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‘Dat was zeker van de 
vrachtwagen gevallen?’

Vloerbedekking
Ribbelchips doen me altijd den-

ken aan mijn knieën na het spelen

op de grond als kind. Mijn opa was

behanger stoff eerder en kluste er 

in de avonduren ook fl ink op los. 

Mijn vader deed naast zijn kan-

toorbaan mee aan dat bijklussen 

en zo kwamen wij aan de Jabo,

dé uitvinding van de jaren 50. Sa-

men waren ze ’s avonds op pad om

vloerbedekking en traplopers te

naaien, te spannen en te leggen.

Wij hadden ook in ons hele huis

Jabo liggen. Het was een bonte

schakering aan kleuren, omdat wij

de ‘restjes’ aan elkaar genaaid op

de vloer kregen van wat ‘overge-

bleven’ was. Toen ze eens een par-

tij Heugaveldtegels konden leg-

gen én later weer ophalen na een 

tentoonstelling in de Rai, voltrok 

zich thuis een metamorfose. Mijn 

vader schikte met veel plezier ver-

schillende kleuren tegels in mooie 

patronen om de bank en de kasten 

heen, tot we in de kamer genoeg 

hadden liggen om de vloer hele-

maal te bedekken. Het werd een

creatief geheel. Voor wat betreft

het spelen op de grond gingen 

we er niet op vooruit. De Heuga-

veldtegels prikten weer naar in je

knieën en het speelgoed viel net

zo hard om als bij de Jabo. 

Linda Wessels,
Redactie De Wessaner

Onder grote belangstelling werd 
op 24 april in de Grote Kerk de 
algemene ledenvergadering van 
de Westzaanse Gemeenschap ge-
houden. 

Er werd o.a. afscheid genomen van 
Annemarie Nol, die zeven jaar in het 
dagelijks bestuur heeft gezeten. Ook 

voor de Kerstavond in Westzaan heeft 
zij haar inzet getoond. Karin Timmer-
man werd bedankt voor haar werk in 
de commissie 4 Meiherdenking. Zij was 
vertegenwoordigd in het 4 en 5 Meico-
mité Zaanstad. Na het offi  ciële gedeel-
te vertelde Gerrit Volkers aan de hand 
van fotobeelden enthousiast over de 
geschiedenis van de Grote Kerk.  

Westzaanse Gemeenschap

Boven: 

Karin Timmerman wordt door Marcel 

Haarhuis bedankt voor haar werk voor de 

commissie 4 Meiherdenking.

Links: 

Het bestuur van de Westzaanse Gemeenschap, 

vlnr Marcel Haarhuis, Oscar Eerland, Nel 

Zwikker, Gerda Steenbergen en vertrekkend 

lid Annemarie Nol.

Dit idee is ontstaan doordat veel 
verenigingen te maken hebben 
met een afname van het aantal 
leden en bestuursleden. Het dage-
lijks bestuur van de Westzaanse 
Gemeenschap heeft samen met 
Alex van der Hoede en Markjan Fray 
getracht de verenigingen te cate-
goriseren, met als doel het geheel 
overzichtelijker te maken. Dit zou 
als leidraad kunnen dienen voor 
samenwerking, zodat uiteindelijk 
minder bestuursleden nodig zijn. 
We zijn tot de volgende categorieën 
gekomen: educatie, feest en geden-

ken, geschiedenis, kunst en cultuur, 
muziek, ondernemen, ontmoetings-
plaats, ontspanning, sport en verbin-
den. 

Werkgroep
Op 21 maart zijn een aantal vereni-
gingen met de Westzaanse Gemeen-
schap bij elkaar gekomen om te 
brainstormen over DDvW. Er is een 
werkgroep geformeerd met één con-
tactpersoon per categorie, twee WG-
bestuursleden en Markjan en Alex. 
Natuurlijk kunt u als vereniging altijd 
nog ‘aanhaken’. 

Open Monumentendag
Zaterdag 9 september is ook de 
Open Monumentendag, dus er is 
reeds veel te doen in Westzaan. Het 
idee moet nog verder uitgewerkt 
worden, maar het belooft een dag 
te worden waarop samenwerking 
centraal staat. Voor de liefhebbers 
wordt er een fi etspuzzeltocht geor-
ganiseerd, waarbij alle evenemen-
ten bezocht kunnen worden. Op 
deze manier komt u ook in aanra-
king met verenigingen waarvan u 
het bestaan niet wist! 

Aanmelden verenigingen
Mocht u voor uw vereniging geen 
uitnodiging hebben gekregen en 
wel mee willen doen, stuur dan een 
mail naar n.zwikkerbuis@hotmail.
com of bel even naar 06-12805499.

DDvW: 9 september De Dag van Westzaan
Te vroeg geplaatst, zult u denken. Nee, want we kunnen niet vroeg 
genoeg beginnen om DDvW op 9 september onder de aandacht te 
brengen! Op deze dag gaan de vele verenigingen en stichtingen die 
Westzaan rijk is een dag organiseren voor jong en oud en groot en 
klein. Het wordt een dag waarop alle verenigingen kunnen laten zien 
wat zij doen, voor wie en wanneer. 
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Zaanweg 116, 1521 DR  Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Van Zaane Tweewielers

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

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

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

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

Menu
Prosciutto ham met cantaloupe meloen, 

geserveerd met een klein glaasje witte port
•

Gebakken zalmforelfi let op een bedje van wortel, 
sperziebonen en courgette, geserveerd met whiskeyroomsaus

of
Kalfscordonbleu met pittige pomodorisaus

•
Bosvruchten-yoghurtijs met aardbeiensaus en slagroom

€ 27,50
Bovenstaand menu wordt geserveerd met gemengde salade 

en keuze uit friet of gebakken aardappelen.

Diverse soorten brood, banket, 
pizza en hartige broodjes.

Kom ook eens genieten van 
een heerlijk kopje koffi  e met gebak!

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, 
zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur.

Bezorging is mogelijk, ook in de avond.

Bakker Verhagen
Kerkbuurt 64, 1551 AE Westzaan

Tel. 075-6284041   
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Anita Roelands (50) woont met haar man Rolf 
Breemer (54) en dochter Enya (15) aan het 
begin van de Middel. Ze is als arbeidspsycho-
loog gespecialiseerd in burn-out.

Waar heeft jouw wieg gestaan en 
wat heb je gestudeerd?
In Zundert. Ik wilde graag naar ‘de stad’ en ben 
in Breda naar het vwo gegaan. Daarna ging ik in 
Den Haag MTS fotografi e doen, waardoor ik ook 
op mezelf kon wonen. Na driekwart jaar ben ik 
overgestapt op psychologie in Amsterdam. Ik had 
op de UvA veel vrije tijd en kon lekker mijn vleu-
gels uitslaan. Bij de VU ben ik sociale psychologie 
gaan doen. Toen ik na zes jaar klaar was, was ik 
zo’n beetje overspannen. Pas twintig jaar later kon 
ik het als zodanig benoemen. 
Ik was heel moe en zag erte-
genop om echt aan de slag te 
gaan. Ik zie dat nu ook wel bij 
veel jongeren. Ik ben toen zelf 
op zoek gegaan naar antwoorden. Ik heb coaching 
en therapie gehad, veel erover gelezen en heb 
van alles uitgeprobeerd. Hoe hou ik mijn energie 
bij mìj. En hoe ga ik met mijn grenzen en mijn 
enthousiasme om. Nadat ik in 1993 was afgestu-
deerd heb ik drie banen gehad. Bij de laatste baan 
heb ik assessments (testen) voor banen afgeno-
men. Dat schrijven over mensen vond ik heel leuk. 
En hen daarnaast feedback geven, rollenspelen 
doen, etc. vond ik ook heel leuk. Ik wilde al langere 
tijd zelfstandig worden en opeens deed die kans 
zich in 1999 voor. Ik ben toen Roelands Coaching 
gestart.

Wat doet Rolf?
Die was zelfstandig musicus (drums) en heeft daar-
naast met Evert Woud een studio in Wormerveer 
gehad. Toen Enya geboren werd wilde hij niet 
meer ’s avonds en ’s nachts van huis zijn en is hij 
als systeem- en netbeheerder zelfstandig aan 
de slag gegaan. Hij werkt sinds 2008 samen met 
partners en hun dienstverlenend IT-bedrijf heet 
CCare. Ik zat sinds 2004 in de Bedrijvige Bij in 
Koog aan de Zaan en sinds 2008 houden we ook 
samen een kantoor daar. Hij werkt fulltime en ik iets 
minder.

Je bent arbeidspsycholoog. 
Wat houdt dat in?
Ik begeleid managers en professionals bij wie de 
accu (bijna) leeg is gelopen. Om daarvan te her-
stellen en om vervolgens weer met plezier aan het 
werk te gaan. Ik doe zowel individuele coaching 
als groepstrainingen voor managers binnen een 
bedrijf. Zodat problemen bij henzelf of hun mede-
werkers eerder herkend worden. Ik begeleid tevens 
veel mensen die burn-out zijn. 

Komt burn-out steeds vaker voor?
Ja, waar voorheen 1 op de 8 mensen last van burn-
outklachten had is dat nu 1 op 7. Ook meer jonge-
ren krijgen meer klachten. Dan zit je soms dus nog 
in opleiding. Al op de lagere school voelen kinde-
ren een druk door testen die ze moeten doen. ‘Als 
ik die test goed doe dan kan ik naar het vwo…’ Bij 
hun eerste baan ondervinden ze onderlinge com-
petitie, hebben ze vaak kortdurende contracten en 
daardoor hebben ze het gevoel dat ze zich meer 
moeten bewijzen. En elk jaar weer. Want je weet 
niet of dat contract verlengd zal worden. 

Generatie Y
Ja. Die is opgevoed met het idee dat ze alles kun-
nen bereiken. Alles wat jij wilt ligt binnen jouw 

bereik. Maar als dat dan niet 
lukt, dan ligt dat dus ook aan 
jou. Dat kan veel druk geven. 
Ze zijn ondernemend, voelen 
zich verantwoordelijk, zowel 

voor hun eigen succes als voor hun eigen falen. En 
daarbij komt dat de social media nooit stilstaan. Je 
ziet alleen de kwaliteiten, successen en vaardig-
heden van anderen. Zo krijg je een verkeerd beeld, 
want daar zie je geen onzekerheden en valkuilen 
zoals je die zelf wel voelt en ervaart. Mensen die 
wat ouder zijn kunnen dat makkelijker 
relativeren. In die zin vind ik het wel fi jn 
om ouder te worden. Dan heb je veel 
meer zelfvertrouwen. 

