Klinkenberg in Wormerveer.
worden beëindigd.

Stoommeelfabriek Molenaar in Westzaan.

Naar buiten toe hield de Republiek zich voorlopig
nog afzijdig. De handelsbelangen gingen voor.
In werkelijkheid was men echter volledig op de
hand van de opstandelingen. Langs een smokkelroute over de Nederlandse Antillen leverde men
wapens. Er werden zelfs diplomatieke betrekkingen aangeknoopt op ambassadeursniveau. De
eerste Amerikaanse ambassadeur die in 1780 naar
Amsterdam vertrok, had onder andere de plechtige taak een handelsovereenkomst te sluiten. Een
ontwerptekst voor een verdrag met Amsterdam
had hij bij zich. Ongelukkigerwijs viel juist deze
tekst in Engelse handen. Het document was voor
de Engelsen genoeg. Nog voor het eind van het
jaar 1780 verklaarde Londen de Republiek oﬃcieel
de oorlog.
Met deze Vierde Engelse oorlog (1780 – 1783)
werd de Republiek haars ondanks meegetrokken
op het grote internationale toneel. Ze betekende
zonder meer het eind van bijna een eeuw politieke
samenwerking met Engeland. Weliswaar kwam het
beoogde vriendschaps- en handelsverdrag met
Amerika in 1782 alsnog tot stand, de oorlog met
het intussen oppermachtige Engeland was voor
de Republiek rampzalig. Anders dan in de Gouden
Eeuw beheerste nu Engeland de zeeën. Heel doeltreﬀend slaagde de Engelse vloot erin de Hollandse handel op de Oostzeelanden en de walvisvaart
op Groenland en Canada in de weg te staan. Ook
voor de Zaanstreek was de oorlog een regelrechte
ramp. Geregeld vielen Zaanse handelsschepen
en walvisvaarders in Engelse handen. Ze werden
dadelijk naar Engelse havens opgebracht en verbeurd verklaard. Voor de Zaanse kooplieden stapelden de verliezen zich op. De Zaanse walvisvaart
kwam de oorlog zelfs nooit meer te boven.
Bij de vrede van Parijs (1783) waarbij tegelijk de
Amerikaanse onafhankelijkheid werd bevestigd,
moest de Republiek noodgedwongen een aantal
stappen terug doen. Engeland kreeg de vrije vaart
op de Molukken. Ook behield Engeland de belangrijke Nederlandse nederzetting Negapatnam in
het zuiden van India. Voor de Republiek was er
geen nieuwe opbloei van de handel meer weggelegd. Wat zou volgen waren lange jaren vol politiek
rumoer en daarna nog een uiterst moeizame start
van de nieuwe eeuw. Q
Beeldmateriaal:
Westzaanse Digitale Beeldbank
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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!
www.westzaansezuivelboerderij.nl

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

amer
De gezelligste huisk
ek
re
st
an
van de Za

- 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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Westzaanse
Zuivelboerderij

Nederlands eerste
Kids Café in Westzaan

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?
In deze aﬂevering de J.J. Allanstraat ter hoogte van nummer 119.
Westzaan leek vroeger veel op Giethoorn, zoals uit de oude foto uit de jaren twintig van de vorige eeuw
blijkt. Een romantisch plaatje met wegsloot, schuitje, klinkerweggetje en oude houten huizen. Als de voormalige bestuurders alles bij het oude hadden gelaten, had Westzaan misschien wel de eretitel ‘Venetië
van het Noorden’ gekregen en werd het dorp nu overspoeld door Chinese toeristen. Maar Westzaan ging
mee in de vaart der volkeren en de wegsloot werd gedempt om ruimte te bieden aan de weg. Links staat
nog wel het uit 1685 stammende rijksmonument, waarin jarenlang een bakkerij was gevestigd.

De natuur is van iedereen
Westzaan is rijk aan natuur en daarvan geniet
iedereen, of je nu bezoeker, toerist of inwoner
van Westzaan bent.
Mijn man en ik gaan er vaak ’s avonds nog even op
uit met de boot en soms leggen we dan even aan
bij ‘ons’ eilandje in het Guisveld om te genieten van
de laatste zonnestralen. Zo ook afgelopen week.
Helaas… een paar ‘natuurliefhebbers’ waren ons
voor geweest en hadden het nodige afval achter-

gelaten, waaronder een luier, blikjes, bakjes en nog
wat andere rommel. Onbegrijpelijk! Niet in de eerste
plaats voor ons, maar wat te denken als deze troep
het water in waait, of erger, dat een vogel of vis het
plastic binnenkrijgt. Plastic en blik vergaan niet! De
natuur is van iedereen en zeker van de dieren die
hier leven. Ik hoop dat dit stukje deze ‘natuurliefhebbers’ bewust maakt van hun verantwoordelijkheid voor de mens, dier en natuur.
Carla Dekker

