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Badkleding
Als kleuter had ik een rood gebreid badpakje. Hoewel het schattig stond, had het wel wat nadelen. Als je uit het water kwam,
hing dat uitgelubberde natte breisel tussen je knieën na te druipen.
Het hele badpakje werd eigenlijk
steeds langer, wat mijn moeder
dan weer oploste door in de bandjes steeds een nieuw knoopsgaatje te maken om het geheel weer op
te kunnen hijsen. De opvolger was
een soort wedstrijdzwempakje
voor de zwemlessen in het Sportfondsenbad West bij meester
Bakker. Ik heb in die periode een
grondige hekel aan zwembaden
opgebouwd. En aan natte badpakken.
Enige jaren geleden liet ik mij
een tweedelig badpak aanpraten
in een speciaalzaak in de Zaan-

Roda heeft prachtige
nieuwe kunstgrasvelden
Terwijl bijna iedereen al met de vakantie bezig was, zijn bij Roda de
kunstgrasvelden vernieuwd. De velden zijn in 2007 aangelegd met
een geschatte levensduur van tien jaar. Dus het was tijd voor vervanging. Er zijn een nieuwe toplaag, een nieuwe onderlaag en nieuwe
Argex-lavakorrels opgebracht om het sportveld weer zo vlak als een
biljartlaken te krijgen. Dat is nog niet zo simpel in de Zaanstreek,
want om de onderlaag mooi vlak te krijgen moet je tegendruk van
de onderliggende lagen krijgen. En op het veen in de Zaanstreek is er
weinig tegendruk, je zinkt alleen maar dieper weg. Maar uiteindelijk is
het gelukt. Ook het omliggende tegelwerk is opgehoogd om de ruimte weg te werken met de afrastering en zo blessures te voorkomen.
Verder is de drainage opnieuw doorgespoten om te garanderen dat
ook bij stortbuien het water zo snel mogelijk afgevoerd wordt.

bocht. Het kleedde mooi af door

maakt van de velden er zuinig mee
om te gaan, want het heeft veel geld
gekost!

veel verhullende ruches en plooien. Nadeel: het bleek meer een
‘zit-zwempak’, want eenmaal nat

Bestuur WKV Roda en stichting Beheer
Roda Sportcomplex

duurde het, net als bij het rode
badpakje, uren voordat ie droog
was. Al hing het geheel niet lub-

Roda wint pitch van
Rabobank

berend tussen mijn knieën, ik was
er niet gelukkig mee. Dus deze
zomer heb ik op een warm eiland
weer eens een nieuwe outfit aangeschaft en deze ook flink uitge-

Roda’s nieuwe kunstgrasvelden.

probeerd op onze Noord-Holland-

De velden hebben de nieuwe afmetingen van de Korfbalbond gekregen,
zodat er maar liefst vier wedstrijden
gelijktijdig gespeeld kunnen worden.
Daarnaast hebben de sportvelden
afwijkende kleuren, zodat je precies
kunt zien of een bal al dan niet uit
is. Op korfbalkunstgrasvelden wordt
geen gebruik gemaakt van granulaat
(rubberen korrels), maar van zand.
Dus geen (vermeende) gezondheidsrisico’s.

se stranden. Het is er eentje die
bíjna goed is. Vooral om in te dobberen. Maar voorlopig ligt ie toch
weer in de kast.
Linda Wessels,
Redactie De Wessaner

‘Zoek en gij zult vinden.’

De gemeente betaalt deze operatie,
maar de vervanging is wel verwerkt
in de jaarlijkse huurprijs. Dus uiteindelijk betaalt de vereniging het grotendeels zelf. Roda en de scholen
kunnen weer tien jaar vooruit. Wij
willen iedereen vragen die gebruik

De Rabobank gooit haar sponsorbeleid grotendeels over een andere
boeg. De sleutelwoorden zijn: duurzaam, maatschappelijk van belang en
gezond. En de focus komt op lokale
activiteiten. Geen grote landelijke
sponsorcontracten meer. De bank zet
in op het toekomstbestendig maken
van verenigingen. Om in aanmerking
te komen voor verenigingsondersteuning, moest er een zogenaamde
pitch ingezonden worden die beoordeeld werd door NOC*NSF.
Uit een veelvoud van aanvragen zijn
er in de Zaanstreek slechts vijf gehonoreerd, waaronder die van Roda.
Onze inzending richtte zich op de
thema’s maatschappelijk en gezond
en in sporttermen verwoord ‘boeien
en binden’. Met de verenigingsondersteuning van de Rabobank kunnen
we actief sportlessen aanbieden op
de scholen via Korfbalkids (boeien)

en gaan we onze jeugdtrainers en
coaches begeleiden en op een hoger
niveau brengen (boeien) met Kaper
Coaching, het bedrijf van Chris Kaper.
Op deze wijze verwachten wij meer
basisschoolleerlingen aan het sporten te krijgen. Meer dan tien procent
van de kinderen heeft overgewicht.
De helft van de kinderen sport niet
wekelijks minimaal een uur, wat volgens de nieuwe gezondheidsrichtlijn
wel moet.
Sporten leert je samenwerken, hoe je
met winst en verlies moet omgaan,
bevordert leerprestaties, bestrijdt
overgewicht en leert je beter functioneren in de maatschappij. NOC*NSF
gaat ons actief adviseren en begeleiden bij dit traject. Dit is alvast een
heel mooi cadeau voor ons honderd
jarig bestaan!

Oproep reünie Roda
Westzaan
In februari 2018 bestaat korfbalvereniging Roda Westzaan 100 jaar.
In dat jaar worden veel activiteiten
georganiseerd door de jubileumcommissie. Uiteraard zal een groots opgezette reünie niet ontbreken. Langs
deze weg zoeken wij oud-Rodaleden
die geïnteresseerd zijn in de nieuwsbrief ‘100 jaar Roda Westzaan’. Via
deze nieuwsbrief wordt u op de
hoogte gehouden van alle jubileumactiviteiten. Stuur een mailtje naar
jubileum@wkvroda.nl of een briefje
naar Roda Westzaan, p/a Weiver 25,
1551 SC Westzaan. Uw gegevens
worden niet voor andere doeleinden
gebruikt.
Namens de jubileumcommissie,
Otto Hauzendorfer
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Van Zaan
Fietsen • Elektrische fietsen • Scooters
• Motorscooters • Accessoires

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

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.

Gerookte hertenham met Waldorfsalade
•
Gebakken rode mulfilet met groene kruidensaus
en wilde spinazie
of
‘Kip in ’t pannetje’
gebakken stukjes kipfilet, paprika, lente-ui,
champignons, courgette, spekjes en chilisaus,
geserveerd met rijst
•
Chocolade cakeje met vanille-ijs en slagroom

€ 27,50
Bovenstaand menu wordt geserveerd met gemengde salade
en keuze uit friet of gebakken aardappelen.
Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan • Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136
www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl
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Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

IN DE SCHIJNWERPER
Abel van Loenen: ‘Ik kijk naar
buiten om te zien wat de wind
gaat doen’
Zaterdag 30 september is het Zaanse Molendag. Molenaar Abel van Loenen (19) draait
dan met zijn maalploeg De Jonge Dirk, het
‘kleine’ molentje dat men ziet liggen vanuit
de bocht van Koog aan de Zaan naar Westzaan. Tijdens zijn vakantie wacht Abel me met
zijn bootje bij De Schoolmeester op.

Hoe ben je bij De Jonge Dirk terechtgekomen?
Vier jaar geleden overleed plotseling de vorige
eigenaar, Hessel de Vries. De nabestaanden hebben de molen aan de Zaanse Molen geschonken.
Vlak voor de molendag van vorig jaar was ik op Het
Prinsenhof. Er bleek nog niemand te zijn om dan dit
molentje te draaien. Hebben ze mij gevraagd of ik
dat niet wilde doen. Nou, daarna ben ik nooit meer
weggegaan.

Doe je dit betaald of als vrijwilliger?

verwacht eind dit jaar klaar te zijn. Ik heb dan de
basis van timmerman. Vier dagen per week loop
ik stage bij Molenmakerij Saendijck op de Zaanse
Schans en ga ik nog een dag per week naar school.
Misschien dat ik hierna de restauratiekant op ga.
Ik zou wel door willen leren, maar ik weet nog niet
zeker of ik in de toekomst door wil met timmeren.
Misschien wil ik later wel van molenaar mijn beroep
maken.

Deze weken ben je hier vast veel alleen.
Hoe is dat?
Het heeft wel een bepaald sfeertje. Het landschap...
Soms op een mooie dag zet ik mijn stoel buiten en
ga ik lekker zitten. En doe ik helemaal niks. Zit ik
lekker te zitten. Je kunt ook niet elke dag het gras
maaien.

Moet je ook klussen aan de molen?

Er zijn wel wat kleine dingetjes. Op de kop van de
Vrijwillig, zoals bij de meeste Zaanse molens. Ik gevel zijn de rabatdeeltjes wat verrot. Ik weet nog
heb sinds 17 mei mijn molenaarsdiploma. In de niet of ik dat zelf ga doen of een ander. En volgend
maalploeg zitten ook Gerrit Admiraal, Jan Gijs jaar moet er een nieuwe stelling komen. Dat gaat
Remko Jonker doen in opdracht
Koppe en Henk Kroes, die ook
al bij Hessel de Vries in de
‘Een hele dag in mijn van de Zaanse Molen. Ik heb
nog geen groot onderhoud
maalploeg zat. Rick Struik en
Bart Stuurman mogen er ook luie stoel zitten niksen’ hoeven doen. Twee jaar terug
zijn er nieuwe wieken ingezet.
mee draaien, omdat ze met
de molenaarsopleiding bezig zijn. Gerrit is ook al Het schilderwerk doen we zelf. In juli hebben we de
wieken in de teer gezet. Verf bladdert er uiteindelijk
geslaagd molenaar.
af, maar teer trekt in het hout. Dat is veel effectiever.
Je mag nog steeds bepaalde soorten gebruiken.
Hoe raakt iemand enthousiast voor
De Zaanse Molen krijgt geen vergoeding meer per
molens?
Ik kom uit Velserbroek, waar ik met mijn moeder omwenteling, maar per molen. Dat kleine molentje
en zusje woon. Mijn opa en oma wonen in Sant- hiernaast heet Het Zwaantje. Dat heeft nog bij Het
poort, naast een molen. Niemand van de familie Pink gestaan. Ik zal je laten zien hoe die het overtolhad daar iets mee, maar ik wilde daar al vanaf mijn
tweede jaar heen. Een jaar of vier geleden ben ik
met de fiets een tochie naar de Zaanse Schans gaan
maken, maar vond het daar wel erg toeristisch. Ik
reed door naar molen Het Pink in oud Koog en daar
heb je al die toeristen niet. De molenaarsopleiding
deed ik op molen het Jonge Schaap. Tim Doeves
was mijn instructeur en leermeester.

lige water hier rondom de molen binnen een half
uurtje naar de Weelsloot wegmaalt.
Het Prinsenhof mag voorlopig niet draaien vanwege een constructiefout in de wieken. Vroeger had
je geen zinkbad waar zo’n lengte van staal in kon
liggen om gegalvaniseerd te worden. Was er alleen
plek voor vier ‘losse’ wieken. Maar dan krijg je in het
midden een las, waar een enorm gewicht op drukt.
Dus ik snap wel waarom deze constructie niet voldoet bij een molen

Heb je nog andere hobby’s?
Nee, De Jonge Dirk is wel mijn grootste hobby. Ik
heb nog geen rijbewijs, dus ik fiets aardig wat af.
Uurtje heen en aan het eind van de middag weer
terug.