Heb je een praktische tip om 
burn-out te voorkomen?
Neem op je werk micropauzes van 3-5 
minuten, waarin je het stresssysteem kunt 
uitschakelen en in herstelsysteem kunt 
komen. Maar ga dan niet op je mobiel zit-
ten kijken. Ook door het felle blauwe licht 
van je schermpje kom je niet tot rust. Daar 
laad je je accu niet mee op. Want hoe 
meer je accu leeggelopen is hoe meer tijd 
het kost hem weer bij te laden. 

Wat is het verschil tussen 
overspannen, burn-out en 
depressie?
Overspannen is een voorfase van burn-
out. De periode is korter en je hebt niet 
het gevoel van totale uitputting. Burn-
out is een energiestoornis, bij depressie 
heb je een stemmingsstoornis. Dan ben 
je depressief over alle onderdelen van je 
leven, terwijl je je bij burn-out somber 
kunt voelen over alleen dat deel van je 
leven waardoor jij burn-out bent geraakt: 
dus over je werk, je studie, je mantelzorg, 
o.i.d. Als je bij burn-out alleen maar toe-

geeft aan die vermoeidheid en geen leuke dingen 
meer doet, dan kun je uiteindelijk wel depressief 
raken. 

Verleen je ook hulp vanuit huis?
Nee, ik werk in de Bedrijvige Bij. Mensen kunnen 
via Roelands Coaching een afspraak maken. Of een 
van mijn boeken raadplegen: Nooit meer burn-out! 
en Overleggen met eff ect.

Heb je hobby’s?
Ja, ik doe al een eeuwigheid yoga bij Dirk-Jan Lust, 
ook in de Bedrijvige Bij. Een keer in de week ga ik 
naar Sh’Bam (Zumba dans) in Zaandam. En tuinie-
ren is ook wel een hobby van mij. 

Hoe bevalt het wonen in Westzaan?
Doordat Rolf Westzaan kende via de gebroeders 
Woud zag hij dit huis te koop staan. Hij komt uit 
Amsterdam-Noord en in Amsterdam zouden we 
voor dat geld een klein verdiepinkje kunnen kopen. 
Toen ik achter in de tuin de pruimenboom zag 
staan dacht ik: ja, dit wil ik! Enya was een half jaar 
toen wij hier gingen wonen. En het bevalt ons nog 
steeds prima. Dat uitzicht! En met heel leuke buren. 
Van alles door elkaar. En niet alleen maar import.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Mijn motto is: niets menselijks is mij vreemd. Ik vind 
niks gek van hetgeen mensen mij toevertrouwen. 
Dat kan toch gewoon? Ik vind belangrijk dat je in 
contact blijft met wat er van binnen bij je speelt. En 
dat je daar eerlijk over bent naar jezelf. Uiteindelijk 
reken je altijd alleen maar af met je eigen geweten. 
Dus dat moet je zuiver zien te houden. 

Marijke van der Pol

‘Mensen ervaren 
steeds meer druk’

IN DE SCHIJNWERPER
Anita Roelands: ‘Neem micro-
pauzes van 3 tot 5 minuten’
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Rechte tocht 9d, 1507 BZ Zaandam  
Tel: 075 - 631 23 84
Mob: 06 - 532 31 977
E-mail:     r.hotting@hottingelektrotechniek.nl 
Internet:    www.hottingelektrotechniek.nl

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!

Di. t/m Za.
geopend

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

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

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

sedert 1948

  rolluiken
  markiezen
  lamellen
  jaloezieën

  zonneschermen
  rolgordijnen en horren
  knikarmzonneschermen
  ook voor onderhoud en reparaties

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

Uw financieel
specialist
met kantoren in Broek in Waterland 

en Wervershoof.

Sandra Klokkemeijer Robert van Spil

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

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen 

en gehoorbescherming

Verzekerd van
Deskundig en persoonlijk advies

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

Afval storten in de natuur

Schuin aan de overkant van de straat 
was het heerlijk spelen. Er stond een 
GMC, een half gesloopte vrachtwa-
gen uit de Tweede Wereldoorlog. De 
autobanden lagen hoog opgesta-
peld. De tuintjes waren nog niet zo 
aangeharkt als nu. Vrijheid blijheid. 
Van loodvergiftiging of fi jnstof werd 
nog niet gerept. In het Westzijder-
veld was rond 1930 een stortplaats 
van vaten van Evenblij. De Mallegat-
sloot was gitzwart en stonk. Toen 
mijn vader tien was, mocht hij mee 

de afvalvaten wegbrengen. Dan was 
feest voor de kleine Jan. De vaten 
bevatten helaas wel resten van olie, 
aromaten en soms ander chemische 
resten. Het stonk. Bodemvervuiling 
was nog geen prioriteit. Na de oor-
log was economische vooruitgang 
belangrijker. 

Tijdens een vaartocht met vrijwilli-
gers van de OBW kwamen we langs 
een niet onderhouden, rommelig 
veldje. Daar had jaren geleden een 

heftige, ondergrondse veenbrand 
gewoed. Dagenlang is de brandweer 
bezig geweest om de chemische 
brand blussen. 

Veel stortplaatsen in 
de Zaanstreek
Op nog geen honderd meter van ons 
huis, dicht bij de hoek van de Middel 
en het Weiver, op het land van Jan 
Bakker, was ook een stortveldje waar 
je huisvuil naar toe kon brengen. Je 
kunt het nu nauwelijks meer zien, 
alles is in het veen weggezakt. Bij de 
watertoren was in de zestiger jaren 
een vrij grote stortplaats van huisvuil. 
Je kan de verhoging in het veld nog 
zien. In Nauernasche vaart was een 
zwemgelegenheid met de naam Tot 
Ons Plezier, oftewel TOP-hokje. Als je 
er zwom kreeg je zeker een zwarte 
snor van het vuil.

Bij de Kromme Reef lag een grote 
stortplaats van vliegas. We speel-
den er heerlijk. Er was een stevige 
verhoging waarin je tunneltjes kon 
graven. Veel ouders verboden hun 
kinderen daar te komen. Je werd 
roetzwart van het stof. Op zekere dag 
had een vriendje daar een blik ‘rode 

verf’ gevonden. Later bleken het res-
ten van drukinkt te zijn. Het goedje 
droogde niet zoals je van verf ver-
wacht. 

Voorheen werd in Westzaan-Zuid 
afval verbrand. Vanwege de hoge 
uitstoot van milieugevaarlijke stoff en 
werd die oven gesloten. Daarna werd 
het afval gestort. De Nauernasche 
Polder, gelegen tussen Nauerna en 
het Noordzeekanaal, is sinds begin 
jaren tachtig in gebruik als stort van 
de fi rma Afvalzorg. In 2006 hadden 
de gemeente Zaanstad, de provin-
cie Noord-Holland, het havenbedrijf 
Amsterdam en Afvalzorg een conve-
nant gesloten, buiten de bewoners 
van Nauerna om. De vuilstort zou 
tot in lengte van jaren open blijven. 
Gelukkig bood de belangengroep 
Nauerna dapper weerstand. Na jaren-
lange geschillen en een mediaof-
fensief is in 2013 een overeenkomst 
gesloten tussen betrokken partijen. 
Er werden excuses aangeboden 
aan de bewoners van Nauerna en 
afgesproken dat de vuilstort in 2022 
defi nitief wordt gestopt. Boven op 
de vuilstort wordt nu een natuur- en 
recreatiepark aangelegd.

Rond 1961 verhuisde ik van de Kerkstraat in Koog aan de Zaan naar 
het Weiver 83 in Westzaan. Wat mooi. Ik kon direct achter het huis met 
een roeibootje het weiland in. De A8 moest nog aangelegd worden, 
je keek zo naar de Linoleumfabriek in Krommenie. Van mijn moeder 
kreeg ik de bijnaam Prikkenbeen. Met een netje liep ik door het moe-
rassige weiland om vlinders te vangen en te determineren. Al snel 
kreeg ik van de buren, de dames Molenaar, hulp. ‘Freddy, kijk daar 
vliegt een blauwtje.’ Zo leerde ik snel. Na afl oop kreeg ik van de wat 
deftige dames Molenaar een heerlijke eierkoek. 

Nieuwe Natuur? Wel een mooi uitzicht.Een hoop vuilnis als recreatiepark. Uitzicht op de afvalberg.

Koningsdag
De nieuwe locatie Kerkbuurt/Lam-
bert Meliszstraat is overwegend 
goed ontvangen en zorgde voor 
meer intimiteit en sfeer. Marcel 
Haarhuis vroeg namens de commis-
sie Koningsdag om feedback. Als 
scheidend commissielid deelde hij 

zijn zorg over de jaarlijkse fi nancie-
ring. Door vermindering van spon-
sorgeld en subsidie is het lastig om 
veel activiteiten voor de kinderen 
in te kopen. Het aantal leden van de 
Westzaanse Gemeenschap zit slechts 
rond de 500, en dat op een inwoners-
aantal van circa 5000. Bovendien is 

de contributie lang niet altijd inbaar. 
Veel inwoners weten niet dat de con-
tributie van 10 euro wordt ingezet 
om activiteiten als Koningsdag en 
Sinterklaas te bekostigen. Dus betaalt 
u nog niet mee aan de Westzaanse 
Gemeenschap en vindt u dat de acti-
viteiten in Westzaan moeten blijven, 

meld u dan vandaag nog aan als lid 
via westzaansegemeenschap@upc-
mail.nl of 075-6153348. 
De aftredende commissie kijkt met 
een goed gevoel terug op Konings-
dag 2017, die ordelijk en veilig is ver-
lopen. Inmiddels hebben zich twee 
dames aangemeld om in de com-
missie Koningsdag plaats te nemen. 
Wilt u ook uw steentje bijdragen en 
de handen uit de mouwen steken, 
meld u dan aan bij westzaanse-
gemeenschap@upcmail.nl. Voor 
meer informatie kunt u de notulen 
opvragen.

Nieuwe bezems vegen schoon
Er stonden drie belangrijke punten op de vergadering van 1 mei: Konings-
dag, nieuwbouwplan Vaartzicht en De Dag van Westzaan. De opkomst was 
goed en ook waren er weer nieuwe gezichten. Deze ‘nieuwelingen’ werden 
direct opgenomen en na het voorstelrondje was het ijs defi nitief gebroken. 
U kent vast het spreekwoord ‘nieuwe bezems vegen schoon’. Voor de nieu-
welingen was dit zeker van toepassing. Ze brachten goede ideeën in en 
vernieuwende inzichten. 