Westzaan, het unieke lintdorp, bekend
van ‘t Reght Huys en de molens, heeft er
een supergave nieuwe speellocatie bij: het
Ked 4 Kids Café. Het is zo uniek, dat de burgermeester van Zaanstad, Ruud Vreeman,
samen met de bedenksters Mila en Tara, op
woensdag 10 mei de oﬃciële opening heeft
verricht.
Het doel van Ked 4 Kids Café is dat kinderen weer
meer met elkaar spelen door samen leuk spelletjes te doen. Ked 4 Kids Café is een idee van twee
Zaanse meisjes: Tara van Deijzen en Mila Lange
(beiden 11 jaar). Het idee ontstond bij deze jonge meiden toen zij op school deelnamen aan
het landelijke project Ontluikend Ondernemen.
Waarom zou je de hele middag op je mobiel
zitten of achter je computer zitten om te videogamen, als je ook leuk met elkaar kunt spelen? En
wat kinderen leuk vinden, dat weten Tara en Mila
hartstikke goed. Het is, zeg maar, door kinderen,
voor kinderen. Ze willen kinderen samenbrengen om gezellige dingen met elkaar te doen.
Toen Tara en Mila met hun idee bij Astrid van
der Meer van Koken Eten Daten (KED) kwamen,
bleek er al snel een match! Zowel het Kids Café
als Koken Eten Daten zetten zich in om mensen met elkaar in contact te brengen. Dat kan
natuurlijk prima op de locatie waar Koken Eten
Daten zit. Koken Eten Daten is een stichting die
op no-waste basis workshops organiseert en het
mogelijk maakt dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. De locatie is aangepast voor mensen in
een rolstoel of ligbed.
Tara en Mila hebben voor hun idee zelf winkels, sponsoren en gemeente benaderd. Om
kenbaarheid te geven aan Ked 4 Kids Café
hebben ze ook een promotieﬁlm gemaakt
(https://goo.gl/66vClk) en is er een Facebooken Instagrampagina. Het Ked 4 Kids Café is heel
uniek, want het wordt in Nederland nog nergens
gedaan. Tara en Mila kunnen nog niet helemaal
geloven wat er nu gebeurt, maar zijn wel super
trots: hun idee wordt werkelijkheid.
Het Ked 4 Kids Café is voor kinderen tussen 7 en
13 jaar, elke woensdag geopend van 13 tot 17 uur
en zit op sportpark Zuideinde, Zuideinde 150A in
Westzaan. De deelnamekosten zijn € 5,- en daarvoor krijg je een gezonde lunch (klaargemaakt
door de kinderen van Dynamica XL uit Zaandam), zijn er workshops waarin talenten gedeeld
worden (over liedjes schrijven, illustraties maken
en bloemschikken), kan je er lekker spelen, is er
wat te drinken en zijn er onder begeleiding minikookworkshops waarin je lekkere hapjes maakt.
Wil je meer weten, neem dan contact op met
een van de onderstaande personen: Astrid
van der Meer, chef-kok, Stichting Met Elkaar
Koken Eten Daten: astridvandermeer@me.com,
06-2185 0111 of met Paul van der Veer, mediaexpert, Colouring Media: paul@colouringmedia.nl,
06-2155 0183. Q
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Simone Dijkman
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.
Simone Dijkman Makelaardij...... voor duidelijkheid!

Gitaarles in Westzaan

Neem contact op voor een gratis proefles!
Jeroen Duijvestijn
06-48508795
www.jeroenduijvestijn.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

10

Tel. 075 - 616 48 85
www.oudenaren.nl

Reünie Zuiderschool
Nadat er in 1984 voor de laatste maal een reünie van de Zuiderschool
was geweest, leek het ons leuk elkaar weer eens te ontmoeten,
aangezien wij allen uit die klassen zo’n beetje in ons 70ste levensjaar zijn en velen elkaar tientallen jaren niet gezien of gesproken
hadden. Bijna alle oud-klasgenoten waren zeer enthousiast, een
enkeling daargelaten.

Reünie Zuiderschool op 6 mei 2017.
Voorste rij vlnr: Diederik Oudewortel, Johan Kruithof, Johan Kalf, Jan Visser, Anneke de Haan,
Anneke Benjamins, Nel Groot, Corrie Smit. Achterste rij Gerrit Schoen, Fokke Dijkema, Henk Bron,
Henk de Haan, Jan Steinz; Henk van der Veen, Dirk Kuiper, (daarvoor) Dik Kwast, Joop Gijssen
(achteraan), Dik Schagen, Jenny Zwart, (daarachter) Klaas Jongejans, Olga Buis, (daarachter)
Jan Bes, (daarachter) Cees Oord, Marjan Zwart, Agnes Buis, Ank Bleij, Gre Kee, Janny van ‘t Veer,
Marianne Bergers, Janny Bakker, Gu Harwijne, Marjan Vink. Foto: Fred Eerenberg.

Klassenfoto 1958-1959:
1e rij: Gerda Bleij, Jannie Blokzijl, Ank Benjamins, 2e rij: Olga Buijs, Henk Vos, Henk Bron, Nel Klein,
Gerda Klein, 3e rij: Nel Groot, Agnes Buijs, Anneke Houtman, Olga Koene, Klaas Dresselhuis,
Diederik Oudewortel, Ank Bleij, 4e rij: Truda de Zwart, Jannie van ‘t Veer, Kees Deijle, Maarten Mooy,
Sonja v.d. Ben, Corrie Smit, Rie Havik, meester Wiebe Bos, Doortje Langver, Mieke Koeman,
5e rij: Marjan Bergers, Jan Bes, Tiny Jongejans, Fokko Dijkema, Helda Prins, Lou Vet, Dirk Bults,
Johan Kalf, Greet Kee, Gu Harwijne, Ina Hildering, 6e rij: Kees Velthuis , Han Smit, Dirk Schagen,
Gerrit schoen.

Uit het hele land kwam men naar
Westzaan om elkaar weer eens te
spreken, o.a. Jan Steinz uit Vlissingen en Diederik Oudewortel, nog
verder weg, uit Zeeuws-Vlaanderen.
Maar ook heel veel die nog steeds
in De Zaanstreek zijn blijven wonen.
En natuurlijk gingen daar de mooi-

ste verhalen rond. Henk Bron moest
Marjan Vink, tegenwoordig in Oegstgeest wonend, weer vertellen hoe hij
vroeger waar zij toen woonde aan het
Zuideinde op de muizen gepast had.
Zo werden vele herinneringen opgehaald door mensen die elkaar lang niet
gezien hadden. De bijnamen vlogen

door de lucht: Hé Kouwe Billen, hoe
gaat het ermee, zei Biebob, terwijl
Tassie erbij kwam staan. Maar het was
vooral een feest van herkenning,
soms wel met veel moeite of een
beetje hulp. De dames werden
meestal snel herkend, de mannen
bleken veelal in de loop der jaren erg
veranderd te zijn. Maar ook foto’s
van kinderen en kleinkinderen werden vol trots getoond. Met de
moderne telefoons is dat natuurlijk
heel makkelijk.
Er waren herinneringen aan juf van
Stokkum, meester Wiebe Bos, meester Heidelberg en meester Zwart. En
aan de revue die door de zesde klas
in hotel De Prins werd opgevoerd en
de schoolreisjes naar ’s-Graveland
op de ﬁets, waarvoor een week van

Wie heeft Chris Jansen
persoonlijk gekend?

eigen palet, ontwikkeling en nagelaten oeuvre. De biograﬁe zal enerzijds
het (Zaans) kunsthistorisch perspectief beschrijven waarin Chris leefde,
en laten zien hoe beide kunstschilders Willem en Chris elkaar in hun
werk hebben beïnvloed. Anderzijds is
de stichting op zoek naar mensen die
Chris nog zelf hebben meegemaakt
en hierover kunnen verhalen. Hiermee wil de stichting vooral ook de
bijzondere persoon die Chris was in
de biograﬁe goed neerzetten.