Ben je inmiddels ook een natuurkenner?
Nee, planten of vogels zeggen mij niet veel. Ik ben
meer van het weer. Dat regenbuitje van net boeit
me niet. Wind, daar gaat het om. Ik kijk naar buiten
en niet op mijn telefoon wat de wind gaat doen.
Aan de dikte en de kleur van de wolken kun je zien
wat er gaat komen. Hoge wolken op zich zeggen
ook niks. Alleen als die op een broeierige dag aan
het begin van de zomer uit het oosten komen en
je op het oosten staat te draaien. Opeens kan er
dan lage wind uit zee komen, dus dan kan je molen
opeens met z’n kont in de wind staan en moet je
opletten. Je moet hem dan op tijd omgooien, want
je gaat hem niet effe stil zetten.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Dat je geniet van het leven. Dat je probeert de
negatieve dingen een beetje een positieve wending te geven. Als ik hier dan wel eens een dagje
alleen zo zit kan ik de hele dag in mijn luie stoel zitten en genieten van het mooie weer. Beetje drinken erbij. Soms zit ik zelfs een tukkie te doen. Maar
van een mooie wind hierzo kan ik echt genieten.
Dat die molens de hele dag staan te draaien. Wil
je een mergpijp trouwens? Heb ik speciaal voor je
meegenomen.
Marijke van der Pol

Hoe vaak ben je op De Jonge Dirk?
Ik heb nu vakantie en ben hier zo vaak mogelijk.
Maar anders elke zaterdag of zondag. Op de andere
dag ben ik op molen Het Pink. Als ik hier niet ben
draait de maalploeg wel. Die zijn er allemaal al langer dan ik en weten precies wat ze moeten doen.
In Zaandam was deze molen een specerijmolentje.
Tegenwoordig staat hier een bakje om papierstof
fijn te malen, maar ik heb dat nog niet gedaan.

Wat doe je voor werk of opleiding?
Na het vmbo-t heb ik de afgelopen twee jaar in
Hoofddorp de timmermansopleiding gedaan. Ik
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Specialist in
Onopvallende hoortoestellen
Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen
en gehoorbescherming

Sandra
Sandra Klokkemeijer
Klokkemeijer

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

Verzekerd van
Robert Spilen persoonlijk
Sandra Klokkemeijer
Deskundig
advies

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

Robert
van
Spil
Robert
Spil

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

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

Robert 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

Uitstekende service en kwaliteit
voor een scherpe prijs!
APK - Airco - Onderhoud - Reparaties - Restauratie
In- en Verkoop - Storingen - LPG - Schadeherstel
Banden en velgen - Uitlijnen

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

Autobedrijf Brakenhoff - Kerkbuurt 55 - 1551 AC Westzaan
Telefoon 075 622 72 62
www.autobedrijfbrakenhoff.nl

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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De fazant, een prachtige vogel,
niet echt populair
Als deze Wessaner uitkomt, zijn de meeste bloemen uitgebloeid. De
herfst is al aan de gang. De lentevogels, zoals de grutto en de kievit,
zijn al vertrokken. Ik mis ze nu al. Ik zie gelukkig wel de gekleurde
mannetjesfazanten en minder gekleurde, onopvallende vrouwtjes. Zij
gaan niet op trektocht, zij blijven lekker dicht bij huis.
Nu zijn de vlinders en libellen aan
het doodgaan. De bijenkoninginnen
zullen spoedig alleen in hun korven overblijven, de darren zijn dan
al dood. De paddenstoelen krijgen
binnenkort meer kans, door het vele
vocht en lagere temperaturen. Gelukkig kun je genieten van de vele bruinschakeringen van de herfstbladeren
aan de bomen.
Langs de Omgelegde Guisweg, of
beter gezegd langs het zandtalud
van de A8, zie ik regelmatig de beide
geslachten van de fazant (Phasianus
Colchicus). Het mannetje is veel makkelijker te onderscheiden dan het
vrouwtje. De hen kan zich dankzij haar
schutkleur beter beschermen tegen
de vele predatoren, zoals de vos en
vooral de mens. Als een fazantennest
in gevaar is, doet ze alsof ze gewond
is. Ze probeert de vijand te foppen.

De jongen kunnen dan stilletjes uit
het nest kruipen en zich verspreid in
de buurt verschuilen. De hen loopt in
tegengestelde richting en sleept met
één vleugel over de grond. Ze doet
dit ook als de eieren nog niet uit zijn.

Prachtkleed
Volwassen mannetjes hebben een
fel kastanjekleurig verenkleed met
goudbruine, zwarte en lichtblauwe
markeringen. De haan heeft ook een
lange, goudbruine staart met zwarte
strepen. De onderrug varieert van
kastanjebruin tot lichtblauw en paars
en de buik is goud-kastanjekleurig
met donkere vlekken. Kop en nek zijn
donkergroen met iriserend donkerblauw. Een groengrijs glanzend stukje dekt de bovenkant van de kop af en
loopt toe naar een punt in de nek. De
hals wordt omringd door een witte

Zaanse Molendag
Papiermolen De Schoolmeester
viert op zaterdag 30 september
haar 325-jarig bestaan. Er wordt
papier geschept uit een met turf
verwarmde schepkuip. Ook zal
de 140 jaar oude papiermachine
in werking zijn. Voor kinderen
bestaat de mogelijkheid om een
molentje te bouwen van Zaans
bord, het product van de molen.
Op verschillende plaatsen in de
molen wordt uitleg gegeven.
Wist u dat de molen al 100 jaar
de laatste windpapiermolen ter
wereld is? En hij is nog dagelijks
in bedrijf.
Tijdens de Molendag kunt u in
molen De Schoolmeester gratis
workshops boekbinden volgen die
gegeven worden door Annemiek
van der Moezel en Sandra Ben-

schop. Er is keuze tussen verschillende
kleine boekjes, die uiteraard gemaakt
worden met een omslag van het door
de molenaar gemaakte Zaanse bord.
Het materiaal is gratis en u kunt ter
plekke beschrijvingen en materiaal kopen om thuis meer boekjes te
maken. Leuk voor verjaarspartijtjes,
gezellige middagen of avonden met
vrienden, op vakantie, voor schoolklassen etc.
Het Zaans bord is heel mooi materiaal. Het is sterk, buigzaam, gemakkelijk en prettig om mee te werken èn er
is een leuke kleurkeuze. Boekbinders
gebruiken Zaans bord om boeken in
te binden, foedralen en dozen voor
boeken te maken en mappen voor
allerhande toepassingen. U hoeft
zich niet in te schrijven. Plaats vrij?
Kom erbij. Vanaf 12 jaar. Pelmolen

Een mannetjesfazant. Foto: Albert Schouten.

band. Op de kop zitten rode lellen en
groen getipte ‘oren’. De sterke snavel
is witachtig, de ogen zijn goudkleurig en de poten zijn donkergrijs. Een
prachtvogel. Vrouwtjes hebben een
lichtbruin verenkleed, dat camouflage biedt.
De broedtijd van de fazant duurt van
april tot mei. Het nest wordt gebouwd
op de grond, in een ondiepe kuil met
gras eroverheen. Het is daardoor
moeilijk te vinden. Er worden tussen
de 6 en 16 eieren gelegd. Het duurt
ongeveer 22 tot 27 dagen voordat de
eieren uitkomen.
De fazant eet voornamelijk plantaardig voedsel. ’s Ochtens vroeg gaat de
fazant op zoek naar voedsel. Denk
daarbij aan bessen, wortels, eikels,
knollen en vooral zaden. Als de fazant
zin heeft in dierlijk voedsel zal hij op
zoek gaan naar bladluizen, slakken,
vlinders of kevers.
Over de fazant doen helaas vreemde

Het Prinsenhof zal op 30 september
niet draaien, maar dit geeft wel de
mogelijkheid om eens boven in de
kap van de molen te kijken naar het
kruiwerk en de vang. Vanaf de stelling
van deze molen heeft u een prachtig
uitzicht over het Westzijderveld en
op molen De Jonge Dirk, die op een
eilandje is gelegen. Een drietal koolvletjes (bootjes) zal een verbinding
verzorgen tussen de drie molens.
Op loopafstand vanaf De Schoolmeester bevindt zich de werkplaats
van de Stichting Lettergieten 1983.
Op 30 september wordt hier gedemonstreerd hoe loden letters gegoten worden. Zulke letters hebben
meer dan 500 jaar geschreven communicatie voor de mensheid mogelijk gemaakt.
De toegangsprijs voor dit alles
bedraagt slechts 8 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen tot

verhalen de ronde. Hij zou geen echte, wilde vogel zijn. Hij zou gekweekt
zijn, vetgemest en losgelaten. Hij zou
zijn vluchtinstinct verloren hebben
en een kermisprooi zijn voor jagers.
Ik weet het niet helemaal zeker, maar
als ik fazanten langs het Freek Engelpad zie scharrelen, dan zijn ze vaak
behoorlijk schuw. Waarom kijken
sommige vogelaars zo neer op de
fazanten? Fazanten zijn slechts ‘exoten’ uit het verre Azië, al zijn ze hier
al eeuwen. Op de waarnemingslijstjes
worden ze wel geturfd, maar veelal
niet van harte.
Het is helaas waar: fazanten werden
gefokt en uitgezet, maar de vogelwet verbiedt dit nu gelukkig. Maar
het gebeurt nog steeds stiekem. De
minder sportieve jagers schieten de
handtamme stumperds. Ze bieden
een makkelijke kans eens raak te kunnen schieten. Toch zie ik de fazant
graag in onze Westzaanse polder.

De fazantenpopulatie in Nederland loopt licht
terug.

Eén van de drie koolvletjes die op de Zaanse
Molendag zullen varen.