Vervolg zie pagina 9 >>
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Gas - Water - Sanitair

Rioleringen - Dakbedekkingen

Lood-, zink- en koperwerken

Dirk Hagemeijer
E dhagemeijer@outlook.com

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

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

M 06-43 90 35 57

| | |

www.schramadvocaat.nl

Nauerna 40A - 1566 PD Assendelft

 T 075 670 74 44 - F 075 670 88 45

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar

Een complete training in slechts 30 minuten!

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

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

Middel 6, Westzaan
Tel. 06 255 249 14

Fitcircuit

Het klaverjassen in Lambert Me-
lisz op donderdagmiddag van 
september tot april heeft onder-
staande uitslagen opgeleverd: 

1. Mevr. van Daal  136.927 pnt
2. Dhr. Markx  133.399 pnt
3. Mevr. van Heusden  128.455 pnt 

Marsenprijs: 
Dhr. Mulderij 30 marsen

Op de klaverjasdrive op Koningsdag 
waren 24 personen afgekomen. Dit 
betekende dat er zes tafels bezet 
waren. We begonnen even over 
tweeën. Na drie uur felle strijd had-
den we de volgende uitslag:
1. Mevr. Berkhout  5155 pnt 
2. Mevr. Dijkhuizen  5119 pnt 
3. Dhr. Kramer  5098 pnt
4. Mevr. van Heusden  5059 pnt
5. Mevr. de Bruin  4965 pnt

Marsenprijs:
Dhr. Tuijn  2 marsen 

Zo eindigde een gezellige klaver-
jasdrive ter ere van Koningsdag. De 

dames van de bar willen we nog 
hartelijk danken voor de prima be-
diening.

In de klaverjascompetitie in Lambert 
Melisz op vrijdagmiddag zijn we 35 
keer bij elkaar geweest. Vergeleken 
bij vorig jaar was de bezetting prima. 
Uitslagen: 
1. Mevr. van Daal  166.055 pnt en
 41 marsen
2. Dhr. Tuijn  164.358 pnt en 
 43 marsen
3. Dhr. Beekhof  160.000 pnt en 
 30 marsen 
Marsenprijs:
Dhr. Tuijn  43 marsen

Met Kerst en Pasen was er voor ie-
dere klaverjasser een attentie. De 
laatste bijeenkomst telde niet mee 
voor de competitie, maar was meer 
voor de gezelligheid en tevens de 
prijsuitreiking. De invallers, die ie-
dere keer weer klaarstonden om de 
tafeltjes te completeren, wil ik har-
telijk bedanken. Het nieuwe seizoen 
begint op 1 september.

Cor Tuijn

Uitslagen Klaverjasseizoen
Tot en met zaterdag 27 mei or-
ganiseert de Willem Jansen 
Stichting bij galerie Staphorsius 
de verkoopexpositie 'De Zaanse 
Kunstsalon' met werken die door 
particulieren zijn ingebracht. 

Er is een ruim en gevarieerd aanbod 
en voor de Zaanse kunstliefhebbers 
dus veel te bekijken. Die kunnen na-
tuurlijk ook een werk kopen om de 
eigen collectie uit te breiden. Het aan-
bod beperkt zich zeker niet alleen tot 

Willem en Chris Jansen, er is ook schit-
terend werk van Freek Engel, Frans 
Mars, Klaas Bood, Bob Immink, Peter 
Teeling en andere streekgenoten.

De verkoopexpositie is bedoeld om 
geld bijeen te brengen voor de plan-
nen van de Stichting Willem Jansen 
om in 2018 stil te staan bij het 100ste 
geboortejaar van Chris Jansen. Gale-
rie Staphorsius is geopend van 9.00 
tot 17.00 uur. Info: www.willemjan-
senstichting.nl

Laatste kans Zaanse Kunstsalon

Chris Jansen - Gezicht op Het Prinsenhof, 1944.
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door WILLEM TIP/deel 15

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

veer zorgden de olie- en papiermolens 
voor een gestage en betrouwbare bron 
van inkomsten. De walvisvaart hield 
ook stand. De schepen brachten dik-
wijls betere vangsten mee dan de wal-
visjagers uit andere Hollandse havens. 
In de scheepsbouw en scheepsrepara-
tie had men nog lang voldoende werk. 
Het Zaanse recept van de Gouden Eeuw, 
koophandel, scheepvaart en verede-
lingsindustrie, leek in grote trekken nog 
immer te voldoen.
Na de Westzaanse Grote Kerk, zo oor-
deelde men, was nu eindelijk ook het 
rechthuis van de banne aan de beurt. 
Het bestaande gebouw uit de zeven-
tiende eeuw was vervallen geraakt en 
stond scheef op zijn fundering. Het zag 
er onooglijk uit en paste in geen enkel opzicht 
meer bij de waardigheid van de schout en de 
schepenen die daar rechtspraken. Creutz, stads-
bouwmeester van Amsterdam werd verzocht een 
nieuw gerechtsgebouw te tekenen: modern, sta-
tig, chic, passend bij de betekenis van de Zaan-
streek. Een eerste plan van zijn hand verscheen in 
1780. Het voldeed alleszins aan de verlangens van 
de opdrachtgevers. De Zaanse fi nanciën bleken 
echter minder ruim dan hun blik. De aanbesteding 
mislukte. Het plan ging de mogelijkheden van de 
banne te boven. Zeer tegen hun zin moesten de 
regenten Creutz verzoeken het plan te vereenvou-
digen. Creutz voldeed aan het verzoek, eveneens 
nauwelijks van harte. 

Toch was het gebouw dat nu op papier kwam nog 
opvallend genoeg. Hoge zuilen en een classicis-
tisch fronton met veel beeldhouwwerk sierden de 
voorgevel. Het classicisme was de nieuwe en voor-
name stijl rond het begin van de nieuwe eeuw. 
Overheidsgebouwen, zoals bijvoorbeeld ook het 
Witte Huis in Washington (1800), werden bij voor-
keur in deze stijl uitgevoerd. De rijzige pilaren her-
innerden aan de oude Grieken en Romeinen. Ze 
verwezen naar democratie, macht en welstand. 
De Zaanse regenten spiegelden zich hier graag 
aan. Naast de voorgevel was ook de rechtszaal 
ruim voorzien van zinnebeeldig beeldhouwwerk. 
Hier, in een passende omgeving, zouden schout en 
schepenen van de banne hun vonnissen vellen. Het 
college kreeg een plaats voor een hoog en sierlijk 
beeld van Vrouwe Justitia. De gedaagde had een 
paar vierkante meter achter een hoge balie, vlak bij 
de deur naar buiten.

De bouw van het rechthuis begon in 1781 en was, 
zij het met de nodige onderbrekingen, na drie 
jaar voltooid. Met veel plechtigheid en met een 
deftige optocht van het oude naar het nieuwe 
gerechtsgebouw werd het pand in gebruik geno-
men. Creutz hield twee toespraken vol hoogge-

Vanzelfsprekend bleven de achttiende-eeuwse 
Zaanse kooplieden voortdurend zoeken naar 
andere afzetmogelijkheden en nieuwe markten. 
Die zoektocht voerde wel steeds verder weg. Lan-
den in de naaste omgeving beschermden vooral 
hun eigen bedrijvigheid. De eigen werkgelegen-
heid stond daarbij voorop. Dat dit zou gaan leiden 
tot hogere prijzen was geen probleem. Het negen-
tiende-eeuwse ideaal van vrijhandel was nog ver 
weg. Pas na de Franse tijd (1817) zou de Engelse 
econoom Ricardo overtuigend uitleggen dat vrij-
handel altijd voordeel oplevert, zelfs bij de handel 
tussen ‘dure’ en ‘goedkope’ landen. In de achttien-
de eeuw voerde echter het ‘Eigen land eerst’ nog 
de politieke boventoon.

De Zaanstreek had van de protectie alleen maar 
nadelen te duchten. Er was bovendien weinig 
tegen uit te richten. Amsterdam beschermde zijn 
houtzagers. De Zaanstreek had zich aan te passen. 
Van de protectie in de buurlanden had de hele 
republiek last. Naarstig zocht ook Amsterdam zelf 
een uitweg. Kansen leken te liggen in de koloniën 
en niet in het minst in de Nieuwe Wereld, in Noord-
Amerika. De keus voor Amerika leek voor de hand 
te liggen. Ze zou Holland echter nog op een onge-
lukkige manier meetrekken in een maalstroom van 
internationale politiek. 

Niet overal liep overigens de Zaanse bedrijvigheid 
terug. De malaise in de houtzagerij was voorna-
melijk te merken in het zuiden van de streek, rond 
Zaandam en Westzaan-Zuid. In het noorden ble-
ven de molens nog in vol bedrijf. Rond Koog aan 
de Zaan, Zaandijk, Westzaan-Noord en Wormer-

Het Zaanse landschap

stemde woorden. ‘Gezeegend’, zo wenste hij zijn 
opdrachtgevers toe, ‘zij Uw intree! Gezeegend zijn 
Uwe raadsvergaderingen! Gezeegend zijn Uwe 
besluiten!’ Westzaan was een nieuw bouwkundig 
sieraad rijker. Men verwachtte het nog lang te kun-
nen benutten. 

Beeldmateriaal: 
Westzaanse Digitale Beeldbank

De Reghtzaal met boven de schouw Vrouwe Justitia.

Het Reghthuys.

De Zonnebloem
Waarschijnlijk kent iedereen in ons dorp 
De Zonnebloem wel. De Zonnebloem is er 
voor iedereen met een lichamelijke beper-
king, jong en oud, wie je ook bent en wat je 
ook doet. 

Door het aanbieden van huisbezoek en leuke 
uitstapjes proberen wij onze gasten een plezie-
rig moment te geven. En dat daar behoefte aan 
is blijkt wel uit de belangstelling!

Ons team in Westzaan is naarstig op zoek naar 
versterking: Wie wil ons helpen bij het orga-
niseren van uitstapjes? Wie wil wat tijd vrij-
maken om bezoekwerk te doen? Wie wil zich 
opgeven als chauff eur om af en toe een uitje te 
kunnen realiseren?

Mannen en vrouwen zijn van harte uitgeno-
digd om te reageren. Met een beperkte tijds-
inspanning kunt u heel veel doen voor mensen 
die het nodig hebben. U 
kunt voor meer informa-
tie bellen met: Hilly Huis-
man (voor de uitstapjes) 
06-22544229, Inge van den 
Berge (voor bezoekwerk) 
075-7728528, Anneke van 
’t Hoff  (voor alle andere 
vragen) 076-6286115.
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D.H. Pielkenrood - van Mechelen

J.J. Allanstraat 189

1551 RD Westzaan

06-51034508

linette@pielkenroodvastgoed.nl

www.pielkenroodvastgoed.nl

    linkedin.com/in/linettepielkenrood

Puur natuur!
Bij ons kunt u terecht voor de echte 

Westzaanse zuivel zoals yoghurt, 
kwark en melk.