Namens de reüniecommissie,
Dirk en Cora Kuiper

Collecteren
voor meer
natuur

Onlangs organiseerde de Willem Jansen Stichting de verkoopexpositie ‘De Zaanse Kunstsalon’ om geld bijeen te brengen voor de
plannen rond het Chris Jansen-jaar 2018.
De verkoopexpositie was een succes en meer dan honderd kunstwerkjes wisselden van eigenaar.
Chris, de artistiek zeer begaafde
zoon en latere kunstbroeder van
Willem Jansen, werd geboren op 16
juni 1918 en daarom wil de stichting
volgend jaar aandacht besteden
aan zijn 100ste geboortejaar. Zo is er
het ambitieuze plan om een eigen
biograﬁe over hem uit te geven, om
hiermee Chris als zelfstandig kunstschilder neer te zetten met een

tevoren de ﬁetsen gekeurd moesten
worden.
Verder was er voor een prima buﬀet
gezorgd en tijdens het eten werd er
gezellig verder gepraat. Maar ook
daarna bleef het nog lang gezellig
en was de tijd nog te kort om met
iedereen te hebben kunnen praten.
Er werden veel adressen, telefoonnummers en mailadressen uitgewisseld. Dit om later contact op te
kunnen nemen om verder bij te praten. Velen zeiden dat deze reünie
veel eerder had moeten gebeuren
en er wordt dan ook aan gedacht om
dit feest van ophalen van jeugdherinneringen over drie jaar te herhalen.

Chris Jansen achter de schildersezel in de
achtertuin te Westzaan, circa 1955

Elke informatie is welkom. U kunt
contact opnemen met de stichting via
email: info@willemjansenstichting.
nl of contact opnemen met bestuurslid
Ron Roem op 072-503 9217.

Tot en met zaterdag 1 juli gaan
duizenden vrijwilligers van
Natuurmonumenten in het
hele land collecteren. Ook in
Westzaan zijn er vrijwilligers
die in deze week collecteren.
Hebt u geen kleingeld in huis,
dan kunt u via de sms-service
4333 een eenmalige gift doen
van € 2. De opbrengst van de
collecte komt ten goede aan de
bescherming en aankoop van
natuurgebieden.
Vervolg zie pagina 13 >>
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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

:LMJHYHQXHHQ
MDDU]HNHUKHLG
RYHUGHUHQWH

NXQWXPHWHHQ
JHUXVWKDUWGH
WHJHOVXLW]RHNHQ

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

1LLHXZERXZZRQLQJJHNRFKW9UDDJQDDURQ]HQLHXZERXZRIIHUWH
(HQJHWHNHQGHK\SRWKHHNRIIHUWHYRRUDDQNRRSYDQHHQKXLVRIYRRUQLHXZERXZLV
PDDQGHQJHOGLJ8KRHIW]LFKGXVHHQMDDUODQJJHHQ]RUJHQWHPDNHQRYHUGH
DIVSUDNHQLQGHK\SRWKHHNRIIHUWH

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

.LMNYRRUPHHULQIRUPDWLHRSZZZUDEREDQNQO
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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Seizoenafsluiting bij Roda met tien
jeugdteams in de kampioenenparade
Op zaterdag 27 mei waren er bij korfbalvereniging Roda, naast een
volledig competitieprogramma, veel feestelijke activiteiten. Er werd
afscheid genomen van enkele spelers en de trainer/coach van de
selectie. Er was een barbecue voor 90 personen. Maar het hoogtepunt
was ongetwijfeld de kampioenenparade van de jeugdteams.

Shooting Stars en Mieren
van De Rank winnen Roda
Schoolkorfbaltoernooi
Bij de groepen 5 en 6 was de ﬁnale van het
Roda Schoolkorfbaltoernooi een onderonsje van bassischool De Rank in Westzaan.
De Mieren en Muizen van De Rank hadden
beide hun poules met overmacht gewonnen.
Uit de poulewedstrijden hadden ze het maximale aantal van 12 punten behaald. De terechte
ﬁnalisten dus. Het gevolg was een spannend en
gelijk opgaand duel dat in een gelijkspel dreigde te eindigen. Maar vlak voor het eindsignaal
scoorden de Mieren nog een keer, waardoor ze
de ﬁnale met 3-2 naar zich toe trokken.
Bij de groepen 7 en 8 werden eerst nog halve
ﬁnales gespeeld. In de drie poules waren de volgende winnaars: de Smikkelberen (De Kroosduiker Westzaan), de Shooting Stars (De Regenboog
Assendelft) en de Poema’s van De Rank. Als vierde halve ﬁnalist werd toegevoegd het team dat
als beste tweede in de poule was geëindigd: de
Beren van De Rank.

Het ‘staatsieportret’ van de kampioenen. Foto: Luzan Veenendaal.

Vervolg van pagina 11 >>

Meer natuur
Hoe meer mensen iets bijdragen, hoe groter de
opbrengst voor de natuur. En dat betekent meer
natuur - in de vorm van grotere en robuustere
gebieden - en dus meer grutto’s, meer kraanvogels, meer otters, meer vlinders, meer bijen
en andere soorten. En het betekent ook meer
ruimte voor onszelf. Want ook wij hebben de
natuur nodig. ‘De natuur blijft in ons land onder
druk staan. Daarom willen we onze gebieden
de komende jaren verder uitbreiden, aan elkaar
verbinden en verstevigen,’ benadrukt Marc van
den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten. ‘Een robuuste natuur betekent dat
kwetsbare planten en dieren de ruimte krijgen
zich te herstellen.’