12 jaar. Leden van vereniging De
Zaansche Molen betalen 2 euro per
persoon. Kaartverkoop en opstappen tussen 10 en 16 uur bij papiermolen De Schoolmeester, waar
ruime parkeergelegenheid aanwezig is. U kunt er ook voor kiezen
één molen te bezoeken, de prijzen
zijn dan 4 euro voor volwassenen en
2 euro voor kinderen. Voor bezoek
aan De Jonge Dirk zult u dan zelf
voor een boot moeten zorgen.
Arie Butterman
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Fitcircuit

HIER HAD

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
www.fitcircuit.nl

Haarverlies , tijdelijk of permanent??
Vakkundig en eerlijk advies

Vrijblijvend gratis intake gesprek
Declaratie bij alle zorgverzekeraars
Goede nazorg en service

Voor informatie www.dehaarwerksalon.nl

UW

ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN!
Voor informatie over
adverteren in

Of bel 06 24 30 40 74

kunt u mailen naar
jan.steijn@tiscali.nl

Lichtjesavond
op de begraafplaats

Viswedstrijd jeugd
De Braak
Onder ideale weersomstandigheden werd op 25 augustus een viswedstrijd gehouden voor kinderen
van 5 tot en met 12 jaar. De opkomst
liet dit jaar wel wat te wensen over,
want er waren maar tien kinderen,
terwijl we op het dubbele hadden
gerekend.
Onder het toeziend oog van vaders,
moeders, opa’s en oma’s werd van
14.00 tot 15.30 uur de strijd aangebonden Er werd in totaal 488 cm vis
binnengehaald. De grootste vis was
34 cm, gevangen door Luuk Schoen.
Tijdens het vissen werden de kinderen getrakteerd op drinken en
na afloop kregen ze nog een zakje
chips en een snoepje.
De uitslagen: Kinderen tot en met
7 jaar: 1e Melonie de Haan met 29

cm, 2e Weslie Lorrie met 13 cm. In de
groep 8 en 9 jaar: 1e Joey Dresselhuizen met 175 cm, 2e Luuk Schoen
met 107 cm, 3e Niels de Haan met
10 cm. In de leeftijdsgroep 10 tot 12
jaar: 1e Dijlan Dresselhuizen met 96
cm, 2e Dieco Bloemberg met 58 cm.
De eersteprijswinnaars kregen onze
traditionele bekers, die van tekst
en visplaatje werden voorzien door
Smids Sportprijzen, waarvoor onze
dank. De overige kinderen konden
een prijsje uitzoeken. Er was keuze
genoeg, zodat niemand met lege
handen huiswaarts keerde.
Visclub De Braak,
Cees Sopjes

De Rank start schooljaar
met nieuwe directeur
Ik ben Angelieke Carpentier-Hamers
en vanaf 1 augustus werkzaam op
de twee locaties van basisschool De
Rank, waarvan één in Assendelft en
één in uw mooie dorp Westzaan.
Eigenlijk ken ik de omgeving niet heel
goed, maar De Zaanse Schans is voor
mij weer wel bekend. Op quatorze
juillet 1976 ontmoette ik tijdens een
vakantie in Frankrijk mijn Franse man,
vandaar de Franse achternaam. De
huwelijksreis hebben wij met de hele
Franse schoonfamilie op De Zaanse
Schans gevierd en regelmatig heb
ik Franse gasten de mooie omgeving
laten zien.
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De afgelopen week heb ik kennis
kunnen maken met het team van
beide locaties. Maandag hebben wij
met een teambijeenkomst gehad,
waarin afspraken gemaakt zijn voor
het komend schooljaar. Om 12 uur is
het voltallige team met de bus naar
de Stopera in Amsterdam vertrokken.
Daar kregen wij een uitgebreide, zeer
interessante rondleiding door het
gebouw en aansluitend een inspirerende workshop waarin wij geleerd
hebben wat de opera voor onze kinderen en ons kan betekenen.
Het jaarthema ‘opera’ is onderdeel
van een groter thema binnen Agora

De Historische Vereniging Westzaan gaat op de begraafplaats aan
de Dolphijnstraat een lichtjesavond
organiseren als een ‘in memorial’.
Dit om alle mensen in de gelegenheid te stellen hun geliefde overledenen te gedenken. Die wens om te
gedenken is door meerdere mensen
geuit.
De kerken bieden op vastgestelde
dagen de eigen gemeenteleden en
parochianen gedachtenisdiensten
aan. Buitenstaanders blijken er ook
behoefte aan te hebben om met
elkaar op een vastgesteld moment
hun dierbaren te gedenken. De
Historische Vereniging Westzaan is
gevraagd een dergelijke ‘memorial’
te organiseren en daar geven wij op
vrijdag 27 oktober gehoor aan.
De avond is voor iedereen gratis
toegankelijk. Het is de bedoeling
om gezamenlijk te herdenken bij
vele lichtjes, poëzie, verhalen en

Bildung. Kinderen leren hierbij met
andere ogen en groeiend zelfvertrouwen naar een snel veranderende
wereld te kijken. In september zijn de
eerste operalessen op onze locaties
begonnen, deskundig begeleid door
projectcoaches, een operazangeres
en een pianist. En op 22 juni 2018
volgt de grote finale van dit project.
Angelieke Carpentier-Hamers

Angelieke Carpentier-Hamer,
de nieuwe directeur van De Rank.

muziek. Belangstellenden kunnen
zich vanaf 18.30 uur verzamelen
op de parkeerplaats links van J.J.
Allanstraat 175. De optocht naar de
begraafplaats zal rond 18.45 uur
van start gaan. Om 21.00 uur vindt
de afsluiting plaats.
Bij slechte weersomstandigheden
kan de lichtjesavond uiteraard geen
doorgang vinden, maar we gaan uit
van goed en droog weer.
Historische Vereniging Westzaan,
Daniëlle Koopman, secretaris

Foto: Ingang begraafplaats Dolphijnstraat

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
door WILLEM TIP/deel 18

Het Zaanse landschap
De Franse staat raakte
intussen
nagenoeg
bankroet. Om uit de
financiële nood te
komen riep de koning
een vergadering bijeen die al heel lang
niet was samengekomen, de Franse Staten
Generaal (juni 1789).
In de Staten Generaal
had ook de burgerij zitting. Deze stap
leidde tot een lange
reeks van gebeurtenissen en uiteindelijk tot
de afschaffing van het
absolute koningschap
Spotprent over de vlucht van Willem V.
(1793). Ook werden kerk
en staat gescheiden
In de zomer van 1789 brak de Franse Revolutie uit. (1795). De voorrechten van de adel en de geesteEen volledige verrassing kon die nauwelijks zijn. lijkheid verdwenen. Ze maakten plaats voor een
Al tientallen jaren had de Franse burger zijn onte- verlicht beginsel: vrijheid, gelijkheid en broedervredenheid getoond over het landsbestuur. De schap. Daarbij zou de ‘broederschap’ overigens al
burgerij, de zogeheten ‘derde stand’, moest wel snel op de achtergrond raken.
hoge belastingen betalen maar had nauwelijks
invloed op de regering. Daarin maakte de Franse De ontwikkelingen in Frankrijk werden in Holland
koning de dienst uit, samen met de eerste en twee- en niet in het minst langs de Zaan nauwgezet
de stand, de geestelijkheid en de adel. De adel had gevolgd. De gedachten van de revolutie strookten
zich daarbij goed georganiseerd in regionale ‘par- uitstekend met de ideeën van de Patriotten. Geen
lementen’, een soort rechtbanken. Die zorgden Prins van Oranje meer, geen heerlijke rechten meer,
ervoor dat alles bij het oude bleef. Zelfs de koning geen staatskerk meer. In de nasleep van Goejanstond tegenover die adellijke parlementen mach- verwellesluis (1787) waren veel actieve Patriotten
teloos.
naar het zuiden gevlucht. Nu zagen ze hun kansen
schoon. Frankrijk moest Holland gaan helpen. De
Bij dit alles voegde zich in de jaren tachtig een Fransen zelf hadden na het begin van de revolutie
onverwachte verslechtering van het klimaat. Een al spoedig te maken gekregen met allerlei binnenhevige vulkaanuitbarsting op IJsland (1783) bracht landse moeilijkheden. De mogelijkheid om elders
jaren achtereen in heel Europa koude winters en in te grijpen kwam hun goed uit. Dat leidde af. Zonkille zomers teweeg. Oogsten mislukten of bleven der veel moeite trokken hun legers onder generaal
ver onder de maat. In het jaar voor de revolutie Pichegru eind 1794 de Republiek binnen. Op 19
werd Frankrijk geplaagd door een zware hongers- januari 1795 waren ze in Amsterdam. Prins Willem
nood en hoge graanprijzen. Sommige handige V was al een dag eerder gevlucht naar Engeland.
handelaren behaalden daarbij forse speculatiewin- Met de komst van de Fransen begon voor de Patristen, nog een extra bron van ergernis.
otten een nieuwe tijd. De aloude Republiek van
de Zeven Verenigde Nederlanden kreeg meteen
een passende naam, de Bataafse Republiek. Alles
zou opnieuw worden opgebouwd. Op pleinen
en kruispunten verschenen Patriottische zinnebeelden. Vrijheidsbomen met gesmede bladeren van metaal en een vrijheidshoed erbovenop.
Ook in de Zaanstreek richtte men ze op, zoals op
het kerkplein in Zaandijk en op het plein voor het
Westzaanse rechthuis. Vreugdevol dansten de
patriotten er omheen. Met trots droegen ze de
nieuwe nationale kokarde, rood-wit-blauw. Het
oranje verdween naar de zolders. Naar Frans voorbeeld richtte men Comités Revolutionaires op. De
Dansen rond de vrijheidsboom.
patriotten namen er graag zitting in. Twee dagen

na de aankomst van Pichegru in Amsterdam boden
de Zaanse bestuurders hem hun beste gelukwensen aan (21 januari 1795). Met genoegen betuigden de Bannen van Westzaan en Oostzaan dat de
revolutie, ‘zo zigtbaar door ’s Hemels machtige arm
ondersteund (...) ook bereids in beijde voorzegde
Banne plaats heeft, de vrijheidsbomen geplant en
de Nationaale Vlagge alomme opgeheeven zijn, de
Nationaale cocarde algemeen gedraagen worden,
en de genoodschappen van wapenhandel gedeeltelijk hersteld’ zijn. Pichegru werd om zijn bescherming verzocht.
Die bescherming wilden de Fransen graag geven.
Ze had wel een prijs. Bij het vredesverdrag van Den
Haag (mei 1795) verplichtte de Bataafse Republiek
zich onder andere om het fabuleuze bedrag van
honderd miljoen gulden betalen voor haar bevrijding. Ook een bezettingsleger van vijfentwintigduizend man moest worden onderhouden. Die
armelijke verzameling van berooide Franse arbeiders en boeren, de ‘sans culotten’ betekende een
grote jaarlijkse kostenpost. ‘Daar komen ze aan,’
zongen de Hollanders al gauw op straat, ‘ze heb-