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

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

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

www.westzaansezuivelboerderij.nl

Westzaanse 
Zuivelboerderij

Kijk voor steeds wisselende maandacties op 

www.wereldkeukenwestzaan.nl

Wereldkeuken Westzaan - Overtoom 65-67 1551 PE Westzaan

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

- Feesten, partijen,  
lunches en diner

- Diverse gerechten  
buiten de kaart!

- Gratis eigen  
parkeergelegenheid.

- 7 dagen per week 
geopend!De gezelligste huiskamer 

van de Zaanstreek

De Watering 1, 1503 VR Zaandam (t.o. flat de Noordwachter)
telefoon 075-61 44 215 / 06-55 78 67 73
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T E K S T  -  M E L C H E R T  L E G U I J T

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

Zo was het

In Westzaan blijft veel bij het oude, maar tegelijkertijd verandert er veel. In de rubriek ‘Zo was het’ 
een foto van toen en nu, gemaakt op dezelfde plek. Wat is veranderd en wat is hetzelfde gebleven?

In deze afl evering de Kerkbuurt.

De oude foto, gemaakt aan het begin van de vorige eeuw, toont Westzaan in al zijn schoonheid. Een weg-
sloot, een houten bruggetje, een straat met keitjes en zeventiende eeuwse houten panden. Idyllischer 
kan het bijna niet, al zal de sloot misschien gestonken hebben en zullen de houten huizen waarschijnlijk 
tochtig en in onze moderne ogen oncomfortabel geweest zijn. Twee van die oude panden staan er nog 
steeds, de rest is vervangen door winkeltjes, woningen en een garage, waarbij de architecten zich vooral 
niet ingespannen hebben om het historische karakter van het buurtje te bewaren. Dit stukje van West-
zaan heette vroeger De Nieuwe Zijde, tegenwoordig Kerkbuurt. 

4 Meiherdenking 2017

Op donderdag 4 mei was in de Grote Kerk 
de jaarlijkse Dodenherdenking. Bij binnen-
komst speelde het Dagorkest Zaanstreek 
Waterland prachtige nummers, passend bij 
de herdenking. 

Gerda Steenbergen heette iedereen welkom en 
meldde dat het thema dit jaar ‘De kracht van 
het persoonlijk verhaal’ was. Ze vertelde een 
verhaal dat ze ooit van haar vader had gehoord 
en indertijd veel indruk had gemaakt. Pleun van 
Leeuwen en Frederique Brinkman van basis-
school De Kroosduiker Zuid lazen samen een 
zelfgemaakt verhaal over de oorlog, waarna het 
koor drie prachtige liederen liet horen. 

Wethouder Rita Visscher-Noordzij vertelde 
namens de gemeente Zaanstad enkele verhalen 
die door Zaankanters welke waren ingestuurd. 
Ruud Kleiss blies op trompet de Last Post waar-
na we allen twee minuten stil waren. Daarna 
werd gezamenlijk het Wilhelmus gezongen, wat 
elk jaar een gevoel van verbondenheid geeft. 
Als toegift brachten het orkest en het koor het 
bekende nummer van Vera Lynn: We’ll Meet 
Again. Daarna werd er namens de Grote Kerk 
een kopje koffi  e of thee aangeboden.
Al hebben wij in Westzaan geen visueel gedenk-
teken in het dorp, toch kan iedereen op zijn 
eigen manier de gebeurtenissen uit de Tweede 
Wereldoorlog herdenken, maar ook de vrese-
lijke gebeurtenissen die op dit moment elders in 
de wereld plaatsvinden. 

De leerlingen Pleun van Leeuwen en Frederique Brinkman 

van basisschool De Kroosduiker hielden op de 4 meiherden-

king in de Grote Kerk een voordracht. 

Nieuwbouwplan Vaartzicht
Op de 5400 m2 grote locatie van de voormalige 
papier- en verpakkingsfabriek Bakker en Molenaar 
aan de Nauernasche Vaartdijk in Westzaan-Noord 
zullen 23 woningen verrijzen. De verkoop start 
rond de bouwvakvakantie en de sloop is medio 

november. Wouter Veenis toonde aan de hand van 
tekeningen hoe de woningen eruit gaan zien. 

De Dag van Westzaan
Op 9 september is het De Dag van Westzaan. Het 
doel? Alle verenigingen zichtbaar maken aan alle 
bewoners van Westzaan en omringende plaatsen. 
Een puzzeltocht, zowel per fi ets als wandelend uit 

te voeren, is de verbindende factor. De puzzel kan 
slechts opgelost worden door bij de diverse vereni-
gingen het antwoord te vinden en zo tot de oplos-
sing te komen. Bij De Kwaker zal aan het einde van 
de dag de prijsuitreiking plaatsvinden. Er zijn plan-
nen om de dag met een barbecue en een muzikale 
omlijsting af te sluiten. 

Vervolg van pagina 5 >>

Bent u via e-mail of persoonlijk bij de commissie Dorpscontact aangemeld, dan ontvangt u de notulen bij de uitnodiging voor de volgende vergadering. 
Wilt u op de hoogte worden gehouden, meld u dan aan bij Ingrid Jahn, secretaris commissie Dorpscontact Westzaan, Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan, 075-
6153348 of 06-17171793. E-mail: dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl



Neem contact op voor een gratis proefles!
Gitaarles in Westzaan

Jeroen Duijvestijn
06-48508795

www.jeroenduijvestijn.nl
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Simone Dijkman
MAKELAARDI J

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

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

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

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie. 

Gebruikt u verschillende medicijnen?  

Met de  MEDICATIEROL 
houdt u het overzicht!

www.FinenzoZaanstad.nl     

Telefoon: (075) 612 14 17

Op ons kun 
je rekenen

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

� Leenauto’s beschikbaar
� Reparatie aan ruiten en open daken

Ook voor schade aan de caravan of camper!

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

Tel. 075 - 616 48 85
www.oudenaren.nl
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De inschrijving zal zijn op woensdag 
28 juni om 19.00 uur in De Kwaker. 
De organisatie had in het verleden 
altijd ontzettend veel extra werk om 
(onvolledige) aanmeldingen via tele-

foon, mail, sms, whatsapp of allerlei 
briefj es te verwerken, dus inschrijven 
kan alleen met een inschrijff ormu-
lier en betaling (liefst gepast) op 
de inschrijfavond.

Huttenbouw 2017
De vergunningen voor Huttenbouw Westzaan zijn inmiddels binnen 
en de voorbereidingen zijn in volle gang. Het thema houden we nog 
even geheim, maar we kunnen wel alvast verklappen dat het een 
sportief avontuur gaat worden. 

Begin juni worden de uitnodigingen 
en de bijbehorende inschrijff ormu-
lieren op de Westzaanse scholen ver-
spreid. Zit uw kind niet in Westzaan 
op school stuur dan een mail naar 
huttenbouwdekwaker@gmail.com. 
Huttenbouw is voor in Westzaan 
wonende en/of in Westzaan naar 
school gaande kinderen van 6 t/m 12 
(groep 8). De Huttenbouw zal dit jaar 
op 28, 29 en 30 augustus zijn. Op 30 
augustus gaat er dan bij goed weer 

na een knallend feest weer in de hut-
ten ‘geslapen’ worden.

Meer informatie volgt op onze face-
bookpagina Huttenbouw Westzaan. 
Dus word ‘vrienden’ en blijf zo op de 
hoogte van de laatste huttenbouw-
nieuwtjes.

Huttenbouwgroeten namens de orga-
nisatie, Jeroen Zuidema

De lessen worden gegeven door 
mensen die tot dat geloof beho-
ren. Op die manier bereiden we de 
leerlingen voor op de omgang met 
leerlingen die een ander geloof 

hebben. Dit jaar hebben de leerlin-
gen van mevrouw Bonn les gehad 
over het jodendom. Ze vertelde over 
haar leven tijdens de oorlog. Na de 
oorlog moest ze leren wat een kind 

Wereldgodsdienstlessen eigenlijk doet: lekker buiten spelen 
en met andere kinderen spelen. Ze 
leerde ook toen pas haar vader ken-
nen en wat het was om samen te 
leven als een gezin. Dit was allemaal 
erg indrukwekkend en de leerlingen 
hebben ruim twee uur geluisterd en 
vragen gesteld. Hierna zijn een aan-
tal leerlingen van groep 7 naar Lam-
bert Melisz geweest, waar ze met een 
groep ouderen naar fi lmpjes gekeken 

hebben uit de serie Monumenten 
Spreken. Daarna hebben ze met de 
ouderen gesproken over de fi lmpjes 
en over de ervaringen van de oude-
ren met de oorlog. Op deze manier 
hopen we dat kinderen van deze 
tijd leren hoe belangrijk het is dat ze 
vrij zijn!

Patricia Fleumer, 
De Rank Westzaan 

De leerlingen van groep 7/8 krijgen lessen over 
de verschillende wereldgodsdiensten, zoals het 
christendom, jodendom, hindoeïsme, boeddhis-
me en islam. 

Paasontbijt
Dit jaar geen paaslunch met 
onze peuters, maar een paas-
ontbijt. Al jaren deden wij een 
paaslunch waarbij de ouders 
aanwezig waren. 

‘Vroeger’ mochten de ouders tij-
dens lunch foto’s maken van de 
peuters, tegenwoordig mag dit 
om privacyredenen niet meer. Ook 
hebben wij nu peuters van de hal-
ve dagopvang, die dus langer blij-
ven, waardoor het tijdstip voor een 
lunch lastiger wordt. 

Kortom er moest verandering 
komen en onze lunch werd een ont-

bijt zonder ouders en de juf maakte 
foto’s (die de ouders na konden 
bestellen).
Het ontbijt was verspreid over twee 
dagen, zodat alle peuters het mee 

konden maken. De eerste dag heeft 
onze vrijwilligster heerlijke sandwi-
ches met kaas, worst of ei gemaakt, 
waar de peuters lekker van hebben 
zitten smullen. Ook was er krenten-

brood en ontbijt-
koek. Het is niet te 
geloven hoeveel 
peuters kunnen 
eten. Heel gezellig 
en ontspannen met 
elkaar. Erg leuk! De 
tweede dag heb-
ben de juff en samen 
met de oudercom-
missie zelf broodjes 

gesmeerd en mochten de peuters 
aangeven wat zij op hun broodje 
wilde. 
Opvallend is dan hoeveel peu-
ters ‘gewoon’ kaas of worst op 
hun broodje wilden en dat jam en 
vruchtenhagel niet zo veel gegeten 
worden. Dit valt mij ook altijd al op 
tijdens de halve dagopvang. Dan 
blijven er meestal vier of vijf peu-
ters eten. Ook dan eten de meesten 
rustig twee of drie broodjes kaas of 
worst. Ja, eten met onze peuters is 
echt gezellig. 