In een van de drie competities zijn de volgende
teams het afgelopen seizoen kampioen geworden: de A1, B1, B2, C1, D1, E1, E3, F1, F2, F3. De B1
en B2 zijn zelfs twee maal kampioen geworden.
Door het hemelvaartweekend konden niet alle
teamleden aanwezig zijn. Maar het is natuurlijk
net als met de Olympische Spelen: niet iedereen kan de nationale vlag dragen. Kijk ook op
de Roda-facebookpagina voor het fantastische
deﬁlé. Voorzitter Paul van den Bergh deed er nog
een ﬂinke peptalk overheen, wat het feest compleet maakte.
Age Knossen

10.000 vrijwilligers
In ruim 300 gemeenten gaan ongeveer 10.000
vrijwilligers met de collectebus van deur tot
deur. ‘De natuur in mijn eigen omgeving inspireert me het meest. Daarom organiseer ik deze
collecte voor Natuurmonumenten in Westzaan.
Zo krijgen we hier meer en betere natuur, ‘
zegt wijkcoördinator Carla van den Puttelaar
enthousiast. ‘Houdt u ook van de natuur in
Nederland? Geef dan tijdens de collecteweek
van Natuurmonumenten.’
De winnaars van de groepen 5 en 6: de Mieren van De Rank.

De winnaars van de groepen 7 en 8: de Shooting Stars van
De Regenboog.

Uiteindelijk kwamen de Shooting Stars van De
Regenboog en de Beren van De Rank in de ﬁnale.
Beide teams hadden elkaar in de poulewedstrijden ook al ontmoet. De Shooting Stars waren in
de poulewedstrijd al met 4-1 de sterksten en dus
waren ze ook voor de ﬁnale de favoriet. En de
Shooting Stars konden goed met de favorietenrol omgaan, want ook in de ﬁnale lieten ze zien
dat zij de terechte toernooiwinnaars (eindstand
3-1) van het Roda Schoolkorfbaltoernooi zijn.
Het was voor het eerst een 4korfbaltoernooi.
Dat betekent voor de vier spelers geen moment
rust. Het is aanvallen, verdedigen en de bal proberen te onderscheppen. De tactiek is vaak de
lange diepe bal. Door het hoge tempo in de
wedstrijden werd er veel gescoord. De kinderen hadden er veel plezier in en het publiek zag
de nodige spectaculaire sprongduels en fraaie
doelpunten.
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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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Veranderingen
De heer Will Evers van Hart voor Stad gaf de aanwezigen een blik in de toekomst van Westzaan
en omgeving. Deze enthousiaste visionair vertelde hoe Hart voor Stad voorstellen indient bij
de gemeente waarbij het belang van inwoners,
omwonenden, verkeer, gezondheid, etc. niet uit
het oog wordt verloren. Zo presenteerde Evers
o.a. Project Hoogfrequent Spoor dat gaat over de
noodzakelijke verandering om het treinverkeer
voor de toekomst zeker te stellen. Ook over de
aansluiting A8-A9 liet Evers zien aan welke oplossingen wordt gewerkt. Evers deed vervolgens een
oproep om lid te worden van Hart voor Stad, voor
10 euro per jaar.

De toekomst
van Westzaan
Een drietal sprekers, ieder met hun eigen
expertise, deed verslag van de toekomstplannen van Westzaan.
Sanne Baerents, vakspecialist Afval en verantwoordelijk voor onder meer de containers in
Westzaan, presenteerde de mogelijke oplossing
voor de bovengrondse containers bij Lambert
Melisz. Het voorlopige voorstel is de containers
te verplaatsen tot naast De Kroosduiker. Dit voorstel is in samenspraak met het schoolbestuur en
omwonenden tot stand gekomen. Een tekening
over de toekomstige situatie is op te vragen bij de
secretaris van Dorpscontact. De aanwezigen op
de vergadering reageerden positief op het gepresenteerde plan. De volgende stap is dat Baerents
de procedure voor een aanwijsbesluit opstart en
indien hier geen bezwaren op komen, kunnen de
containers daadwerkelijk worden verplaatst.

Naar het Zuiderzeemuseum
met de Historische
Vereniging Westzaan
Zaterdag 20 mei rijden we met een goedgehumeurd gezelschap naar het Zuiderzeemuseum.
Bij aankomst krijgen we heerlijke cappuccino
en grootmoeders appeltaart met slagroom
geserveerd. Volgens schema varen we met de
museumboot richting de imposante kalkovens,
waar de rondleiding start. De kalkovens zijn
gebouwd in 1921 en zijn tot 1976 in gebruik
geweest. Het eindproduct werd gebruikt om
kalkspecie aan te maken, waar vroeger stenen
mee gemetseld werden.

Afvalbeheersing
Als laatste spreker nam Ina Schenk het woord
en vertelde over de plannen die er binnen de
gemeente zijn over het wijzigen van de afvalverwerking. Het idee is om de grijze bak, nu bestemd
voor restafval, in te zetten voor het ophalen van
plastic en blik. Deze wordt dan 1 keer in de 14
dagen geleegd. Het restafval moet in dit geval
door de bewoners zelf worden weggebracht naar
ondergrondse afvalcontainers. In een lintdorp als
Westzaan is het voor de gemeente een uitdaging
om e.a. te realiseren en besluiten zijn hierover
nog niet genomen. Het kan nog enige tijd duren
voordat hierover meer bekend is, maar dat er iets
gaat en moet veranderen is zeker. Wilt u meer
weten over wat deze avond gezegd is, dan kunt u
dit terug lezen in de notulen.
Carla van den Puttelaar
De volgende vergadering is 4 september om 20.00 uur
in ’t Reght Huys. Wilt u op de hoogte worden gehouden, meld u dan aan bij: Ingrid Jahn, secretaris Dorpscontact Westzaan: 075-6153 348 of 06-1717 1793.
E-mail: dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl.

Uitleg van de gids. Op de achtergrond de kalkovens.