Vrijheid, gelijkheid, broederschap.

ben geen kousen en schoenen meer aan’. Verschillende steden in het zuiden van het land werden
Frans gebied. Bij vijandelijkheden mochten de
Fransen bovendien sommige vestingen in NoordBrabant bezetten. Een honderd jaar oud Frans ideaal, de Rijn als noordgrens, lag ineens binnen hun
handbereik. En dat vrijwel zonder slag of stoot.
Naar Frans voorbeeld werden ook vernieuwingen
ingevoerd. De burgers van de Banne Westzaan
kregen voor het eerst rechtstreeks invloed in
Den Haag. Nooit had de Zaanstreek daar inspraak
gehad, hoe belangrijk het gebied ook was. Vijf vertegenwoordigers mochten worden benoemd in
de vergadering van de Voorlopige Vertegenwoordigers (‘Provisionele Representanten’). Van die vijf
zetels zouden er in de latere jaren overigens maar
twee worden bezet. De kosten vielen bij nader
inzien niet mee. Het was een teken aan de wand. Er
naderden magere jaren. ■
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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

Linette

Pielkenrood

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

Geslaagden EHBO-cursus

Zo was het
TEKST - MELCHERT LEGUIJT
F O T O ’ S - D I G I TA L E B E E L D B A N K W E S T Z A A N & M E L C H E R T L E G U I J T

In Westzaan blijft veel bij het oude, maar tegelijkertijd verandert er veel. In de rubriek ‘Zo was het’
een foto van toen en nu, gemaakt op dezelfde plek. Wat is veranderd en wat is hetzelfde gebleven?
Vandaag de Weelsloot, gezien vanaf de Weelbrug.
Een bootje, een sloot, houten huizen en molen Het Prinsenhof op de achtergrond. Alweer zo’n mooi
plaatje van Westzaan. De oude foto is gemaakt aan het begin van de vorige eeuw. Met het bootje (en
andere) werd tussen 1893 en 1915 een veerdienst onderhouden tussen Westzaan en station Koog-Zaandijk. In 1915 werd de veerdienst vervangen door een autobusdienst. Aan de rechterkant van de sloot is in
ruim een eeuw tijd maar weinig veranderd. Links, aan de Zeilenmakersstraat, waren jarenlang bedrijven
gevestigd, maar het gebiedje werd in de afgelopen jaren getransformeerd tot een woonwijkje met huizen
gebouwd in Zaanse stijl.

Van links naar rechts: Romana Molanus, Marijke Gladon,
Helga Bakker, Ferdinand Verburg (instructeur), Marcelline
van Laar, Mascha Könst en Debby Somers.

Na 14 leerzame lesavonden zijn alle zeven
EHBO-cursisten van onze plaatselijke vereniging
geslaagd. Op donderdag 13 juli hebben zij in het
Reghthuys hun diploma ontvangen. Daar werden zij toegesproken door voorzitter Ton Spijker.
Ook instructeur Ferdinand Verburg wist van elke
cursist een aantal leuke anekdotes te vertellen.
Een prima resultaat, ook omdat alle cursisten
volgend jaar lid van de vereniging blijven om de
geleerde vaardigheden regelmatig te herhalen.

Jahn gaat weer voor
een sportief seizoen
Turn- en gymvereniging Jahn is al vanaf 1883
actief bezig met sport. Door de jaren heen is
de vereniging gegroeid in niveau en aantal
disciplines. Door steeds te vernieuwen kunnen wij met professionele, gediplomeerde
trainers en trainsters diverse soorten sport aanbieden. Voor de jeugd hebben we freerunnen en
turnen. Voor de allerkleinsten kleutergym van
4 tot 5 jaar en peutergym van 2 tot 4 jaar.
Deze laatste groep is een sterk groeiende groep.
Ze leren er al heel jong om te gaan met bewegingen, zoals rollen, klimmen en springen. Dit is
heel goed voor het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van de motoriek.

Activiteiten Lambert Melisz

Samen Zomeren
Op 8 augustus was het buiten miezerig en koeltjes maar in de grote zaal van Lambert Melisz
scheen volop de zon! Samen Zomeren met
thema ‘China’ was een leuk, gezellig en kleurrijk
feest. Vijftig ouderen hadden zich ingeschreven
en velen hadden er gehoor gegeven om iets
roods aan te trekken. De grote zaal was versierd

met Chinese lampionnen, waaiers, stokjes en
servetten, wat een sfeervol geheel gaf. De zanger Benjamin gaf met zijn meezingnummers
nog eens extra gezelligheid. De rijsttafel was een
groot succes.
De vrijwilligers die deze uren keihard hebben
gewerkt om alles vlekkeloos te laten verlopen
kregen van de bewoners een warm applaus. Op
26 6eptember begint het nieuwe seizoen. De
activiteitengroep heeft er weer veel zin in!

Programma van oktober:
3 oktober
10 oktober
17 oktober
24 oktober
31 oktober

bingo
duo Steen & Been (muziek)
lezing René van Heiningen
film
bingo

Voor de senioren jong en oud bieden wij ook
diverse bewegingsuren aan. Zo is er bewegen
voor ouderen. Denk bijvoorbeeld aan valpreventie. Het doel is het activeren van de senior,
door in groepsvorm recreatief, functioneel en
therapeutisch te bewegen. In de sport- en bewegingslessen wordt in groepsverband gewerkt
aan de conditie, ieder op zijn eigen niveau. Denk
daarbij aan balspelen, easytennis, badminton en
vele andere sporten. Ook bieden wij bodyshapelessen, steps en fit en vitaal aan.
De lessen worden op verschillende locaties in
Koog aan de Zaan en Westzaan gegeven. Voor
meer informatie of een proefles kunt u een
kijkje nemen op www.gvjahn.nl of mail naar
a.bindt2@upcmail.nl.
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Simone Dijkman

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar

MAKELAARDIJ

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

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

www.schramadvocaat.nl

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

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

Gebruikt u verschillende medicijnen?

ESCHAD
UW
DEUW SCHA
IALIST
SPEC
ST
SPECIALI
ET!
TH
EL
REG
H
T
REGEL ET!

MEDICATIEROL

Met de
houdt u het overzicht!

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie.

Wij
Wij regelen
regelen de
de schade
schade voor
voor u
u bij
bij
alle
verzekeringsmaatschappijen!
alle verzekeringsmaatschappijen!





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

Ook
Ook voor
voor schade
schade aan
aan de
de caravan
caravan of
of camper!
camper!
Houthavenkade
Fax
Houthavenkade 50
50
Fax 075-6706123
075-6706123
1506
PD
Zaandam
info@oudenaren.nl
1506 PD Zaandam info@oudenaren.nl

Tel.
Tel. 075
075 -- 616
616 48
48 85
85

Molenwerf 9 • 1541 WR Koog aan de Zaan
Telefoon (075) 63 555 11 • www.apotheekwestzijderveld.nl
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‘Haarwerk is meer dan een pruik’
Fiona Ofman is iets nieuws begonnen. De
vrouw die in Lambert Melisz al jarenlang
kapsalon Fiona’s Hairstyling runt, heeft zich
gespecialiseerd in haarwerken. Haarwerken?
Dat zijn toch gewoon pruiken? ‘Nee, nee,’
zegt Fiona, ‘pruiken koop je in de feestwinkel.
Haarwerken omvatten veel meer.’
Het is een vrijdagmiddag in de kleine, maar gezellige kapsalon van Fiona. Terwijl haar collega Patricia Slot een klant knipt, vertelt Fiona over haar
nieuwe specialisatie. ‘Ik werk inmiddels twintig
jaar als kapster en zie vaak hoofdhuidproblemen
en tijdelijk of permanent haarverlies bij klanten.
Hoofdhuidproblemen als roos en jeuk zijn soms
op te lossen met lotions of shampoos, maar mensen met haaruitval adviseerde ik naar een erkend
haarwerker te gaan. Totdat ik het idee kreeg dat ik
dat zelf ook zou kunnen doen.’
En dus volgde Fiona verschillende cursussen en
verdiepte zij zich in de wereld van de haarwerken.
Inmiddels is zij gecertificeerd en aangesloten

Speurwerk
Op 13 oktober is het weer zo ver:
Speurwerk in De Kwaker! De voorbereidingen zijn in volle gang en
het wordt weer een avond vol spanning en vermaak. De gasten worden
uitgenodigd om te komen dineren
bij Oberon en Titiana, koning en
koningin van de elfenwereld. Elfen,
kabouters, heksen, feeën en zelfs
een echte reus zullen ervoor zorgen
dat alle gasten een onvergetelijke
avond beleven. Er wordt een heerlijk dinerbuffet aangeboden en
Oberon wil zijn menselijke gasten
graag kennis laten maken met de
elfenwereld. Hij zal persoonlijk uitleg geven.
Een uitnodiging ontvangen voor
dit koninklijke gebeuren? Stuur een
mail naar ebbysomers@hotmail.
com. In ruil voor het bedrag van 35
euro word je dan koninklijk ontvangen aan het hof in de elfenheuvel
van Oberon en Titiana. Aanvang
19.00 uur.

Bridgen
Dinsdag 5 september start bridgeclub De Kwaker weer met gezellige
bridgeavonden op de dinsdagen
van 19.30 tot 22.30 uur. Er is nog

bij de sectie haarwerken van kappersorganisatie
ANKO. In haar zaak staan verschillende ‘koppen’
met daarop een haarwerk. Het zijn slechts voorbeelden. ‘Ik zoek samen met een klant altijd naar
een individuele oplossing’, zegt Fiona. ‘Er is zoveel
mogelijk. Van complete haarwerken tot haarstukjes. Er zijn ook hoofddoeken met een haarrand voor
vrouwen die tijdelijk haaruitval hebben, bijvoorbeeld na een chemokuur. Ook kan er afgewisseld
worden met sjaaltjes en mutsjes. Als iemand een
keuze heeft gemaakt, ga ik passen en aanmeten.
Het uiteindelijke haarwerk kan ik dan ook nog naar
wens knippen en stijlen.’
Fiona bezoekt mensen thuis, of mensen kunnen
naar haar zaak komen. ‘Die is dan uiteraard gesloten voor andere klanten. Haaruitval of kaalheid is
een pijnlijke aangelegenheid. Haar is een belangrijk
onderdeel van het voorkomen. Als je het kwijtraakt
is dat heel naar. Privacy is dan ook erg belangrijk.’
Haarwerken worden vaak vergoed door de zorgverzekeraar. Daar is dan wel een medische indicatie voor nodig. Fiona: ‘Vrouwen krijgen die eerder

plaats voor nieuwe leden, zowel
beginners als gevorderden. Gezelligheid en van elkaar leren is troef bij
deze club. Loop gerust eens binnen
en speel een avondje vrijblijvend
mee. Als je geen bridgepartner hebt,
kunnen wij dit misschien oplossen.
Lidmaatschap voor een jaar bedraagt
slechts € 90,- (inclusief afdracht aan
de Nederlandse Bridge Bond).