Babino 
Peuteropvang,
Monique van 
Westrop

Heerlijk genieten van 

het paasontbijt
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Kerkbuurt 60
1551 AE WESTZAAN
T 075 - 6287866
E info@hhkappers.nl
I  www.HHkappers.nl

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

LID

TWEEWIELER-
BEDRIJVEN

Elke vrijdag van 8.00 tot 

13.00 uur in Westzaan  

(op de stoep in de  

kerkbuurt).

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

Kleine Tocht 37  1507 CA Zaandam
075 616 07 66    www.autoprins.nl
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Het wordt een unieke en geweldige ervaring 
voor drie jonge Zaanse kanosprinttalenten. 
Van 23 t/m 29 juli gaan Femke Jansen uit West-
zaan (De Geuzen, Zaandam), Wies Siff els en 
Milan Dekker uit Wormer (De Zwetplassers, 
Wormer) naar het EYOF in Györ, Hongarije. 

Dit Europees Jeugd Olympisch Festival is een groot 
evenement dat elke twee jaar in een ander Euro-
pees land wordt georganiseerd. Talenten in de 
leeftijd van 13 tot 18 gaan de strijd aan in tien ver-
schillende takken van (olympische) sport. Omdat 
kanovaren in Hongarije een van de grootste en 
populairste sporten is, staat deze sport dit jaar 
ook op het programma en gaan voor het eerst in 
de geschiedenis jonge Nederlandse kanovaarders 
mee. Voor Milan, Wies en Femke dus een prachtige 
kans. 

Milan, Wies en Femke zijn met hun 16 jaar de jong-
ste vaarders van de Nationale Focusgroep kano-
sprint. Ze besteden veel tijd aan trainen. Ieder 
bij de eigen club, maar ook veel met elkaar en in 
het weekend vaak met de andere sporters van de 
Focusgroep op de Bosbaan in Amsterdam. Mini-
maal 15 keer per jaar varen zij wedstrijden in bin-
nen- en buitenland. 

Tijdens de EYOF staan de 200 meter en 500 meter 
kanosprint op het programma. Milan vaart deze 
afstanden in de K1. Wies en Femke varen naast 
een afstand in de K1 ook beide afstanden samen 
in een K2. Een mooi setje met elkaar. De ervaren 
oudwereldtopper Femke Roos zal het drietal tij-

dens dit evenement begeleiden. Alle vier kijken 
zij er enorm naar uit om dit mooie spektakel mee 
te maken! Maar… eerst nog een aantal weken 
hard trainen.

Meer informatie is te vinden op de website www.
nocnsf.nl/gyor2017. Mocht u het leuk vinden om 
het drietal te volgen, dan kunt u hen vinden via 
facebookpagina EYOF kanosprinttalenten 2017.

NOC*NSF-talentteam kanosprint

Vlnr de Westzaanse Femke Jansen, Milan Dekker en Wies Siff els.

In zijn korfballoopbaan heeft Jaap Schellinger op 
het hoogste niveau gespeeld. Zowel in 1954 als 
in 1958 bereikte hij met Roda de landelijke top. In 
de jaren 60-70 was hij lid van de commissie Aspi-
ranten Twaalftal, die alles voor de 170 jeugdleden 
organiseerde. Hij was lid van de Keuzecommissie 
Senioren en in de jaren 80-90 lid van de Jeugd-
commissie. Hij was trainer van verschillende 
jeugdteams, scheidsrechter, 25 jaar zaalcommis-
saris en 30 jaar de voorman van het oud papier. En 
we geven geen garantie dat we met deze opsom-
ming volledig zijn. Hij is begin jaren 90 benoemd 
tot erelid van Roda en nu volgt dus 25 jaar later 
een koninklijke onderscheiding. Het bestuur feli-
citeert Jaap Schellinger en de familie met deze 

zeer verdiende onderscheiding. En we feliciteren 
de vereniging Roda ermee dat we al zoveel jaren 
een vrijwilliger van dit kaliber hebben. 

Bestuur Roda

Roda laat kleuters sporten op 
Giga Kangoeroedag
Op donderdag 1 juni organiseert korfbalvereni-
ging Roda voor het vierde jaar op rij de Giga Kan-
goeroedag. Een dag speciaal voor alle kleuters uit 
Westzaan en Assendelft 
om hen kennis te laten 
maken met de korfbal-
sport. De basisscholen De 
Kroosduiker, De Rank, De 
Regenboog en De Delta 
reageerden ook dit jaar 
weer enorm enthousiast 
op het initiatief van de 
Giga Kangoeroedag. Met 
als resultaat dat Roda op 
1 juni ruim 350 kleuters 
op het korfbalveld in 
Westzaan zal ontvangen. 
Om alles in goede banen 
te leiden en de kinderen 
een onvergetelijke dag 
te bezorgen, zijn de leer-
lingen van de opleiding 

Koninklijke onderscheiding voor Jaap Schellinger
Sport, Dienstverlening & Veiligheid van het Trias 
in Krommenie ook weer aanwezig. Zij doorlopen 
samen met de kleuters een spellencircuit met uit-
eenlopende spellen en activiteiten. 
De Giga Kangoeroedag komt voort uit de suc-
cesvolle Kangoeroe Klup van Roda. Een keer in 
de drie weken wordt een training speciaal voor 
kinderen van vier tot zes georganiseerd. Op een 
speelse manier maken de jongste leden van de 
club kennis met korfbal. Na de Giga Kangoeroe-
dag zijn alle kleuters welkom om mee te trainen. 
De Kangoeroetrainingen vinden plaats op 3, 10 
en 17 juni van 10.00 tot 11.00 uur.

Yoets Dubbeld

Op woensdag 26 april is Jaap Schellinger, ome Jaap voor insiders, 
door locoburgemeester Dick Emmer ‘ge ridderd’ tot lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Dit was voor zijn vele verdiensten voor Roda. 

Jaap en Janne Schellinger op het stadhuis.
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De steun bij uw uitvaart 

(075) 616 99 05

www. monutabvdb.nl

Monuta      Bakker en Van der Blom

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

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

• boomrooierij • boomverzorging 
• boomveiligheidscontrole

• bomen en planten
• stobbenfrezen 

www. meijerboomverzorging.nl of bel  06-21800308

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

EEN DUURZAME TOEKOMST BEGINT BIJ... 
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Avocadosalade met 
Hollandse garnalen

Bijgerecht/lunch voor 4 personen
Bereidingstijd: 15 minuten

Benodigdheden:
250 gram Hollandse garnalen  •  250 gram peultjes  •  
2 avocado’s  •  2 eetlepels citroensap  •  4 eetlepels 
olijfolie  •  2 eetlepels witte wijnazijn  •  1 theelepel 
suiker  •  2 theelepels mosterd  •  250 gram gemeng-
de groene saladesoorten  •  4 hardgekookte eieren  
•  2 eetlepels zwarte olijven zonder pit  •  125 ml zure 
room  •  3 eetlepels mayonaise of volle yoghurt  •  
2 eetlepels versgehakte groene kruiden (zoals bies-
look, peterselie, dille)

Bereiding:
Kook de schoongemaakte peultjes in 5 minuten 
beetgaar. Giet ze af en spoel er koud water over. 
Schil de avocado’s, halveer ze, verwijder de pitten 
en snij het vruchtvlees in smalle partjes. Bespren-
kel ze met citroensap. Meng de olijfolie met de 

wijnazijn, suiker en mosterd en schep de dressing 
door de sla. Snijd de eieren in partjes en verdeel ze 
met de peultjes, de avocado’s, de olijven en de gar-
nalen over de sla. Presenteer de dressing van zure 
room gemengd met mayonaise, groene kruiden en 
peper er apart bij. Lekker met stokbrood of ciabat-
tabrood.

Weetje:
Garnalen zijn kleine kreeft-
achtigen uit de infraorde 
Caridea. De bekendste 
garnaal in de Lage Landen 
is de grijze of Noordzeegarnaal (Crangon crangon). 
Over het algemeen worden garnalen groter naar-
mate het water waarin ze leven warmer is. Garna-
len eten allerlei dierlijke en plantaardige resten. Zij 
leven vooral ‘s zomers dicht onder de kust. In de win-
ter trekken ze naar dieper water. Noordzeegarnalen 
zijn vooral ‘s nachts actief.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!
Ingrid de Vries

Het voorjaar neemt nog even de tijd om goed door te komen. Zo af en toe een warme dag, maar helaas 
moet dan snel de jas weer aan. Maar… de zon laat zich snel weer zien. Dan is het weer tijd voor de bar-
becue of een lekkere lunch met een gezonde salade in de tuin.

Chauff eurs 
dorpsbus gezocht
Na twee jaar zijn Miranda en Jeannette met 
hun wekelijks rit van de Kerkbuurt naar de 
DekaMarkt gestopt.

Tevens zijn ze op de jaarvergadering van de WG 
afgetreden als bestuurslid van de stichting. Voor 
hun inbreng en werkzaamheden voor De Groene 
Koets willen we ze met deze foto hartelijk dank-
zeggen.

Het gevolg is wel dat we nu op zoek zijn naar 
een chauff eur voor de vrijdagrit naar de Deka-
Markt. Mocht u iemand weten en of zelf interesse 
hebben, graag even een belletje naar nummer 
06-13445600 van dorpsbus De Groene Koets. Ook 
zijn we op zoek naar twee vervangende bestuurs-
leden. Bellen kan naar hetzelfde nummer.

De chauff eurs kregen een bloemetje 

voor hun inzet.

Op 5 mei vond in het Reghthuys de jaarlijkse 
bijeenkomst plaats van de stichting Geertje 
Visser-Schoen. Tijdens deze gezellige bijeen-
komst worden jaarlijks mensen genomineerd 
en gedecoreerd met de Zilveren Speld voor 
hun verdiensten in het heden en verleden 
voor de gemeenschap in Westzaan. 

Deze keer werden de dames K. Fritsma, Joke Eeren-
berg, Loes Smit en Marjan Stolp onderscheiden. 