Verder wandelend over de klinkerstraten van het
buitenmuseum nemen we een stap terug in de tijd
van voor 1937. Met ruim 140 historische gebouwen
van rond de voormalige Zuiderzee is het een dorp
op zich, dat levendig wordt gemaakt door diverse
´bewoners´. We krijgen uitleg over kleurgebruik
voor binnen en buiten de woningen. Om de hoek
zien we hoe platvis gedroogd werd en lopen we
langs een visrokerij die door middel van roken
Vervolg zie pagina 19 >>

Snij de bleekselderij in dunne plakjes. Garneer de
soep met selderijplakjes en radijsscheuten.

Deze maand een heerlijk voorgerecht: Een soepje! Maar niet warm maar koud. Lekker fris voor de
komende warme zomerdagen. Tenminste, daar gaan wij wel van uit. Heerlijk met de beentjes omhoog
in de ligstoel, drankje en hapje binnen handbereik. ‘s Avonds een makkelijke maaltijd, te beginnen
met deze frisse soep.

Komkommersoep met munt
Voorgerecht voor 2 personen
Bereidingstijd: 15 minuten
Wat hebben we nodig:
600 gram komkommer • 1 courgette • 1 stengel
bleekselderij • 2 takjes verse munt • 1 teentje knoflook • 100 ml amandelmelk(of gewone melk) • 1
eetlepel olijfolie extra vergine • ½ theelepel zout •
1 theelepel citroensap • peper • 2 eetlepels radijsscheuten (of blaadjes van de bleekselderij)

Bereiding:
Spoel de groenten en de munt goed af en laat ze uitlekken. Schil vervolgens de komkommers en snijd ze
samen met de courgette in grove
stukken. Pel de knoﬂook en doe
het samen met de stukken groenten in de mengkom van een keukenmachine of blender. Voeg de
muntblaadjes,
amandelmelk,
olijfolie, zout en citroensap toe
en pureer alles ﬁjn. Voeg peper
naar smaak toe.

Weetje:
De komkommer is een vrucht die in Nederland en
België vooral rauw als salade wordt gegeten. De
komkommer wordt al meer dan 3000 jaar gekweekt.
Aan één stengel kunnen tientallen komkommers
groeien. De tegenwoordig gekweekte komkommer
heeft alleen maar vrouwelijke bloemen, waar zonder bestuiving of bevruchting de komkommer uit
groeit. De gele en witte komkommers hebben wel
vrouwelijke en mannelijke bloemen. In de kassen
groeien de komkommers nadat ze hebben gebloeid
in ongeveer 10 tot 14 dagen uit tot een volledige
komkommer. Dus van een komkommer van minder
dan 50 gram naar een komkommer van tussen de
400 en 450 gram. Om gedurende het hele jaar te kunnen leveren, worden er twee tot drie teelten per jaar
geplant en geoogst.
Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!
Ingrid de Vries

15

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!

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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SPECIALIST IN
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE HOUTBOUW

SNEL

•

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

Scharrelslagerij De Ridder
selecteert zelf het vee
Als ik de winkel van slagerij De Ridder op de Zuiddijk in Zaandam binnenstap, wordt ik verwelkomd door Elsbeth Harwijnen. Ik denk een
afspraak gemaakt te hebben met De Ridder, maar dat blijkt niet juist.
Dertien jaar geleden is de zaak overgenomen door haar man, Wim
Stuifbergen, die hier nu de scepter zwaait.

Elsbeth deelt mij mee dat Wim,
samen met zijn assistent Tom, beneden bezig is met het maken van
bloedworst. Na tien jaar in dienst te
zijn bij Stuifbergen is uitgerekend
vandaag de dag gekomen dat Tom
ingewijd wordt in het 100 jaar oude
recept. Ja, de overdracht van kennis
gaat hier heel geleidelijk!
Terwijl ze mij van koﬃe voorziet, vertelt Elsbeth dat haar man uit een slagersfamilie komt die drie generaties
lang in Egmond het vak van ambachtelijk slager uitoefende.

Wekelijks komt een complete koe en
een heel varken vanuit Twente reeds
geslacht binnen. Deze worden door
Wim en zijn assistent vakkundig uitgesneden en tot verkoopbare producten
verwerkt. Behalve met scharrelvlees,
van dieren die in voldoende ruimte
en buitenlicht opgroeien, wordt ook
met biologisch vlees gewerkt. Dit
vlees is duurder en wordt geproduceerd door dieren die van biologische
melkveehandelaars afkomstig zijn.
Zij krijgen slechts voer dat zonder
kunstmest en bestrijdingsmiddelen is
geproduceerd. Aan het vlees worden
geen geur-, kleur- en smaakstoﬀen
toegevoegd. Ook deze dieren zijn
volop in de buitenlucht opgegroeid
en hebben van de zon en de blauwe
hemel mogen genieten.
Natuurlijk past slagerij De Ridder haar
assortiment voortdurend aan de laatste trends aan en heeft zij tegenwoordig ook veel kant-en-klaarproducten.
Er kunnen ook met vleeswaren belegde broodjes besteld en gegeten worden en er zijn complete maaltijden,
soepen en diverse goed gevulde
broodjes en stokbroden in het schap.

Scharrelslagerij De Ridder met Stijn, Wim, Elsbeth en Tom.

Nieuw talent TV Westzaan
In 2015 hebben we met een aantal trainers en talenten vanuit de jeugdopleiding van Tennisvereniging Westzaan een
herenteam gevormd.

Van links naar rechts: Arnold de Jonge
(sponsor), Martin Eshuis, Melchert Leguijt,
Thomas van Heusden, Kevin de Jonge, Tim
Beijer, Arend van der Meij (sponsor).