Jubileum
Op 6 oktober 1992 werd de stichting
Vrienden van De Kwaker opgericht.
Dit 25-jarig jubileum laten we natuurlijk niet zomaar voorbijgaan! Op vrijdag 6 oktober staat er een geweldige
show in De Kwaker. Het wordt een
show vol illusie en magie, gepresenteerd door voormalig wereldkampioen goochelen Ger Copper en zijn
collega Luc Elson. Samen gaan zij uw
gedachten lezen en voorspellingen
doen.
Verder worden er diverse acts gedaan
door Niek Taken, drievoudig Nederlands kampioen goochelen en 2e
bij de Europese goochelkampioenschappen 2017, Sven Manders, slechts
10 jaar jong en nu al 3e bij de Nederlandse jeugdkampioenschappen, en
Martijn Martell, Europees kampioen
balloon twisting, die ongelofelijke
ballonfiguren maakt. Uiteraard ontvangen alle vrienden van De Kwaker
een persoonlijke uitnodiging. Nog
geen lid? Meld u aan op info@dorps-

dan mannen. Kaalheid bij mannen
is maatschappelijk geaccepteerd,
bij vrouwen niet.
Het is een vorm
van discriminatie,
die ik niet terecht
vind. Want ook
mannen kunnen
veel problemen
met kaalheid hebben.’

Fiona Ofman in haar zaak.

Haarwerken worden gemaakt van echt of synthetisch haar. Die van echt haar zijn duurder.
Dat echte haar komt vaak uit Azië, vertelt Fiona.
‘Arme vrouwen verkopen hun haar. Geen vetpot,
als je bedenkt dat haar gemiddeld een centimeter per maand groeit en dat het een flinke lengte
moet hebben wil je er een haarwerk van kunnen
maken.’
Melchert Leguijt

Benefietconcert voor
renovatie
kerkgebouw
Oberon en Titiana op 13 oktober in De Kwaker.

huis-westzaan.nl, of via 075-6310
352. Voor slechts € 12,- per jaar bent
u al lid.
Bent u nieuwsgierig geworden
naar de show? Neem dan alvast
een voorproefje op onze site www.
dorpshuis-westzaan.nl. Onder de
paginaberichten staat een filmpje!

Boekbinden
Gaat u met pensioen of hebt u vrije
tijd en vindt u het leuk om boekbinden te leren?
Uw kostbare tijdschriften tot een
boek te vormen of boeken te restaureren? U bent van harte welkom om
eens een kijkje te komen nemen bij
de boekbinderskring in De Kwaker.
Elke donderdagmiddag van 14.00
tot 16.00 uur zijn we aanwezig. Er
wordt zelfstandig gewerkt. De kosten zijn gering, u moet zelf een klein
deel gereedschap aanschaffen en
de rest is gratis te gebruiken. Inlichtingen bij Elly Volkers op 075-287
970. Het seizoen start weer op donderdag 5 oktober.

Het monumentale pand van Gereformeerde Gemeente Westzaan
is toe aan groot onderhoud, wat
een kostenpost van enkele tonnen meebrengt. Dit is echter voor
deze gemeente (102 leden) niet op
te brengen. Op zaterdagavond 7
oktober zal er een benefietconcert
worden georganiseerd. Aan deze
avond werken mannenensemble
‘Espressione’ en een samengesteld vrouwenensemble o.l.v. Arjan
Wouters en diverse musici mee. De
avond vindt plaats in de Grote/Sint
Joriskerk van Westzaan, aanvang
19.30 uur. Toegang € 5,00 inclusief
één consumptie in de pauze.
Na afloop is er gelegenheid voor
een hapje en drankje. We doen
een hartelijke oproep op u om
deze gemeente met uw aanwezigheid te steunen. U kunt ook
een bijdrage storten op nummer
NL72RABO 0370 1018 71 t.v.n. Ger.
Gem. Westzaan o.v.v. kerkrenovatie. Draagt u mee aan de last van
deze kleine gemeente?
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Kerkbuurt 60
1551 AE WESTZAAN
T 075 - 6287866
E info@hhkappers.nl
I www.HHkappers.nl

De Rabo
Woonweken,
open voor jouw
woonwensen.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

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

Loop binnen zonder afspraak
Van wonen in het centrum tot uitzicht over de weilanden. Loop met jouw
woonwensen tijdens de woonweken vrijblijvend binnen. Onze adviseur
beantwoordt je woonvragen, dan weet je direct waar je aan toe bent.

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

Kijk voor locaties en tijden op Rabobank.nl/woonweken.
Een aandeel in elkaar

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

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

TWEEWIELERBEDRIJVEN
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om de verkeersveiligheid en het sluipverkeer te
bespreken.
Op 20 juli is de snelheidsbeperkende maatregel
op het Zuideinde in de gemeenteraad besproken
en zijn de bezwaren van de verkeerscommissie
meegenomen. Wanneer de beslissing valt, is nog
onbekend. Vast staat dat in 2019 wordt gestart
met de herinrichting van Westzaan.

Westzaan laat
van zich horen

Zuidervermaning, Zuideinde 233, 1551 EG Westzaan

Ook kwamen de diverse initiatieven ter tafel die
de sfeer in Westzaan verhogen en de saamhorigheid bevorderen, zoals de onlangs gehouden Dag
van Westzaan, de Lichtjesavond op 27 oktober en
ja zelfs Koningsdag 2018 kwam ter sprake.
De plannen zijn ambitieus en voor de huidige
vrijwilligers is geen berg te hoog, toch zou versterking van het vrijwilligersteam wenselijk zijn
om alles goed te kunnen blijven organiseren.

Ensemble Tetraktys:
Matteo da Perugia
in Milaan, virelais en
ballades
Kees Boeke, de naar Toscane uitgeweken blokfluitist, vedelspeler, onderzoeker en ondertussen
ook producent van ambachtelijke extra vergine olijfolie, verkent met zijn ensemble Tetraktys
de wondere muzikale wereld in de overgang van
late middeleeuwen naar de vroege renaissance.
Voor deze tournee nodigt hij de Canadese sopraan
Stefanie True –onthoud die naam– uit. Op het programma staan verfijnde amoureuze ballades en
virelais van Matteo da Perugia, werkzaam aan de
prestigieuze Dom van Milaan.
Er is geen pauze, het programma duurt 70 minuten. Ensemble Tetraktys bestaat uit: Stefanie
True (sopraan), Claire Piganiol (harp en organetto),
Baptiste Romain (vedel) en Kees Boeke (vedel en
muzikale leiding). Organisatie Oude Muziek.

Fase A8-A9

Talentenhuis
Van het Sociaal Wijkteam gaf Anja Burger een
korte uitleg over hun werkzaamheden en over
de ontwikkelingen van het Talentenhuis dat op 5
september is gestart. Het Talentenhuis is gevestigd in Assendelft op de Parkrijklaan 121E en is
voor de inwoners van Westzaan en Assendelft.
Op maandagochtend heeft het wijkteam inloopspreekuur in Lambert Melisz van 9.00 uur tot
12.30 uur. Het wijkteam biedt ondermeer ondersteuning bij burenruzie, werkeloosheid, gezondheidsproblemen, schuldsanering, etc. Info: www.
swtzaanstad.nl

Verkeersveiligheid
Susan Kok van de Verkeerscommissie vertelde dat
de commissie onlangs bij de gemeente is geweest

W E S T Z A A N

Festiviteiten

De eerste vergadering van Dorpscontact
Westzaan na de zomerperiode kon weer rekenen op een goed gevulde Rechtszaal. De
onderwerpen op de agenda waren divers, de
toehoorders waren geïnteresseerd en hier
een daar werd een kritische vraag gesteld.
Theo van Eijk vertelde over het stadium van de
verbinding A8-A9. Uiteraard kunt u als omwonenden veel informatie uit de krant halen, maar het is
toch anders om zo’n presentatie bij te wonen. En
dat de aanleg nog geen gelopen race is, blijkt wel
uit het feit dat men op zijn vroegst verwacht in
2030 de verbindingsweg op te leveren. Alles valt
of staat met de bezwaarprocedures die omwonende kunnen aanvoeren als het plan in de PIPfase (Provinciaal Inpassings Plan) komt. Op dit
moment verkeert het project zich in de bestuurlijke afwegingsfase en zijn de resultaten van de
planstudie vrijgegeven voor inspraak. Tot 1 oktober kunt u nog een inspraakreactie geven op de
wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd en op
de resultaten van het onderzoek.
Op www.verbindinga8-a9.nl kunt u alle informatie vinden.

ZUIDERVERMANING

Theo van Eijk over de verbinding A8-A9.

Dus heeft u een paar uurtjes tijd of wilt u zich
tijdelijk inzetten? Alles kan en helpt mee om te
zorgen dat Westzaan blijft bruisen.

AED’s
Een belangrijke mededeling was dat de
AED’s (Automatische Externe Defibrillator) bij
De Kwaker en bij Houtman Fysiotherapie op
het Zuideinde zijn voorzien van een buitenkast.
Hierdoor zijn de AED’s altijd bereikbaar.
Carla van den Puttelaar

De volgende vergadering is op 2 oktober om
20.00 uur in ’t Reght Huys. Wilt u op de hoogte
worden gehouden, meld u dan aan bij:
Ingrid Jahn, secretaris commissie Dorpscontact
Westzaan, 075-6153 348 of 06-1717 1793.
E-mail: dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

Datum: Donderdag 19 oktober
Aanvang: 20.15 uur
Toegangsprijs: € 23,- , vriend € 19,- , CJP/student
€ 10,Een abonnement voor 6 concerten in Westzaan kost
€ 117,30, voor Vrienden van de Zuider vermaning
€ 96,60. Kaartverkoop: via Oude Muziek of 0302329 010.
Zoals altijd in de Zuidervermaning Westzaan is dit
een concert met kaarslicht en is na afloop gelegenheid tot napraten met een drankje en een hapje.
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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

lab

03

architectuur en ruimtelijke vormgeving
J.J. Allanstraat 251, Westzaan
wouter@lab03.nl
06 24703797 www.lab03.nl

•

boomrooierij • boomverzorging
• boomveiligheidscontrole
• bomen en planten
• stobbenfrezen

www. meijerboomverzorging.nl of bel 06-21800308

EEN DUURZAME TOEKOMST BEGINT BIJ...

www.desolarstore.nl | Ronde Tocht 48 | Zaandam | 075-8200280
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ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