Mevrouw Fritsma kreeg de speld voor haar verdien-
sten en inzet in dorpshuis De Kwaker met kaart- en 
koersbalactiviteiten. Bovendien is ze tweede secre-
taris van gymvereniging Jahn. Voor Joke Eerenberg 
was er grote waardering voor haar inzet voor de 
peuterspeelzalen, haar werkzaamheden in dorps-
huis De Kwaker, haar inzet voor de OBW, de Zuider-
vermaning en de verzorging van de abonnementen 
van onze dorpskrant De Wessaner. Loes Smit kreeg 
de Zilveren Speld van de stichting Geertjes Visser-

Schoen voor haar werk in dorpshuis De Kwaker met 
o.a. koersbal en het Westzaans Dameskoor. Tot slot 
werd Marjan Stolp onderscheiden, die zeer actief is 
bij de seniorenactiviteiten in dorpshuis De Kwaker, 
alsmede in wooncentrum Lambert Melisz.
Na de uitreiking van de Zilveren Spelden was Jan 
Heijink bereid gevonden een uiteenzetting te hou-
den over de weidevogels in onze groene omge-
ving, met speciale aandacht voor de grutto. Onder 
het genot van een hapje en een drankje werd de 
feestelijke middag om circa 17.00 uur afgesloten.

Zilveren Spelden uitgereikt

Op 3 mei was voor het eerst in Westzaan 
een huis opengesteld in het kader 

van Open Joodse Huizen. In een volle 
huiskamer met belangstellenden 

vertelden de dames Roos-Venema en 
Jacobs-Venema ’s morgens en ’s middags 

het verhaal van de joodse en andere 
onderduikers op het adres J.J. Allanstraat 384 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
(Foto: Fred Eerenberg)
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GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com

www.bartnieuwenhuijs.nl 

SPECIALIST IN 
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE  HOUTBOUW

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

Vlietsend 9 B - 1561 AA, Krommenie

Telefoon:075 – 670 76 36 - www.prothista.nl

Gegarandeerd de beste zorg 

voor u en uw kunstgebit!

075 - 670 76 36075 - 670 76 36

Al méér dan 35 jaar
dé specialist
in uw regio!

BEL VOOR EEN 

AFSPRAAK

Nieuw kunstgebit?Nieuw kunstgebit?

BETROUWBAAR

VAKKUNDIG

SNEL

ALTIJD IN DE BUURT

• Voor bedrijf en particulier
• 25.000 producten direct 

uit voorraad leverbaar
• Ook op zaterdag geopend!

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

TEL. 0299-480100
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ADVERTEERDER UITGELICHT
T E K S T  E N  B E E L D  -  R O L F  S T I G T E R

Jeroen Duijvestein stemt 
gitaarlessen af op mogelijk-
heden van leerlingen

Op zijn vraag waar hij moet begin-
nen, antwoord ik: ‘Begin maar bij het 
begin, toen je met de gitaar in aanra-
king kwam’. ‘Nou dat was toen ik 12 
jaar oud was en een vriendje van mij 
zijn gitaar toonde. Kort daarna wist 
ik mijn ouders zover te krijgen dat ik 
een eigen gitaar kreeg. Gedurende 
de periode van mijn middelbare 
school had ik gitaarles in mijn woon-
plaats Den Helder. Na het halen van 
mijn havo-diploma ging ik studeren 
aan het conservatorium in Alkmaar. Ik 
kreeg daar een uitgebreide muziek-
kennis en leerde er ook componeren, 
improviseren, studiotechniek, arran-
geren, methodiek en vele andere vor-
men van muziek maken en lesgeven.
Tijdens deze 4-jarige opleiding leerde 
ik mijn vrouw Iris Steiner kennen. Zij 
studeerde er gelijktijdig met mij voor 
muziekdocente en geeft nu graag 
les aan kinderen.’ Zij doet haar naam 
eer aan door kinderen persoonlijk te 
benaderen en hen hun talenten te 
leren ontdekken. Dit was tenslotte 
ook het credo van Rudolph Steiner, 
de beroemde pedagoog en antropo-
soof. Bovendien is Iris in de Griekse 

mythologie de brengster van de 
boodschap, en een boodschap wil zij 
in het onderwijs zeker uitdragen.

‘Nadat ik mijn opleiding aan het 
conservatorium in 2007 had afge-
rond,’ vervolgt Jeroen, ‘ging ik op 
twee muziekscholen lesgeven. Eén in 
Amsterdam en één in Haarlem. Op elk 
van de scholen twee dagen per week. 
Natuurlijk is mijn wijze van lesgeven 
door mijn vrouw Iris beïnvloed en 
streef ook ik ernaar het beste uit mijn 
leerlingen te halen.
In die periode woonden wij nog in 
Amsterdam, trouwden wij en kregen 
wij onze oudste zoon. Wij wilden ver-
volgens landelijker wonen, met een 
tuin voor de kinderen en zo wonen 
we sinds 2013 in Westzaan, wat ons 
bijzonder goed bevalt. Ook kon ik 
hier een ander plan realiseren: het 
opbouwen van een eigen lespraktijk 
aan huis, om veel bij mijn kinderen 
te kunnen zijn. Ik ben in Westzaan 
gestart met 4 leerlingen en heb 
inmiddels 15 leerlingen, verspreid 
over de maandag en dinsdag. Deze 
leerlingen variëren in leeftijd van 

5 tot 70 jaar, dat is dus heel divers. 
De lessen worden afgestemd op de 
wensen en mogelijkheden van elke 
leerling. Mijn leerlingen bepalen in 
die zin óók hun eigen muzikale leer-
weg. Hierdoor is er veel variatie en dit 
maakt het voor mij en de leerlingen 
bijzonder prettig en uitdagend.’

‘De studio in de tuin fungeert tevens 
als opnamestudiootje waar ik voor 
verschillende projecten muziek 
componeer, arrangeer, opneem en 
afmix. Waaronder een project met 
een Westzaanse gitaarleerling van 
mij, Jeroen Conijn, die onder de naam 
Meester C. een cd uit wilde brengen. 
Hij schreef de teksten en ik de muziek. 
Samen hebben we gewerkt aan de 
liedjes en die in mijn studio opgeno-
men. Het is een gevoelige en roman-
tische cd geworden waar wij beiden 
heel gelukkig mee zijn. Het bleek 

een vruchtbare samenwerking, want 
we hebben in december een kerst-
nummer uitgebracht en momenteel 
zijn we bezig met een nummer over 
Westzaan. 
Verder ben ik ook uitvoerend muzi-
kant en speel ik in de band NBR, a 
tribute to 70’s rock, waarmee we 
regelmatig optreden door het hele 
land. Daarnaast ben ik bezig een old-
school cassettebandje op te nemen 
met mijn punkrockband Meltshifter. 
De jongen die mij destijds zijn gitaar 
toonde, wat voor mij het begin van 
mijn muzikale carrière was, is nu de 
zanger bij deze band. En zo is de cir-
kel in mijn carrière weer rond.’
Voor uitgebreidere info over dit alles 
kunt u deze sites bezoeken: www.
gitaarlesaandemiddel.nl en www.
kakelbontleren.nl.

Rolf Stigter

Als ik ‘s avonds bij Jeroen Duijvestein van Gitaarles aan de Middel bin-
nenstap komen er drie katten en een vriendelijke hond naar mij toe. 
Ze leven blijkbaar in perfecte harmonie samen in zijn gezellig inge-
richte en verbouwde jaren 30-woning. Zijn kinderen Boris en Abel van 
5 en 3 jaar liggen reeds in bed te slapen, zodat er alle tijd is voor het 
interview. 

Jeroen Duijvestein tijdens gitaarles.

Prutrace 2017
Zaterdag 8 juli is het weer zover. 
Het smerigste feestje van Westzaan 
en omstreken: de Prutrace! De Kwa-
ker en haar vrijwilligers doen er alles 
aan om er weer een onvergetelijke 
dag van te maken.

Meedoen? Op 8 juli is van 14.00 tot 
15.00 uur de inschrijving. Meedoen 
met de volwassenen kost € 5,- en 
met de kinderen tot en met 15 jaar 
€ 3,-. Later inschrijven kan niet, zorg 
dus dat je op tijd bent. Om 15.30 

uur gaan de jongens en meisjes van 
start en om 16.00 uur de mannen en 
vrouwen. Vanaf 16.00 uur hebben 
we ook meteen livemuziek van Eddy 
2-force! Dus al doe je niet mee aan de 
prutrace, het is toch gezellig. Rond 
17.00 uur is de prijsuitreiking. Dan 
kan ook elke deelnemer een medail-

le af komen halen. Helaas is het niet 
mogelijk om deze eerder af te geven.

De prutrace in Westzaan draait om zo 
veel mogelijk lol, daarom reiken wij dit 
jaar ook een prijs uit aan degene die 
het leukst verkleed de prut in springt. 
We maken er weer een gezellige dag 
van, vol prut. Hopelijk tot dan!

Tussendoor op de hoogte blijven 
van prutrace Westzaan? Like de Face-
bookpagina: www.facebook.com/
PrutraceWestzaan Vragen kunnen 
ook altijd worden gesteld door te 
e-mailen naar prutrace-dekwaker@
hotmail.com

Manon Katee

Eet en ontmoet
Kookproject voor Zaanse vluchte-
lingen. Na soms wel een jaar mag-
netronmaaltijden op de ‘Bajesboot’ 
wilde een aantal vluchtelingen wel 
weer eens zelf koken. En dat doen 
ze graag voor jou! Wil je een keer 
komen eten, dan ben je van harte 
welkom. Wel eerst even aanmel-
den. Er zijn nog plaatsen vrij in het 
‘restaurant’ van De Kwaker op 14 
juni, 21 juni en 12 juli. De andere 
woensdagen zijn vol.
Deelname is op basis van een vrij-
willige bijdrage. Aanmelden mini-
maal twee dagen van tevoren bij De 
Kwaker, info@dorpshuis-westzaan.
nl of 075-6310352.

Foto: Fred Eerenberg
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speciaalzaak in franse kaas en wijn 
winkel, groothandel, relatiegeschenken en partyservice

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

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

De lekkerste ZAANSE DUIVEKATERS worden  
door onze bakkers gemaakt!

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

heerlijke taarten gaat u naar…

HIER HAD

UW
ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie over  
adverteren in 

kunt u mailen naar  
jan.steijn@tiscali.nl

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

(ex) kankerpatiënten) 

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL 
Westzaan  06 30 24 58 85 
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De paasbingo was gezellig druk. Heel wat win-
naars gingen naar huis met, hoe kan het ook 
anders, eieren, paaseieren en paaskoekjes, maar 
ook met mooie planten. De familie Eegdeman 
was deze keer wel heel gelukkig in het spel. Met 
armen vol prijzen gingen zij na afl oop naar huis.