Gestart in de 3e klasse waar we in
2015 direct kampioen werden, zijn
we nu in de 2e klasse weer kampi-

oen geworden! Een topprestatie,
want nu komen we met dit team
volgend jaar uit in de sterke en uitdagende 1e klasse.
Nieuw talent dient zich ook alweer
aan en komt wellicht volgend jaar
ons team nog meer versterken.
Komend jaar zal er hard getraind
worden om handhaving in de 1e
klasse veilig te stellen en wellicht
kunnen we in de toekomst nog eens
doorgroeien naar de hoofdklasse.
Melchert Leguijt,
tennisorganisatieleguijt@gmail.com

Op zestienjarige leeftijd trad hij in
dienst bij Hans de Ridder. Hij dacht
het vak beter kunnen leren bij een
vreemde die al 25 jaar scharrelvlees
van eerste klas koeien verkocht. Tien
jaar later gaf Hans te kennen dat hij
de zaak wilde verkopen en werd Wim
de nieuwe eigenaar.
Inmiddels is de bloedworst blijkbaar
gereed en komt Wim erbij zitten. Er is
ook al paté gemaakt en vanmiddag,
na het interview, volgt nog paardenworst, metworst, en grilworst. ’Ja,
hier wordt nog echt ambachtelijk
gewerkt, met verse ingrediënten
van zorgvuldig geselecteerde dieren,’ zegt hij. In de maand juni gaat
Wim zijn vee al uitkiezen bij een
boer in Twente waarvan hij weet dat
de dieren daar de ruimte hebben en
goed verzorgd worden. Dit vee zal in
december geslacht worden voor de
kerstverkoop. Tussentijds gaat hij nog
wel eens onaangekondigd langs om
zijn beesten te bekijken.

De donderdagmiddag houdt Wim
als het even kan vrij voor zijn hobby’s.
Vooral zijn dochter van acht jaar
houdt hem dan bezig en verder
Elsbeths beide zoons van 16 en 19, die
zelfstandiger zijn. Als er dan nog wat
tijd over is, bezoekt Wim ook graag
visclub De Braak in Westzaan. Het
vele werken, toch wel vaak 60 uur per
week, vindt Wim geen straf. Het is zijn
hobby en het wordt door hem niet als
werken gezien.
Bijzonder aardig om te bezoeken is de
internetsite www.slagerijderidder.nl,
waar uitgebreide informatie is te
vinden over het assortiment. De historie van de slagerij wordt belicht
met foto’s. Zo valt er op een leuke
historische foto te zien dat vroeger
aan de Zuiddijk niervet geëtaleerd
werd als blijk van het goede leven dat
de dieren geleid hadden. Voor bestellingen kunt u gebruik maken van het
e-mailadres slagerijderidder@live.nl.
Rolf Stigter

Noot van de redactie:
In de vorige aﬂevering van Adverteerder Uitgelicht was de naam
Jeroen Duivestijn van Gitaarles aan
de Middel ten onrechte gespeld
met ei. Dat was een fout van de
redactie, niet van Rolf.
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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

HIER HAD

UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!
Hatha Yoga & H-Yoga

Voor informatie over
adverteren in

(H-Yoga is speciaal voor
(ex) kankerpatiënten)

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL

Westzaan 06 30 24 58 85
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kunt u mailen naar
jan.steijn@tiscali.nl

Vervolg van pagina 17 >>

Eenzaamheid en de kunst van het ontmoeten
In het najaar van 2016 heeft ons Sociaal Wijkteam een seminar georganiseerd over het thema
‘eenzaamheid’. Met ruim honderd mensen, wonend of werkend in Westzaan of Assendelft,
gingen we in gesprek over eenzaamheid. De gastspreekster Jeanette Rijks leerde ons dat chronische eenzaamheid een ernstig probleem is. Het aanpakken ervan vergt deskundigheid. Deze
middag was daar te kort voor, maar dat er behoefte was aan een vervolg werd goed duidelijk.
Dat vervolg komt eraan, zowel voor bewoners die zelf eenzaamheid ervaren, als voor vrijwilligers die mensen bezoeken of begeleiden.
team3@swtzaanstad.nl onder vermelding van
‘aanmelding Aangenaam Leven’ en uw naam en
contactgegevens. Of via of 075-2060 019.

Vrijwilligerstraining Omgaan met
eenzaamheid

Dêr komt in skip mei sûre apels oan!
Foto’s: Daniëlle Koopman.

op eikenhout de vis conserveerde. In een deftig
woonhuis met gezellige huiskamer zien we de
bedstede en ouderwetse gebruiksvoorwerpen.
Langs het bleekveldje komen we bij de touwslagerij, waar een springtouw ‘geslagen’ wordt op de
lijnbaan. We lopen een donkere lucht tegemoet:
‘Dêr komt in skip mei sûre apels oan!’. Dat was
vroeger de uitdrukking waarmee een regenbui
werd aangekondigd.
Bij het museumrestaurant Het Amsterdamse
Huis eindigt de rondleiding en begint onze
lunch. Daarna kunnen we vrij rondlopen. In de
kruidenierswinkel hebben wij het bekende ‘zakkie blauw’ en een pak Molenaars Kindermeel in
de etalage zien liggen. In de middag hebben we
vanuit café Hindenlopen uitzicht over de oude
haven en het IJsselmeer. De dag eindigt bij de
Grote Kerk in Westzaan. Onze leden spraken
over ‘een zeer geslaagd en gezellig uitje’. Een
foto-impressie van deze dag en het volledige
verslag kunt u nalezen op de website van de
Historische Vereniging Westzaan.
Daniëlle Koopman, secretaris

Drieluik Aangenaam Leven
Hoe kan het leven aangenaam blijven, ook bij grote
veranderingen? Samen met gespreksleiders van
Zorg Verandert (www.zorgverandert.nl) bieden
we in het najaar van 2017 een drieluik aan. Eerste
bijeenkomst op 31 augustus, een verdiepende
workshop op 21 september en een afsluitende bijeenkomst op 2 november.