Horend Goed
De carrière van Sandra van Spil-Klokkemeijer, die na haar studie voor
audicien gedurende 15 jaar ervaring opdeed in de hoorbranche,
kreeg in 2013 een nieuwe wending. Ze werkte eerst bij een grote
keten van hoorspecialisten en later ook bij een fabrikant van hoortoestellen. In 2013 vond ze de tijd gekomen om een eigen zaak te openen
en koos voor een pand in Krommenie op de Heiligeweg. Hier kon zij
haar eigen vast omlijnde ideeën om klanten uitgebreid te adviseren
in praktijk brengen en een eigen koers varen. Met een breed en uitgekiend assortiment hoortoestellen, gebaseerd op diverse soorten
van slechthorendheid, zou ze haar klanten beter kunnen bedienen
dan met het beperkte assortiment van de grote ketens. Haar in 15 jaar
opgebouwde vakkennis zou haar geheime wapen worden in deze concurrentiestrijd.
audiocabine van het ZMC voor een
screening van het gehoor. Een dergelijke screening, die ongeveer een half
uur duurt, is nodig om de diverse vormen van slechthorendheid te herkennen. Dit is weer van belang voor het
juist vaststellen van het te verstrekken apparaat en van de hoogte van
de vergoeding door de zorgverzekering. Het verkoopteam adviseert de
klanten uitvoerig over al deze zaken
en laat iedereen zelf de keuze maken
voor het type dat het beste bij hem
of haar past: in of achter het oor, de
kleur et cetera.
De laatste tijd is er een trend dat men
zich niet langer laat leiden door hoeveel de verzekering betaalt, maar
kiest men voor het toestel dat het
beste bij hem of haar past. Een pleister op de wonde is dat de niet vergoede zorgkosten aftrekbaar zijn van
de belasting.
Wat tot op heden niet gelukt is,
ondanks de vele moeite hiervoor, is
een geschikt hoortoestel te vinden
tegen oostindische doofheid. Zelfs
de leverancier uit Singapore kon hen
Door de vestiging aan de zorgbou- daar niet aan helpen. Er is dus nog
levard is ook het contact met de werk aan de winkel om het assortiKNO-artsen, die over de aanpak van ment verder af te ronden.
Sandra al heel content waren, verder verbeterd en directer geworden.
Ook kunnen ze gebruikmaken van de
Dat deze filosofie goed was bleek
al snel, want reeds spoedig na haar
start als eenmanszaak kon haar man
Robert zijn baan opzeggen om haar
in de winkel bij te staan. Nu in 2017,
slechts vier jaar later, bestaat het verkoopteam uit vijf personen en werd
kortgeleden aan de zorgboulevard
van het Zaans Medisch Centrum een
splinternieuw filiaal geopend.
Hier zwaait audicien Steve Smit de
scepter, bijgestaan door een parttime-medewerker die de klanten
ontvangt als hij bezig is met een
gehoortest. Het Horend Goed-assortiment bestaat uit hoortoestellen uit
de landen Amerika, Denemarken,
Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en
Singapore. Vooral de Deense apparatuur, die erg vooruitstrevend is, is bijzonder goed vertegenwoordigd. Het
gaat van een eenvoudig tot een zeer
geavanceerd product, waarbij het
hoortoestel, dat inmiddels een minicomputer is, via een smartphone met
een bluetoothverbinding afgesteld
kan worden.

Roda organiseert sponsordiner
Op woensdag 18 oktober organiseert korfbalvereniging Roda, in samenwerking met Hotel-Café-Restaurant De Prins, een sponsordiner. Met hulp
van de familie Van der Werf hoopt de jubileumcommissie met dit diner geld
te genereren om de festiviteiten te bekostigen. Het culinaire driegangendiner kost 50 euro, exclusief drankjes. Het om 19.00 uur. Er kan een keuze
gemaakt worden uit een vlees- of visgerecht. De muzikale omlijsting van
deze avond is in handen van combo Daisy and Friends. Er kan tot 2 oktober
gereserveerd worden via jubileum@wkvroda.nl. Alle info van dit sponsordiner kunt u bekijken op de site van Roda.

‘Natuurlijk Natuur’ afsluiting jubileumjaar
Op zaterdag 7 oktober opent Galerie Staphorsius de 8e editie van de
verkoopexpositie Natuurlijk Natuur,
volledig gericht op de wildlifekunst. Deze expositie loopt tot en
met 30 december, waarmee de
galerie het 50-jarig jubileum afsluit.
De expositie zal weer een divers
kijkspel bieden met een breed aanbod van onder meer schilderijen
en beelden van Nederlandse en
internationale kunstenaars rond de
thema’s wildlife en landleven.
Met dit jubileumjaar heeft Galerie
Staphorsius ook aandacht gegeven
aan de Zaanse kunstenaar en illustrator Rein Stuurman (1900-1984),
die indertijd grote bekendheid verwierf met zijn illustraties voor de
eerste Nederlandse vogeldetermineergids ‘Zien is Kennen!’.
Begin van dit jaar bracht de galerie
een prachtig geïllustreerde biografie over zijn leven en werk uit.
Ter gelegenheid van de expositie
‘Natuurlijk Natuur’ wordt het boek
in een beperkte oplage in combinatie met een originele vogeltekening
van Rein Stuurman tegen een aantrekkelijke prijs aangeboden.

Diana Höhlig, ‘Red Rock Refuge’, 40 x 60 cm.

Sunday’s@Staphorsius
Ook tijdens ‘Natuurlijk Natuur’ zal
de galerie op zondagen geopend
zijn. Verschillende deelnemende
kunstenaars zullen tijdens deze
dagen aanwezig zijn met interessante workshops en demonstraties
van hun werk en een boeiende uitleg geven over de totstandkoming
van hun kunstwerken.
Galerie Staphorsius, JJ Allanstraat
287b, 1551 RG Westzaan
‘Natuurlijk Natuur’: 7 oktober - 30
december
Reguliere openingen: dinsdag tot
en met zaterdag van 9.00 tot 17.00
uur
Zondagopeningen van 13.00 tot
17.00 uur op 8 en 22 oktober, 5 en
19 november,
3, 17 en 26 december (2e kerstdag).

Vernieuwde website Westzaanse Gemeenschap
Na 12 jaar is de website van de Westzaanse Gemeenschap in een nieuw
digitaal jasje gestoken. Het voorlopige webadres is www.wessaner.nl.
Veel dank is verschuldigd aan Arthur
Breuring, die al die jaren belangeloos
de site technisch heeft ondersteund.
Het bestuur van de WG heeft voor het
content management systeem WordPress gekozen, omdat het betaalbaar, open source, populair en vooral
gebruiksvriendelijk is.
Onder de WG, de Westzaanse
Gemeenschap, vallen zo’n 40 stichtingen, verenigingen en commissies, niet gering. Een goed werkende
website is een belangrijke levensader
voor onze vereniging, zeker in ons
huidig tijdbestek.
Het huidige bestuur van de WG ziet de
noodzaak om een helder, dynamisch
communicatiemiddel met haar leden
te hebben. De website is nu beter op
allerlei platforms zoals smartphones ,
tablets en pc’s te benaderen.
Er is gekozen voor een overzichtelijke
en heldere indeling in categorieën,

zoals feesten en gedenken, kunst
en cultuur, muziek, ontspanning,
sport etc. Er is een uitgebreide
agenda waarin de komende evenementen op datum zijn gerubriceerd. Natuurlijk zijn er fotoalbums
te vinden waar de fotootjes van
onder andere de prutrace, de sinterklaasintocht en de kerstfair te vinden zijn. Er is een directe link naar
de Facebookpagina ‘Je bent een
Westzaner als...’. De Wessaner heeft
een prominente rol op de website
gekregen. De maandelijkse glossyuitgaven met duizenden artikelen
zijn vanaf 2004 op overzichtelijke
wijze te zien en te downloaden.
Bezoek onze site en beleef het
Westzaan-gevoel. De website
beheerders namens de WG zijn Alex
van den Hoeden en Fred Eerenberg. Heeft u vragen, suggesties
om de site te verbeteren of aan te
vullen? Laat het ons weten. E-mail
naar: Westzaansegemeenschap@
upcmail.nl.
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Nieuw kunstgebit?
Gegarandeerd de beste zorg
voor u en uw kunstgebit!
kunstgebi
BEL VOOR

EEN

AFSPRAAK

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

075 - 670 76 3
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

•

VESTIGINGEN

•

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

Westzaner Jasper Rijken
bij ‘Little Big Stars’

In memoriam:
Lien Sopjes

Vrijdag 29 september zal de
11-jarige Jasper Rijken bij RTL 4
te zien zijn in het programma
‘Little Big Stars’. Het programma wordt gepresenteerd door
cabaretier Najib Amhali. In ‘Little
Big Stars’ zijn kinderen de ster
van de avond. Op een grote bank
hebben ze een gesprek met Najib
over hun talent/passie, die ze
vervolgens aan het publiek en de
kijkers mogen laten zien.
Jasper zal in het programma zijn talent voor trompetspelen laten horen.
Hij heeft vier jaar les bij Gerard Kleijn in de muziekschool Fluxus. Al toen
Jasper drie was wist hij dat hij ‘trompetter’ (in het leger van de prins) wilde worden. Maar hij moest wachten totdat zijn voortanden waren gewisseld. Bij Fluxus werd zijn talent ook gezien. Sinds twee jaar zit hij daar in de
talentenklas. In deze klas verbreedt hij, samen met andere muzikale talenten, zijn muziekkennis. Jasper heeft al opgetreden in het Zaantheater, gastoptredens gedaan bij concerten, en twee keer deelgenomen aan het Jan
Pasveerconcours, waarbij hij een 1e en een 2e prijs behaalde.

Op donderdag 20 juli is mw. P.M.
Sopjes-Bakker, beter bekend als
Lien Sopjes, op de leeftijd van 98
jaar overleden. Zij was de oudste
bewoner van Lambert Melisz en
waarschijnlijk ook de oudste bewoner van Westzaan.
In 1942 vestigde ze zich hier in het
dorp op de J.J. Allanstraat. In 1955
verhuisde de familie naar de Veldweg. In die periode was ze actief in
verschillende verenigingen, vooral
de speeltuin aan de Veldweg. Ze
werkte ze als gezinsverzorgster op
diverse adressen in het dorp, maar
hoofdzakelijk in het zuidelijke deel.
Eind jaren tachtig, toen het met haar
man steeds minder werd, verhuisde
ze naar een aanleuningwoning bij
Lambert Melisz. Daar begonnen
haar activiteiten voor de Anbo,
waarvan ze een aantal jaren het
voorzitterschap heeft bekleed. In
die functie verzorgde ze jarenlang
de dagtochten en overige activiteiten. Lien Sopjes vertelde altijd dat
ze dit zou doen tot uiterlijk haar
tachtigste jaar, maar wat de Anbo
betreft moest hier nog een paar
jaar aan vastgeplakt worden, daar

In Westzaan heeft u Jasper vast gehoord op de vrijmarkt op Koningsdag
of bij de volkskerstzang in 2016, waar hij meespeelde met zijn vader,
die organist is van de Grote Kerk. De Rankscholier Jasper speelt ook in de
harmonie Nuevo.
Op 8 september was de 1e uitzending van het programma en op
29 september zal Jasper zal dus nogmaals te zien zijn. Het programma
begint om 20.30 uur.