Over de band Verhoeven kunnen we ondertus-
sen gerust zeggen: als zij optreden dan is het 
feest in Lambert Melisz. De fi lmmiddag met de 
documentaire van Monumenten Spreken en de 
kinderen van groep 7 van De Rank was een suc-
ces. Bewoners hadden spullen meegenomen 
uit de oorlog om deze aan de leerlingen te laten 
zien. De heer Schreuder vertelde uit eigen dag-
boek zijn indrukwekkende verhaal over die tijd.

Op de laatste dinsdagmiddag van april en 
tevens de afsluiting van het seizoen werden de 
vrijwilligers van de Activiteitengroep door de 
bewoners verrast met applaus. De middag ein-
digde ermee dat we Dirk Havik naar voren lieten 
komen. Dirk gaat het volgend seizoen zijn acti-
viteiten als vrijwilliger halveren. Met bloemen 
en applaus voor Dirk sloten we de gezellige 
middag af. 

Marion Bruins

Activiteiten Lambert Melisz

De heer Schreuder vertelt over de 

oorlog. (Foto: Karin Timmerman)

De heer en mevrouw 

Eegdeman hadden 

geluk met bingo.

De Historische Vereniging Westzaan en de 
Digitale Beeldbank hebben besloten om el-
kaar, waar dit mogelijk is, te ondersteunen. 
Onder andere door het uitwisselen van ar-
chiefmateriaal en verhalen, het digitaliseren 
van archiefstukken die de Historische Ver-
eniging Westzaan in haar bezit heeft en het 
uitlenen van beeldmateriaal dat de beeld-
bank reeds gedigitaliseerd heeft.

De Historische Vereniging Westzaan zal met 
ingang van vrijdag 9 juni een archiefkamer 
openstellen aan de J.J. Allanstraat 175. Daarvoor 
gaat u het pad op, langs de stal, voorbij de dub-
bele deuren, de laatste deur in de afl uiving. Iedere 
tweede vrijdag van de maand van 10.00 tot 14.00 
uur zullen voorzitter Ingrid Jahn en secretaris 
Daniëlle Koopman u daar ontvangen. Dat zijn 9 
juni, 14 juli, 11 augustus, 8 september, 13 okto-
ber, 10 november en 8 december. U bent dan van 
harte welkom voor een praatje, een kopje koffi  e 
of inzage van documentatie. Buiten deze data is 
het mogelijk om op afspraak langs te komen. Mail 
dan naar daniellekoopman@upcmail.nl of bel 
naar Ingrid op 06-17171793.

U kunt bij ons terecht voor het schenken of in 
bruikleen geven van archiefmateriaal, documen-
tatie, ansichtkaarten, oude foto´s, fi lms, verhalen 
van vroeger. Wij zijn geïnteresseerd en willen 
deze graag bewaren voor de toekomst. U kunt uw 
archiefmateriaal ook aanbieden bij Ingrid Jahn, 
Kerkbuurt 40.

Op zaterdag 9 september vindt De Dag van 
Westzaan plaats. De Historische Vereniging West-
zaan zal daaraan meedoen met schaatsmuseum 

Lambert Melisz. Het is dan tevens Open Monu-
mentendag. Het thema voor dit jaar is ´Boeren, 
Burgers en Buitenlui .́ In dit kader stellen Bouke en 
Daniëlle Koopman hun onlangs gerestaureerde 
rijksmonumentale boerderij open. Aan de hand 
van een fotopresentatie vertellen zij het verhaal 
over de restauratie en welke duurzame metho-
den ze hebben gebruikt. Wilt u ook uw boerderij 
openstellen in het kader van Open Monumenten-
dag, dan kunt u zich aanmelden via het deelna-
meformulier via www.openmonumentendag.nl/
meewerken/stelt-u-uw-monument-ook-open/
deelnameformulier. U bent al lid van de Histori-
sche Vereniging Westzaan voor slechts €10,- per 
jaar. U kunt zich opgeven via daniellekoopman@
upcmail.nl.

Daniëlle Koopman, 
secretaris Historische Vereniging Westzaan

Nieuws van de Historische Vereniging Westzaan

Een van de leuke kanten van het wonen in 
Westzaan is de aanwezigheid van dieren. 
Hoe mooi is het niet als een je valk in de lucht 
ziet bidden, een buizerd over de weilanden 
ziet zweven of een stel ganzen met pulletjes 
spot. Maar soms leveren dieren ook overlast 
op. Overlast, die vaak wordt veroorzaakt 
doordat mensen dieren bijvoeren. 

Wijkmanager Monica Briefj es heeft de laatste tijd 
geregeld klachten over dierenoverlast gehad. 

Het gaat onder meer over poepende eenden op 
gazonnetjes, ratten in tuinen en onder huizen en 
agressieve Kaapse eenden. De beesten komen 
af op voedselresten van mensen. Briefj es heeft 
drie concrete klachten gehad: één uit de Oran-
jeboomstraat, één uit de Vogelbuurt en één van 
de J.J. Allanstraat. Dat lijkt niet zoveel, maar toen 
zij navraag deed, bleek dat er bij meer instanties 
wordt geklaagd. ‘Er zijn ook klachten binnengeko-
men bij de gemeente, het Sociaal Wijkteam en de 
GGD,‘ zegt de wijkmanager.   
Briefj es noemt met name Kaapse eenden. ‘Dat zijn 
grote, zwart-witte uitheemse eenden, die behoor-
lijk agressief kunnen zijn. Als je ze voert worden ze 
opdringerig en ze laten zich niet afschrikken door 
mensen. Ze stelen zo een koekje uit de hand van 
een kind.’ 
Volgens Nynke Sminia, stadsecoloog van de 
gemeente Zaanstad, is het schadelijk om dieren te 
voeren. De dieren kunnen zelf zowel ’s zomers als 
‘s winters voldoende voedsel vinden, stelt zij. ‘Het 

Vanaf 9 juni bent u welkom in onze archiefkamer.

Voeren dieren veroorzaakt overlast

Vervolg zie pagina 21 >>



20

De Enige scharrelspecialist in de Zaanstreek.
Uitsluitend scharrelvlees, worst en vleeswaren uit eigen 

worstmakerij. Diverse maaltijden, soepen en broodjes.

Sinds 1916 een begrip in de Zaanstreek.

Zuiddijk 97  •  Zaandam  •  Tel. 075 - 616 41 25
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écht technisch

werk/personeel
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075-6218845 010-4625985

Provincialeweg 21a Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie 3047 BB Rotterdam

 

Spectrum Schoonmaakbedrijf is 
er voor al uw schoonmaakwerk!

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

www.schoonmaakbedrijfspectrum.nl

Glasbewassing
Onderhoud kantoren

Schoonmaak opleveringen
Vloeronderhoud tapijt en/of harde vloeren

Schoonmaak gevels voor 
bedrijven en particulieren

Verwijderen van graffi ti 

Voor een 
persoonlijke 
en adequate 

aanpak!
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  De
puzzel
     van
 PETER

Dit is geen prijspuzzel. U kunt de 
oplossing dus niet inzenden. De 
oplossing van deze puzzel en van 
de prijspuzzel van april vindt u in 
het volgende nummer. Veel puz-
zelplezier.

A N A G R A M P U Z Z E L  6 + 6 = 1 2

De oplossing van het kruiswoordraadsel van Ingrid in het vorige nummer is: DE GAIT VERZETTE. Veel ple-
zier met de puzzel van Peter. 

De 6 letters van het al ingevulde woord in vak 1 + de 6 letters van het in te vullen woord in vak 2 zijn de 12 letters van 
het bijbehorende 12-letterwoord in vak 3. Zo vormen in het voorbeeld de 6 letters van schort + de 6 letters van verleg 
de 12 letters van volksgerecht. 

Voorbeeld:

De 6-letterwoorden te plaatsen in vak 2 zijn in alfabetische volgorde: BREKER - BUIDEL - DELERS - GEPRUT - GEVERS - 
KELNER - LAPPEN - LASSEN - PATENT - RUIVEN - RIJKERS - VISITE

Van de 12-letterwoorden zijn er 5 in alfabetische volgorde gegeven: BUITENLANDER - PLATENSPELER - PROVISIEKAST 
- STERRENKIJKER - VERKEERSBORD en u moet uitzoeken waar deze in vak 3 geplaatst moeten worden. 
Voor de overige zeven 12-letterwoorden zijn de volgende omschrijvingen/aanwijzingen in willekeurige volgorde gege-
ven: Landgenoten - Een ruimte donker maken - Fietsvertrager - Vaak hoog schoonmaakberoep - Weersgeluiden - Om 
aan te trekken tegen hemelwater - Herbivoren - Betaalt niet voor de overtocht

Bij de correcte invulling vormen de letters in de gekleurde vakjes van boven naar beneden twee 6-letterwoorden die samen 
ook weer de letters zijn van een 12-letterwoord. Dit (13e) 12-letterwoord is eveneens omschreven. Welke twee 6-woorden 
staan in de gekleurde vakjes en welk 12-letterwoord kan er van de letters gevormd worden? 

L E N E R S
P A S R O K
L I K T E N
G E D I N G
T R A N E N
T E L E R S
D O V E R S
Z W A G E R
T E D E R S
E R K E N T
M A R T E R
R A N D E N

vak 1
6-letterwoord

vak 2
 + 6-letterwoord 

vak 3
 = 12-letterwoord

S C H O R T V E R L E G V O L K S G E R E C H T

Pinksterdienst 
in open lucht 
bij Grote Kerk
De Protestantse Gemeente van 
Westzaan heeft een traditie 
opgebouwd van tweejaarlijkse 
openluchtdiensten. 

In 2011 was die op het water bij 
molen Het Prinsenhof. In 2013 was 
die op het geitenveldje van Arie 
Abbing achter de J.J. Allanstraat. In 
2015 was die in het Jan Vroegop-
plantsoen. 

Dit jaar doen we het dicht bij huis, 
maar wel op een bijzondere plek: 
het kerkhof bij ons voor de deur! 
In 2011 is deze door de gemeente 
Zaanstad opgeknapt. Bij de ople-
vering werd de wens uitgesproken 
dat het kerkhof ‘een meer publieke 
functie’ zou krijgen. In vroeger tij-
den (met name de Middeleeuwen) 
hebben begraafplaatsen die func-
tie ook altijd gehad. En u kent het 
vast ook van begraafplaatsen in 
Frankrijk, hoe die ook een recre-
atieve functie hebben. Op eer-
ste Pinksterdag (4 juni) zullen de 
poorten van het kerkhof wijd open 
staan! 