Eerste bijeenkomst ‘aangenaam leven’
Door bijvoorbeeld werkloosheid, gezondheidsklachten of verlies van een partner, familie of vrienden ontstaan grote veranderingen in het leven.
Misschien moet het leven anders worden ingericht,
of is er hulp of zorg nodig. Soms kunnen in zo’n
aanpassingsproces gevoelens van eenzaamheid
ontstaan. Hoe zorgt u ervoor dat het leven aangenaam blijft, voor uzelf of voor mensen om u heen?
Op deze eerste bijeenkomst gaan we met elkaar
daarover in gesprek. We doen dat onder genot van
een kopje maaltijdsoep.
Datum: 31 augustus 18.00 tot 21.00 uur, locatie: A3, Dorpsstraat 386 Assendelft. Aanmelden is noodzakelijk en kan vóór 16 augustus via

Orgelconcert Minne Veldman
Op vrijdagavond 14 juli zal de bekende, jonge, Nederlandse organist Minne Veldman
een concert verzorgen op het fraaie, monumentale orgel van de Grote Kerk. Het belooft
weer een mooie, afwisselende avond te worden, waar u van harte voor bent uitgenodigd!
Minne is voor de derde keer onze gast. Vooral leuk bij de concerten van Minne is dat hij
werkt met een beamer en scherm, zodat de
luisteraars in de kerk kunnen zien wat er achter het klavier gebeurt.

Over de organist
In 1990 kreeg Minne voor het eerst orgelles. Zijn
leermeesters waren achtereenvolgens Roelof Elsinga,
Sietze de Jong en Harm Jansen. Aan het conservatorium in Zwolle studeerde hij hoofdvak Orgel
bij Harm Jansen, waar hij in 2001 slaagde voor
zijn eindexamen. Op 14-jarige leeftijd begeleidde
Minne Veldman in Hasselt voor het eerst een kerk-

dienst en twee jaar later gaf hij in Zwolle zijn eerste
orgelconcert. In 1997 en 1998 won hij het Flevolands
Orgelconcours voor jongeren.
Als vaste kerkorganist was hij van 1995 tot 1997 verbonden aan de Gereformeerde Kerk te Hasselt. Sinds
1998 is hij organist van de Rehobothkerk te Urk.
Sinds 1996 geeft Minne orgelconcerten. Tegenwoordig zijn dat er ruim 40 per jaar, verspreid over het

De training is bedoeld voor vrijwilligers in Assendelft en Westzaan die in contact staan met mensen in een sociaal isolement of die eenzaamheid
beleven. Juist vrijwilligers kunnen een belangrijke
rol spelen in de lokale aanpak van eenzaamheid.
De meerwaarde van vrijwilligers zit in het menselijk contact, de wederkerigheid, de laagdrempeligheid en de toegankelijkheid als medebewoner. Als
eenzaamheid een rol speelt is het belangrijk dat
de vrijwilligers geschoold zijn. Dat zij weten wat
eenzaamheid kan doen met iemand en dat zij eenzaamheidsgevoelens durven en kunnen aankaarten. Ook is het goed dat zij kunnen onderkennen
wat hun rol kan zijn bij het ondersteunen.
De training bestaat uit drie bijeenkomsten van
tweeënhalf uur . We plannen twee series in.

Data en locatie
Groep 1: dinsdagmiddagen 5, 12 en 19 september
van 13.30 tot 16.30 uur, groep 2: maandagmiddagen 2, 9 en 16 oktober van 13.30 tot 16.30.
Locatie: A3, Dorpsstraat 386 Assendelft.
Aanmelden is noodzakelijk en kan vóór 22 augustus via team3@swtzaanstad.nl onder vermelding
van ‘aanmelding Vrijwilligerstraining Omgaan met
eenzaamheid’ en uw naam en contactgegevens. Of
via 075-2060 019.

hele land. Daarbij bespeelt hij met regelmaat de
grote, toonaangevende orgels van Nederland, zoals
in de Bovenkerk te Kampen, de Grote of Stephanuskerk te Hasselt, de Evangelisch-Lutherse Kerk te
Den Haag, de Oude Kerk te Amsterdam en de Sint
Bavo te Haarlem. Daarnaast is hij een graag geziene
gast in veel concertseries.
Bij veel van zijn concerten maakt hij gebruik van een
videoscherm, waardoor bezoekers hem kunnen zien
spelen. Daarnaast is er vaak een mondelinge toelichting op het programma en persoonlijk contact met
het publiek. Ook geeft hij zo nu en dan dubbelconcerten, samen met een andere organist, bijvoorbeeld met Marco den Toom, Gerwin van der Plaats,
Ronald de Jong of Pieter Heykoop.
Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is vanaf
19.15 uur open. De toegang is gratis en de koﬃe en
thee staan voorafgaand aan het concert weer voor
u klaar. Na aﬂoop is er een collecte ten bate van het
orgelfonds. Meer informatie:
www.protestantse-gemeente-westzaan.nl
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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!

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
slagerijderidder
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Provincialeweg 21a

Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie

3047 BB Rotterdam

WWW.INTERSELEKTIE.NL
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Inleveradress

• Bloemsierkunst

en:

Albers,
J.J. Allanstraat
335
• Gré Jongewaard
,
Nauernasche Va
artdijk 4
• A. Kuiper,
Lambert Melisz
stra
• Jeannet Volleng at 72
a, Middel 165,
e-mail: renjv@
live.nl
• Eduard Neefjes,
Zuideinde 14

De
puzzel
van
INGRID

Dit is een prijspuzzel. De oplossing kunt u inzenden bij de vermelde adressen.
Onder de goede inzendingen wordt een cadeaubon van 25 euro verloot.
De uitslag wordt vermeld in het septembernummer. Veel puzzelplezier!
De oplossing van de anagrampuzzel van Peter in het vorige nummer is:
LONGEN + DADERS = DONDERSLAGEN.

FILIPPINEPUZZEL

1
2
3
4
5

Uitreiking VisserSchoenspelden
In het vorige nummer stond een stukje over de
uitreiking van de Visser-Schoenspelden aan vier
Westzaners voor hun jarenlange verdiensten in
het vrijwilligerswerk. Wegens ruimtegebrek konden we daar geen foto bij plaatsen. Dat verzuim
maken we hierbij goed.

6
7
8

Op 9 september is De Dag van Westzaan waar De Kwaker volop aan
meedoet. Wij organiseren een ﬁets/
puzzeltocht voor het hele gezin. De
prijsuitreiking is aan het eind van de dag,
zo rond 16.00 uur met een liveband. Er
zijn diverse kinderactiviteiten, zoals een
springkussen, schminken etc. Ook kunt
u zich aanmelden voor het eten. Bovendien kunt u alvast het programma voor
het komend seizoen inzien.
Op zaterdag 8 juli staat de prutrace
weer gepland. In De Wessaner van
mei 2017 is een uitgebreid artikel hierover te vinden. Houd ook de facebookpagina in de gaten: facebook.
com/PrutraceWestzaan en de site
www.dorpshuis-westzaan.nl.