Voor de meeste van jullie is de vakantie alweer voorbij. De kinderen weer naar school. Lekker uitgerust
in ons eigen landje of in een lekker warm oord. Om het vakantiegevoel nog even vast te houden, een
makkelijk en gezonde salade afkomstig uit Spanje.

Spinaziesalade met manchego
Bijgerecht: 4 personen
Bereidingstijd:10 minuten
Wat hebben we nodig?
150 gr verse bladspinazie • 1 appel • 30 gr pijnboompitten, geroosterd of 100 gr pecannoten
• 50 gr manchego-kaas • 40 gr saladecroutons •
peper en zout • 1 eetlepel honing • flinke scheut
olijfolie • 1 eetlepel balsamicoazijn
Bereiding:
Schil de appel en snijd hem samen met de manchego in stukjes. Meng de honing, olijfolie, balsamicoazijn en zout en peper door elkaar in een kommetje.
Meng de spinazie in een grote kom met de appel,
pijnboompitten (of pecannoten), manchego-kaas en
de croutons. Besprenkel met de dressing en dien op.

Weetje:
Manchego is een
Spaanse kaas uit
de regio La Mancha, gemaakt van
de melk van het
schapenras manchego. Officieel moet manchego-kaas 60 dagen tot
twee jaar rijpen. Manchego heeft een stevig en compact consistentie en een boterachtige textuur en
bevat vaak kleine, ongelijk verdeelde luchtzakken.
De kleur van de kaas varieert van wit tot geel-ivoor
en de oneetbare korst van geel naar bruin-beige.
De kaas heeft een kenmerkende smaak, is goed
ontwikkeld, maar niet te sterk, romig met een lichte
tinteling, en heeft een nasmaak die kenmerkend is
voor schapenmelk.

er niet direct opvolgers waren. Bij
haar afscheid werd ze benoemd tot
lid van verdienste van de afdeling
Westzaan.
Lien zat in de ledenraad van huurders van Parteon en werd geëerd
met het speldje van Meest Verdienstelijke Westzaner. Nadat bekend
werd dat de aanleunwoningen aan
de waterkant gesloopt moesten
worden i.v.m. de nieuwbouw van
het huidige Lambert Melisz verhuisde ze naar het hoofdgebouw,
waar ze ruim 27 jaar met veel plezier
heeft gewoond.

Popkoor komt
naar Westzaan
Met ingang van het nieuwe zangseizoen gaan
popkoor L&D en zanger, danser en zangcoach
Louis van Dijk van Muziekfabriek Van Dijk
samen verder. Onder leiding van deze enthousiaste dirigent zal het popkoor er weer vol lef en
passie tegenaan gaan.
Ook zin in eigentijdse popsongs, energieke
repetities waarbij je ook veel leert over zangtechniek en performance, swingende optredens en natuurlijk ook veel gezelligheid? Dan
is het vanaf september hét moment om bij ons
te komen zingen, op de donderdagavond van
20.00 tot 22.00 uur bij de Muziekfabriek in Westzaan. Meer informatie? Stuur een mailtje naar:
riadenhollander@gmail.com.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!
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speciaalzaak in franse kaas en wijn
winkel, groothandel, relatiegeschenken en partyservice

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

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

De lekkerste ZAANSE DUIVEKATERS worden
door onze bakkers gemaakt!
WINKELCENTRUM WESTERKOOG • Koog aan de Zaan • T 075 - 6315350 • E info@ndelangebakkerij.nl

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

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL

Westzaan 06 30 24 58 85
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Huttenbouw 2017
weer onvergetelijk!

Herleving in
de open lucht

Maandagochtend 28 augustus stonden 165 kinderen te trappelen van ongeduld om door de prachtige
poort (zie foto) te gaan en te starten met het bouwen van een hut. Thema dit jaar was de Olympische
Spelen, maar dan met een Westzaans huttenbouwsausje. Er was een heuse openingsceremonie waarbij
twee jeugdleiders in sporttenue van TV Westzaan en VVV Westzaan met fakkels vanaf het RODA-veld naar
De Kwaker renden. Dit alles was via een livestream te volgen op Facebook. Nadat onze eigen atleten het
vuur hadden ontstoken, kon het timmeren beginnen. Onder begeleiding van enkele vrijwilligers en
25 jeugdleiders (14 t/m 17 jaar) startte de bouw van 20 prachtige hutten.

Van links naar rechts: Marielle, Mignon, Marja, Victor, Jose,
Sandra, Willemijn, Elsemiek, Michael, Wendy en WillemJan.

Tijdens de Dag van Westzaan op 9 september
heeft toneelvereniging Herleving buitenluchtoptredens gemaakt vanaf een platte wagen
of, zoals dat vroeger heette, een boerenkar,
ter lering en vermaak van de lokale bevolking.
Tegenwoordig is het een vermaak en attractie
voor de toeristen.
Dinsdag werd er volop verder gebouwd en in
De Kwaker werd druk geknutseld aan versieringen
voor op de hutten, zoals vlaggen en medailles.
Helaas kwam aan het mooie weer van de eerste
twee dagen een einde en de woensdag begon met
heel veel regen. Op die dag stonden onze eigen
Westzaanse Huttenbouw Spelen op het programma met een ruim 50 meter lange stormbaan, een
buikschuifbaan, een korfschietspel, spijkerslaan en
vlotvaren. Ondanks (en misschien ook wel dankzij)
het slechte weer was het een groot feest voor de
kinderen. Moe, voldaan en helemaal doorweekt
keerde de eerste groep voor de lunch terug in
De Kwaker.
Ondertussen was de huttenkeuring met behulp
van wijkagent Peter voor de achterblijvende groep
al gestart. Twee hutten werden afgekeurd vanwege uitstekende spijkers. Gelukkig was dat snel
opgelost en werden deze hutten bij de herkeuring alsnog goedgekeurd, zodat ook hierin ‘gesla-

pen’ kon worden en het fel begeerde ‘bewijs van
goedkeuring’ op de hut gespijkerd kon worden.
De mooiste en beste hut werd uiteindelijk hut
nummer 9, omdat daar met een erepodium en een
heuse klimwand het thema goed was terug te zien.
De traditionele rommelmarkt en de borrel achter op
het plein vielen ‘s avonds helaas letterlijk in het water
en we waren genoodzaakt de bar binnen in De Kwaker te gebruiken. Iets na 21.30 uur begeleidde een
geweldig en professioneel vuurwerk de sluitingsceremonie.
Nadat de ouders naar huis waren gegaan, begon
het avondprogramma met een ‘hele vette disco’
en zelf echt stokbrood (deeg op een stok) bakken boven de vuurkorven. Rond 24.00 uur gingen
de niet-slapers naar huis en knapte het weer een
beetje op. Een deel van de kinderen heeft uiteindelijk toch in de hutten ‘geslapen’ in plaats van
in De Kwaker. Daarna begon voor de ‘slapers’ het
spannende spel van uitbreken en overlopen met
het risico ‘gesnapt’ te worden door de leiding.
’s Morgens om 7.00 uur werden de kinderen weer
opgehaald om thuis, moe maar voldaan, echt te
gaan slapen! Voor de organisatie restte dan nog
één taak en dat was het opruimen van De Kwaker
en de hutten.

Gezien de vele positieve reacties was het weer zeer
geslaagd. De organisatie wil nogmaals alle vrijwilligers, inclusief de bikkels van de jeugdleiding
en alle sponsors heel hartelijk bedanken voor hun
hulp en bijdrage aan dit geweldige Westzaanse
kinderfeest. Voor meer foto’s, filmpjes en het
dagelijkse Huttenbouw-journaal, zie Huttenbouw
Westzaan op Facebook.

Daarna ging weer alle aandacht uit naar de repetities van ‘Reisbureau Vakantiedroom’. De première is op zaterdag 28 oktober om 20.00 uur in
dorpshuis De Kwaker. De overige opvoeringen
zijn op de zaterdagen 4 en 11 november.
Als u meer over de voorstellingen wilt weten,
kunt u ons op de website volgen:
www.tvherlevingwestzaan.nl.
Martin van ‘t Veer

Westzaans
Dameskoor
Volop plannen en ideeën om te realiseren na
het 35-jarig jubileum op 2 april 2017. En dat gaat
ook zeker lukken want als er één koor is dat altijd
openstaat voor vernieuwing en samenwerking
met andere muzikanten, dan bent u hier aan het
goede adres! Elke woensdagavond van 20.00
tot 22.00 uur wordt er gerepeteerd in dorpshuis
De Kwaker, met een altijd gezellige pauze voor
het uitwisselen van het wel en wee.
Het Westzaans Dameskoor heeft een veelzijdig
repertoire dat de mooie nieuwe klassiekers
omarmt. Daarom zouden wij het leuk vinden als
er wat uitbreiding met jonge(re) stemmen zou
komen, zodat wij onze plannen kunnen realiseren. Uiteraard met een fantastische instrumentale ondersteuning! Dus dames: Join the club!
Gerda Vreeken

Jeroen Zuidema
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Spectrum Schoonmaakbedrijf is
er voor al uw schoonmaakwerk!
Glasbewassing
Onderhoud kantoren
Schoonmaak opleveringen
Vloeronderhoud tapijt en/of harde vloeren
Schoonmaak gevels voor
bedrijven en particulieren
Verwijderen van graffiti

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

www.schoonmaakbedrijfspectrum.nl

Voor een
persoonlijke
en adequate
aanpak!