Voor alle duidelijkheid nog even 
het volgende. Er wordt nog vaak 
gevraagd of er mensen begra-
ven liggen. Maar alle graven zijn 
geruimd. En de grafstenen die 
links en rechts van de kerk gesta-
peld liggen, zijn door de architect 
nadrukkelijk bedoeld als ‘bankje’. 
Natuurlijk blijft het kerkhof een 
plek om respectvol mee om te 
gaan, maar laten we het ook 
gebruiken. U bent van harte uitge-
nodigd om de pinksterdienst met 
ons mee te beleven. Vanaf 9.30 uur 
is er koffi  e en thee. Om 10.00 uur 
begint de dienst. 

ds. Cornelis Visser

is dus niet nodig, hoe goed bedoeld 
ook, om ze bij te voeren.’ Sminia: ‘Die-
ren die gevoerd worden gaan meer 
bedelen, niet meer zelf op zoek naar 
voedsel en gaan rondhangen bij hui-
zen en tuinen. Ook steken ze wegen 
over en worden ze opdringerig. Dit 
kan leiden tot gevaarlijke situaties 

op de weg, geluidsoverlast, agressief 
gedrag tussen de dieren onderling, 
ziektes bij de dieren en vervuiling van 
bodem en water.’ 
De stadsecoloog kan het zich voor-
stellen dat mensen het desondanks 
leuk vinden om bijvoorbeeld met 
hun kleinkinderen dieren te voeren. 
‘Maar dan is het belangrijk de die-
ren gezond voedsel te geven. Door 

verkeerd voedsel kunnen de dieren 
ruiproblemen, vetzucht en hart- en 
vaatziektes krijgen en kortade-
mig worden. Watervogels kunnen 
gezondheidsproblemen krijgen als ze 
brood gevoerd krijgen. Door te veel 
zout raken de dieren uitgedroogd en 
door te veel eiwit worden er jongen 
geboren die afwijkingen hebben aan 
poten en vleugels. Mensen kunnen 

ze beter haver, graan, mais, andijvie, 
doperwtjes, sla of speciaal voer voor 
watervogels geven. En als ze dan 
toch dieren voeren, kies dan een 
plek zo ver mogelijk van de bebou-
wing af en zorg er voor dat er geen 
voedsel blijft liggen, want dat kan 
ongedierte aantrekken.’

Melchert Leguijt

Vervolg van pagina 19 >>
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Handbeschilderde geboortestoeltjes
Speciaal bloemwerk@evenementen
Stylingadvies binnen- en buiten
Diverse workshops

Nieuwsgierig? Kijk snel op

www.vandijkstijl.nl

Bent u op  
zoek naar advies  

over verzekeringen, 
hypotheken, financiën 

of pensioen?

Westzijde 318, Zaandam  

T 075 - 616 17 17

www.drvr.nl

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

KINDERTUIN WESTZAAN
Kindertuin Westzaan is al jaren een 

betrouwbaar adres voor kinderopvang in 

Westzaan. Wij bieden kinderdagopvang 

voor 0 tot 4-jarigen en naschoolse opvang 

voor kinderen van 4 tot 12 jaar van CBS 

De Rank en OBS De Kroosduiker Zuid.

Speerpunten:

Bewegen, natuur ervaren, samen spelen, 

leren van elkaar en 

buiten zijn.

Meer info op kindertuin.nu

samen spelen, samen leren!

...aangenaam.

Uitvaartverzorging
Dag & Nacht bereikbaar

023 - 5 371 375

Opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan

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

Gré Vis Ruud Kerkhoff

• Drijvende aanlegsteigers
• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers

Westzijde 390, 1506 GL Zaandam, 075-6351695

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

OF
Je ziet het verschil!

t m
e

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

INSTALLATIEMAN
www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

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

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

Cees Buddingh zei: ‘Macht hebben 
en er geen gebruik van maken, 

dat is pas beschaving.’

Doopsgezinde Gemeente
De diensten zijn in de Kooger Vermaning.
 28 mei 10.00 uur voorganger nog onbekend
 4 juni Pinksteren 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
 11 juni  10.00 uur poëziedienst 

br. Ron van der Velde
 18 juni 10.00 uur Open Liturgiegroep
 25 juni 10.00 uur zangdienst zr. Simone

Christelijke Gereformeerde Gemeente
De ochtenddiensten worden gehouden in 
Westzaan, J.J. Allanstraat 185. De middag-
diensten worden gehouden in Beverwijk, 
Meerstraat 62.
 28 mei 9.30 en 16.00 uur ds. J.L. Koopman
 4 juni  Eerste Pinksterdag 

9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
 5 juni  Tweede Pinksterdag 

9.30 uur ds. L.J. Koopman
 11 juni  9.30 en 16.00 uur 

ds. G. Bijkerk, Enschede
 18 juni  Voorbereiding Heilig Avondmaal 

9.30 uur ds. L.J. Koopman
  16.00 uur ds. G. Vos, Mijdrecht
 25 juni   Viering Heilig Avondmaal 

9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

Gereformeerde Gemeente Westzaan
Meest recente informatie: www.kerktijden.nl/
gem/311/geref-gem-westzaan
 28 mei 10.00 en 15.30 uur st. H.J. Agteresch
 31 mei 19.30 uur ds. J. van Rijswijk
 4 juni  Eerste Pinksterdag  

10.00 en 15.30 uur leesdienst
 5 juni   Tweede Pinksterdag 

10.00 uur leesdienst
 11 juni 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 15 juni  19.30 uur ds. K. Boeder
 18 juni  10.00 en 15.30 uur leesdienst
 25 juni   10.00 en 15.30 uur 

student H.J. Agteresch
 27 juni  19.30 uur ds. D.W. Tuinier

Protestantse Gemeente Westzaan
 28 mei 10.00 uur ds. L.J.T. Heuvelman, Naarden
 4 juni  Eerste Pinksterdag  

10.00 uur openluchtdienst op 
het kerkhof voor de kerk 

 11 juni   10.00 uur gezamenlijke kerkdienst in 
De Ontmoeting, Parklaan 1 Zaandijk

 18 juni   10.00 uur gezamenlijke zangdienst met 
de Gereformeerde Kerk van Zaandijk in 
de Grote Kerk van Westzaan

 25 juni  10.00 uur dhr. A.J.D. Noordijk, 
Amsterdam 

Belangrijke adressen
Spreekuren Westzaanse huisartsen
Spreekuren van dr. H.B.E. Vink, dr. B. Peeters en 
dr. G.N. van Altena. 

Zuideinde 73
Inloopspreekuur: 
maandag, woensdag en vrijdag 8.00-9.00 uur

Torenstraat 4
Inloopspreekuur: dinsdag 8.00-9.00 uur

U kunt een afspraak maken tussen 8.00 en 17.00 uur 
op 075-6353806. Voor een afspraak dezelfde dag of 
voor het aanvragen van visites en recepten belt u 
vóór 10.00 uur. Zie ook: www.huisartswestzaan.nl.

Spoedgevallen
Maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur: 06-19993189 
en bij grote spoed: 112. Zorg dat u uw 
medicijngegevens en uw verzekeringspasje bij de 
hand hebt.

Waarneming
Tussen 17.30 en de volgende morgen 8.30 uur, in de 
weekenden en op feestdagen kunt u voor medische 
hulp naar de centrale huisartsenpost bellen: 
075-6533000.

Apothekersdienst 
Buiten de openingstijden van uw eigen apotheek 
kunt u in de Zaanapotheek in het Zaans 
Medisch Centrum terecht voor spoedrecepten: 
075-6552555, fax: 075-6552559.

Verloskundigen
Om de week kunt u op woensdagochtend op 
Torenstraat 4 terecht voor het spreekuur van 
verloskundigen. 
Zie www.verloskundigenassendelft.nl.

Veilig Thuis
Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. Bel gratis 0800-2000. Dag en nacht, 
ook in het weekeind.

Dorpsbus
Hebt u de dorpsbus nodig voor vervoer? Bel De 
Groene Koets voor een afspraak: 06-13445600.

Sociaal Wijkteam
Inloop in Lambert Melisz op maandag en woensdag 
9.00-12.30 uur. Bel 088-3833014 voor een afspraak 
bij u thuis. Zie ook www.swtzaanstad.nl/assendelft-
plus-westzaan.

De beheerders van 
de publicatiekasten zijn: 

Noord: Ruud van Vuure, Torenstraat 28, 
 tel: 075-6282813 

Zuid: Ingrid Jahn, Kerkbuurt 40, 
 tel: 075-6153348/06-17171793

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

Wormerveer

Inleveren kopij
Linda Wessels - De Kersenboomstraat 40, 
1551 BW  Westzaan, e-mail: wessaner@gmail.com

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

Secretariaat bestuur
Jeannet Vollenga - Middel 165, 
1551 SV  Westzaan, tel: 075-621 09 02

Financiële administratie
Jan Steijn - Watermolenstraat 102, 
1551 BG  Westzaan, tel: 075-785 13 20

Bankrelatie
Rekeningnummer: NL61 RABO 0370123506

Kopij volgende nummer
Uiterlijk 1 juni 2017 sturen naar De Kersen-
boomstraat 40, 1551 BW Westzaan of mailen 
naar wessaner@gmail.com. Kopij in Word zonder 
opmaak. Geen foto’s in de tekst geplakt, geen 
kaders, strepen of kolommen. Foto’s minimaal 
1 Mb als bijlage bij de tekst. 
De volgende Wessaner verschijnt op woensdag 
28 juni 2017.  

Abonnement 
Iedere woning in Westzaan krijgt maandelijks 
De Wessaner in de brievenbus. Hebt u familie 
of bekenden die ons blad ook graag lezen? 
Voor € 17,60 krijgen zij het een jaar lang toe-
gestuurd. Een berichtje naar het secretariaat is 
voldoende.
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Telefoon 075 6281263 
www.bartnatuursteen.nl
info@bartnatuursteen.nl
Showroom: Guisweg 23

Bart 
Natuursteen
Natuursteenbewerking voor bouw, 

interieur en grafmonumenten

Guisweg 43-45
1544 AH Zaandijk 

KAAIKHOF 18, Assendelft, Tel. 075-6573400

WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS!

Meer dan 80 verschillende verse vlaaien

Winkelcentrum “de Saen “

Bestellen: WWW.LIMBURGIAVLAAI.NL

De techniek  
van de toekomst,  

dankzij de  
ambitie van nu

Zaans vakmanschap sinds 1902  HuigHaverlag is een vooruit-

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

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

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

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

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

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

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

DE PERSOONLIJKSTE 
OPLOSSING VOOR 

UW HUID VINDT U BIJ 
LIEV IN WESTZAAN

MEER WETEN? 
OF VRIJBLIJVEND EEN 

AFSPRAAK MAKEN:

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

0 6  -  5 5  3 2 1  4 5 9

GEZICHTSBEHANDELING,

HUIDVERBETERING,
ELEKTRISCH ONTHAREN

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