De Dag van Westzaan

9
10
11
12
13

Horizontaal:
1 zoon (Zaans), 2 applaudisseren, 3 deel van
een ei, 4 kortstondige neerslag, 5 kleur, 6 Europees land, 7 meisjes speelgoed, 8 Indonesisch
muskietennet, 9 cowboywerpstrik, 10 draai om
de oren, 11 maalinrichting, 12 rilling (Zaans),
13 klein zoogdiertje.
Zijn de woorden juist ingevuld, dan lees je in de eerste kolom de Zaanse benaming van winterschoeisel
met ijzeren punten eronder.

De vakantie komt eraan, maar dat betekent niet dat we de zomervakantie
geheel gesloten zijn. Als u iets heeft te
vieren, een verjaardag, bruiloft of zo maar
een feestje, kunt u altijd vragen naar onze
mogelijkheden. Op 12 juli is er het laatste
kookproject voor vluchtelingen, wat een
groot succes is gebleken. Voor zowel de
kokers als de gasten zijn het onvergetelijke avonden geweest en we hopen op
nog twee succesvolle ontmoetingen.
Opgeven kan nog, graag twee dagen van
te voren.

Van Links naar rechts: Joke Eerenberg, Loes Smit en Marjan Stolp.
Mevrouw K. Fritsma was de vierde Westzaner die onderscheiden
werd, maar zij kon niet bij de uitreiking zijn. Foto: Fred Eerenberg.

Veel Westzaanse verenigingen en stichtingen organiseren op 9 september een
dag voor jong en oud en groot en klein.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Er
is die dag heel veel te zien en te doen.
Pak de ﬁets of auto of maak een wandeling door het dorp en laat u verrassen.
Op deze dag, tevens landelijke Monumentendag, worden vele deuren opengezet. Dit is de kans om eens een kijkje te
nemen in dat (oude) gebouw waarvan u
zich altijd heeft afgevraagd: wat doen ze
hier precies? Ga eens een tuin bekijken,
laat u informeren bij een imkerij of doe
mee met sport en spel.
De dag opent met een stoet van oldtimers die door het dorp rijdt. U kunt
met het hele gezin meedoen aan
een ﬁetspuzzeltocht, luisteren naar
het Dagorkest Zaanstraak-Waterland
en nog veel meer. Wilt u meer informatie, dan wordt uw mailtje naar
nzwikkerbuis@hotmail.com of uw
telefoontje naar Gerda Steenbergen
06-1280 5499 met alle plezier beantwoord. Natuurlijk kunt u ook de website
raadplegen: www.westzaan.info.
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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
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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

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.
2 juli 10.00 uur Klaas Arend Booij
9 juli ds. Jaap Brüsewitz
16 juli 10.00 uur zangdienst
o.l.v. Simone de Boer-Sabel
23 juli 10.00 uur broeder IJke Aalders
30 juli 10.00 uur ds. Mieke Hennus

Redactie

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.

: Peter Groot (075-771 08 18)
Linda Wessels (06-40426993)
Fotografie
: Fred Eerenberg
Eindcorrectie : Tjakko Bos
Opmaak/druk : HuigHaverlag Printing,
Wormerveer

Inleveren kopij
Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten worden gehouden in
Beverwijk, Meerstraat 62.
2 juli 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
9 juli 9.30 uur ds. L.J. Koopman
16.00 uur ds. D. van der Wal,
Nieuw-Vennep
16 juli 9.30 uur leesdienst
16.00 uur ds. J. van Dijken,
Nieuw-Vennep
23 juli 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
30 juli 9.30 uur ds. L.J. Koopman
16.00 uur ds. D. van der Wal,
Nieuw-Vennep

Gereformeerde Gemeente Westzaan
2 juli 10.00 uur ds. G. Heijkamp
18.45 uur ds. R. Kattenberg
9 juli 10.00 en 15.30 uur student J. de Kok
16 juli 10.00 en 15.30 uur leesdienst
23 juli 10.00 en 15.30 uur leesdienst
30 juli 10.00 en 15.30 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
2 juli 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
9 juli 10.00 uur jeugddienst ds. C. Visser,
Westzaan
16 juli 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
23 juli 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
30 juli 10.00 uur ds. J. Greven, Blaricum

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 juli 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
26 juli 2017.

Abonnement
Veilig Thuis

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.

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.

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/assendelftplus-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

Activiteiten Lambert Melisz
Uitslag sjoelen
Op koningsdag is er in Lambert Melisz ook
gesjoeld en hier volgt de uitslag: 1. mw De
Graaf, 2. mw van der Blom, 3. mw Exalto, 4. mw
Schreuder, 5. mw Moerland, 6. mw Tromp, 7. dhr
Lammes, 8. mw Schoen, 9. mw Sopjes. Het was
een gezellige middag met koﬃe, thee en later
nog een drankje. Er was ook een verloting met
mooie prijzen. Iedereen vond het een geslaagde middag en zei: tot volgend jaar. Jammer dat
er zo weinig deelnemers waren. Misschien volgend jaar beter.
Dirk Havik

Desmond Tutu zei: ‘We worden niet
bemind omdat we goed zijn. We zijn
goed omdat we bemind worden.’
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GEZICHTSBEHANDELING,

HUIDVERBETERING ,
ELEKTRISCH ONTHAREN

Bart
Natuursteen
Natuursteenbewerking voor bouw,
interieur en grafmonumenten

Guisweg 43-45
1544 AH Zaandijk

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!
Meer dan 80 verschillende verse vlaaien

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

KAAIKHOF 18, Assendelft, Tel. 075-6573400

Zaans vakmanschap sinds 1902 HuigHaverlag is een vooruitstrevende drukkerij, altijd al geweest. Neem onze ambitieuze ICT-afdeling.

De techniek
van de toekomst,
dankzij de
ambitie van nu

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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