Assendelft

Smit
en Alles
landbouwmechanisatie

www.smitenalles.nl

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

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

Uitgeest

Molenwerf 3, 1911 DB
T: 0251-319065
M: 06-21574068
E: info@smitenalles.nl

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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De
puzzel
van
INGRID
Dit is geen prijspuzzel. De oplossing kunt u dus niet inzenden. De oplossing van de puzzel van Peter
in het vorige nummer is DIPLODOCUS, OVIRAPTOR. De uitslag van de prijspuzzel in april is nog niet
vermeld. De oplossing was: PLANET OF THE APES. De winnaar was: Dini van den Berg-Grapendaal,
Torenstraat 13, Westzaan.
De oplossing van de puzzel in De Wessaner van juni is: SKERREPKLOMPE. De winnaar is: L. PellegromKoenen, Burg. Ferfstraat 13, Westzaan.
Horizontaal: 1 keelontsteking,
5 kern, 8 goedzak, 12 bakboord
(afk.), 13 verplaatsing per spoor, 16
uitroep, 18 jongensnaam, 20 afgesproken, 21 sleepnet, 23 afstammeling, 24 smet, 25 plaats in Italië,
27 eens, 28 Kirgizstan landcode,
29 bijbelse vrouw, 31 kabinetsvakantie, 33 Europeaan, 35 kosteneenheid (afk.), 36 Spaanse hapjes,
38 ordezuster, 39 gelatinegerecht,
41 Italiaans eiland, 44 bergbeklimmer, 46 hert, 47 autoschade, 49
gezichtsbeharing, 50 kleefstof, 51
glazen kweekhuis, 52 explosief,
53 Chinees heerser, 55 vruchtennat, 57 in orde, 58 aanwijzend
voornaamwoord, 59 Aziatisch
dier, 62 Afrikaanse houtsoort, 64
Luthetium (afk.), 69 bad-gerei, 71
voedingsmerk chocoladepasta,
72 gemeente in ZuidHolland, 74 dikke kabel,
75 akelig mens, 76 plaats
in Amerika, 78 jeugd- 13 1
puistje, 79 bijwoord, 80
12
benadelen, 81 hulporganisatie, 83 officiële editie 18
(afk.), 84 voetbalclub, 85 23
dampen, 87 strooizout, 28
89 lidwoord, 91 plaats
in Limburg, 93 aardkluit,
95 juist geleden, 97 dis- 41 42
46
cipline, 98 muziekinstrument, 100 getal, 101 51
keg, 103 plaats in Japan,
57
105 Grieks gerecht, 107
plaats in Gelderland,
109 plaats in Groningen, 69 70
111 uitbrengen van een 74
film, 114 hijswerktuig,
79
116 selenium (afk.), 117
aangehouden persoon, 84
119 legerorder (afk.), 91
120 boekuitgave, 121 tvzender, 122 deel van de 101 102
schedel.
109

Verticaal: 1 bestuurder
van klooster, 2 deel van
een kassa, 3 deel van de

Bijbel, 4 benzinemerk, 5 stelen, 6
godin van de zee, 7 hoog zetelen,
8 winkelketen, 9 rund, 10 honorering , 11 mohammedaanse titel, 12
Zaans voor gezicht, 14 eikenschiller, 15 liefdesgod, 17 bewijsstuk,
19 niet even, 22 omroep, 24 vlaggenstof, 26 mondelinge regeling,
30 eiland van de Nieuwe Hebriden, 32 met (latijn), 34 In partibus
infidelium (afk.), 36 borduursel,
37 jongensnaam, 39 her en der,
40 instituut voor sportopleiding
(afk.), 42 rijstwijn, 43 Europese
Unie (afk.), 44 meisjesnaam, 45 niet
breed, 48 verteren, 49 overgaan
in vaste toestand, 51 bevel voor
een hond, 52 droog veevoer, 54
automerk, 56 aardappelgerecht,
58 ritmische beweging, 59 geld
ontvangen, 60 toekomstig, 61 het

Zijn de woorden juist ingevuld,
dan lees je bij 65 horizontaal de
bijnaam van de papierwarenfabriek P. Dekker te Wormerveer.
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110

116

volgen, 63 zangstuk, 65 bosrand,
66 inwoning, 67 afbrokkelen, 68
lekkernij, 70 literaire term, 73 snijwond, 75 plaats in Utrecht, 77
Japanse gevechtssport, 80 hondsmoe, 82 plaats in België, 84 groei,
85 Europees land (voorheen), 86
zwaar, 88 werkschuw, 90 plaats
in Gelderland, 92 beeldmerk, 93
paraderen, 94 muziekterm, 96
deel van de maand, 98 kleur, 99
meisjesnaam, 102 denkbeeld, 104
slee, 106 Amerikaanse gokstad,
108 vacht, 110 dans, 112 boom, 115
vogel, 117 zoogdier,118 tegenover
(afk.).

108

115
119

122
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EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

Wandelweg 41B • 1521 AB Wormerveer
Tel.: 075 - 621 21 08 • info@renaudwitgoed.nl
W W W. R E N A U D W I T G O E D . N L
Ŕ(&41&$*"-*4&&3%*/1"5300/7-0&3&/
Ŕ3&/07"5*& ""/)&-&/&//*&68
Ŕ-".&- -".*/""5&/)065&/7-0&3&/
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INSTALLATIEMAN

...aangenaam.

www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

T (075) 621 66 07 | M 06 22 44 86 96
E klerkrichard@gmail.com

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

•
•
•
•

09.00 - 17.30 uur
09.00 - 13.00 uur
09.00 - 13.00 uur
09.00 - 21.00 uur
09.00 - 13.00 uur
09.00 - 16.00 uur

Handbeschilderde geboortestoeltjes
Speciaal bloemwerk@evenementen
Stylingadvies binnen- en buiten
Diverse workshops

Gré Vis

Opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan

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

-

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

Ruud Kerkhoff

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

HOUSE OF NAILS

Je ziet het verschil!

• Gespecialiseerd in
Gel- en Acrylnagels
• Manicure
• Gelpolish op teennagels
• Docent bij Magnetic
Nail Design B.V.
• Jarenlange ervaring

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

www.vandijkstijl.nl



www.drvr.nl

KINDERTUIN WESTZAAN
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.
Speerpunten:
Bewegen, natuur ervaren, samen spelen,
leren van elkaar en
buiten zijn.
Meer info op kinder tuin.nu
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Jacobus van Waertstraat 1
1551 CH Westzaan
t 075-6218688 / m 06-20821806
e house-of-nails@hetnet.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

Spreekuren Westzaanse huisartsen

Doopsgezinde Gemeente

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 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

Het Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan heeft
iedere maandag van 09.00-12.30 uur inloopspreekuur in Seniorencomplex Lambert Melisz.
Bel 088-3833014 voor een afspraak bij u thuis. Zie
ook www.swtzaanstad.nl/assendelft-plus-westzaan.

De beheerders van
de publicatiekasten zijn:
Noord: Ruud van Vuure, Torenstraat 28,
tel: 075-6282813
Zuid:
Ingrid Jahn, Kerkbuurt 40,
tel: 075-6153348/06-17171793

De diensten zijn in de Kooger Vermaning
1 okt 10.00 uur ds. Jaap Brusewitz
8 okt 10.00 uur Gluren bij de Buren, bezoek
aan Kooger Kerk, ds. Jannie Nijwening
15 okt 10.00 uur zr. Cocky Brouwer
22 okt 10.00 uur ds. Truus de Boer
29 okt 10.00 uur ds. Pieter Oussoren

Christelijke Gereformeerde Kerk

De middagdiensten zijn in Beverwijk,
Meerstraat 62
1 okt 9.30 en 16.00 uur ds. J. van Dijken,
Nieuw-Vennep
8 okt 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
15 okt 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
22 okt 9.30 en 16.00 uur ds. M. Hogenbirk,
Aalsmeer
29 okt 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

Gereformeerde Gemeente Westzaan
1 okt 10.00 uur leesdienst en 15.30 uur
ds. H. v.d. Heiden
4 okt 19.30 uur ds. G.W.S. Mulder
8 okt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
15 okt 10.00 en 15.30 uur ds. M. Joosse
19 okt 14.00 uur ds. M. Joosse
(huwelijksbevestiging)
22 okt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
25 okt 15.00 en 19.30 ds. C. Sonnevelt
29 okt 10.00 en 15.30 uur ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Westzaan

1 okt 10.00 uur laagdrempelige dienst
ds. L. Rasser, Amsterdam
8 okt 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
15 okt 10.00 uur gezamenlijke zangdienst in
De Ontmoeting te Zaandijk
ds. M.C. Sloots en ds. C. Visser
22 okt 10.00 uur ds. A. Mak, Bloemendaal
29 okt 10.00 uur ds. R. Visser, Amsterdam

De
puzzel
van
PETER

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 oktober 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
25 oktober 2017.

Abonnement

Iedere woning in Westzaan krijgt maandelijks
De Wessaner in de brievenbus. Hebt u familie
of bekenden die ons blad ook graag lezen?
Voor € 17,60 krijgen zij het een jaar lang toegestuurd. Een berichtje naar het secretariaat is
voldoende.

Hans van Mierlo zei:
‘Je hebt het verleden niet achter de rug,
je het het in de rug.’

Eind dit jaar stopt De Puzzel van Peter. Dat vinden we heel jammer. Zijn puzzels zijn altijd heel
oorspronkelijk en een uitdaging voor de echte
puzzelliefhebber. De Puzzel van Ingrid, die om het
nummer verschijnt, blijft wel. Maar voor Peter zijn
we op zoek naar een vervanger. Is dat iets voor u?
Of kent u iemand die dat misschien leuk zou vinden? Het gaat om zes puzzels per jaar.
Het hoeven niet per se moeilijke puzzels te zijn. Het
is wel leuk als ze een Zaans tintje hebben. Stuur
even een mailtje naar de redactie voor aanmelding
of meer informatie: wessaner@gmail.com.
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GEZICHTSBEHANDELING,

HUIDVERBETERING ,
ELEKTRISCH ONTHAREN

Bart
Natuursteen
Natuursteenbewerking voor bouw,
interieur en grafmonumenten

Guisweg 43-45
1544 AH Zaandijk

Gas - Water - Sanitair

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

Rioleringen - Dakbedekkingen
Lood-, zink- en koperwerken

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

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

MEER WETEN?
OF VRIJBLIJVEND EEN
AFSPRAAK MAKEN:

06 - 55 321 459
INSTITUUTLIEV.NL

Bona Gecertiﬁceerd Vakman,
certiﬁcaatnummer NL31093

Meer dan 80 verschillende verse vlaaien

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

KAAIKHOF 18, Assendelft, Tel. 075-6573400

strevende drukkerij, altijd al geweest. Neem onze ambitieuze ICT-afdeling.
Hier vind je professionals die weten dat publishing meer is dan inkt op papier.
Resultaat: innovaties op maat – oplossingen die het proces beter, sneller
en goedkoper maken. De basis onder al onze activiteiten is onze Zaanse
herkomst. Niet ingewikkeld doen, maar aan de slag gaan en altijd vooruit willen, dat kenmerkt onze aanpak. Meer weten over ons vakmanschap of onze
ambities? Kijk op HuigHaverlag.nl of maak een afspraak, via (075) 612 73 73.
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DE PE RSOON LIJKSTE
OPLOSSIN G VOOR
U W HU ID VIN DT U BIJ
LIE V IN W E STZA A N

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

Zaans vakmanschap sinds 1902 HuigHaverlag is een vooruit-

De techniek
van de toekomst,
dankzij de
ambitie van nu

N AT U U R L I J K M O O I

