
Dit weekend, zaterdag 22 sep-
tember, opent Stichting Theater 
in de Kwaker het nieuwe theater-
seizoen op spectaculaire wijze 
met een wel heel bijzondere 
voorstelling. De welbekende 
acteur Hakim uit Sesamstraat 
komt dan in ons dorpshuis zijn 
voorstelling Roodkapje spelen. 

Iedereen kent natuurlijk het sprookje 
van Roodkapje. Er is een meisje. Er 
is een grootmoeder. Er is een boze 
wolf. Er is een jager in het bos. En 
er is een happy end. Het enige wat 
veel mensen misschien niet weten is 
dat Roodkapje van oorsprong een 
Frans sprookje is. En dus niet van 
Hans Christiaan Andersen.

In de voorstelling Roodkapje, die 
Hakim in een nieuw jasje heeft 
gestoken, heeft Roodkapje misschien 
helemaal geen rood kapje. Hakim 
houdt ervan karakters, gebeurtenis-
sen en misschien zelfs de afloop 
van een verhaal te veranderen. Het 
is heel goed mogelijk dat hij van 
de boze wolf een hele lieve maakt. 
Misschien is de grootmoeder wel de 
juf van school, die helemaal niet ziek 
is. Of het kleine meisje een jonge-
man van een jaar of achttien. Het 
publiek moet maar afwachten wat 
er gaat gebeuren. Maar dat er wat 
gebeurt en dat dit bijzonder is, staat 
van tevoren eigenlijk wel vast. De 
voorstelling is geschikt voor iedereen 
van vier jaar en ouder.

Hakim speelt en maakt films. Of 
beide, zoals in De Woestijnroos. 
Natuurlijk is hij bekend van 
Sesamstraat. Samen met Karim 

Traïdia en Martien van Vuure schreef 
hij het bekroonde De Zandkroon, 
dat ook door hem werd geïllustreerd. 
Momenteel werkt hij aan de tv-serie 
Achmed van Oranje. Hakim maakte 
2 cd’s: In mijn droom (1995) en 
Sindbad de Zeevaarder uit 1998.

In Roodkapje speelt Hakim alle 
personages zelf. Daarnaast zijn er 
–zoals bijna altijd in zijn voorstel-
lingen– rollen weggelegd voor het 
publiek. Een voorstelling wordt vol-
gens Hakim pas een belevenis als je 
samenspeelt met je publiek.

De voorstelling begint om 14.00 
uur en duurt ongeveer 5 kwartier. 
Mogelijk zijn alle kaarten op dit 
moment al uitverkocht. Eerst even 
bellen dus met Dorpshuis De 
Kwaker, J.J. Allanstraat 127, telefoon 
075-631 03 52.

17e jaargang nr. 8 
21 september 2001

D e z e  m a a n d  i n  
D e  W e s s a n e r

Fina's vijfde boek, pagina 3.

Postzegels bij de bakker, pagina 2.

't Kluffie vierde feest, pagina 11.

Nieuwbouw 
Kroosduiker-Noord

Uniek sierbord behou-
den

Weer kerkkoek te 
koop

Schoolplein De Rank: 
een plaatje

D E  W E S S A N E R

1

Postzegels en banket
aan hetzelfde loket

Westzaners in den vreemde

De nieuwe media die ons ten 
dienste staan bieden de gelegen-
heid om contacten te onderhouden 
met oud-Westzaners die elders in 
de wereld wonen. Maar ook oud-
plaatsgenoten uit ons eigen land 
komen in deze speciale reportages 
voor. Deze keer ontmoeten wij Jaap 
Janse uit Budapest (Hongarije) en 
Huibert Bruijn die in Maasbracht 
(Limburg) een restaurant exploiteert.

Bekende acteur opent seizoen ‘Theater in de Kwaker’

Hakim dit weekend in Westzaan

Hakim.

Kroosduiker Noord wordt 
vernieuwd
De uit 1969 daterende school en 
kleuterschool hebben al jaren te 
kampen met achterstallig onderhoud, 
zodat bouwkundig ingrijpen noodza-
kelijk wordt. Er bestaan voor het 
volgend jaar plannen waarbij een 
deel van de huidige accommodatie 
wordt gesloopt en door nieuwbouw 
wordt vervangen. Een ander deel 
wordt gerenoveerd. Het geheel ver-
keert nog in een voorbereidend sta-
dium, maar er wordt al wel vanuit 
gegaan dat in 2002 kan worden 
begonnen. Door het plaatsen van 
noodlokalen wil men voorkomen dat 
het onderwijs last ondervindt. 

Zaanse molens draaien
Dat is de bedoeling op zaterdag 29 
september als de Zaanse Molendag 
wordt gehouden. Het gaat om De 
Schoolmeester, Het Prinsenhof en De 
Jonge Dirk. De laatste is alleen via 
het water te bereiken, maar vanaf 
Het Prinsenhof wordt een verbinding 
met deze 
pittoreske molen onderhouden.
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Donateurs Prins Bernhard 
Cultuurfonds op bezoek
Zaterdag 22 september komen 120 
donateurs van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds naar Westzaan, waar 
een bezoek wordt gebracht aan 
panden die profiteerden van dona-
ties die het fonds beschikbaar stelde 
voor restauratie-objecten. Het betreft 
het Reght Huys, de Zuidervermaning 
en de Grote Kerk. In de laatstge-
noemde kerk wordt het gezelschap 
ontvangen. Ook een tochtje met de 
boerenplat naar de Vermaning staat 
op het programma. Schipper Arnold 
Grootes moet voor deze massale 
belangstelling zijn vloot uitbreiden.

In memoriam Bas Appelhof

De laatste maandag van augustus 
werd afscheid genomen van Bouwe 
Appelhof die vooral onder zijn tweede 
naam Bas bekendheid genoot. 
Een man van weinig woorden, 
maar wel een doener, waarvan velen, 
speciaal in ons zuidelijk dorpsdeel, 
profiteerden. 
In 1986 behoorde hij tot de oprichters 
van Dorpscontact, waarin hij met 
straatgenoot Piet Veldhuijs een duo 
vormde in de commissie Verkeer 
en Groen. Toen de busdienst eens 
in een bezuinigingsronde het loodje 
dreigde te leggen, werd mede door 
hem een actie georganiseerd die 
tientallen Westzaners naar de 
Bannehof bracht, waardoor het 
gevaar gedeeltelijk werd afgewend. In 1998 stapte hij uit ons dorp-
sparlement, maar stilzitten was er niet bij. Bas behoorde tot een 
werkgroep van de Ma-Di, die gratis vervoer regelde naar de ziekenhui-
zen, deed bezorgwerk voor Woningvereniging Westzaans Belang, 
De Wessaner en de Westzaanse Gemeenschap, want niemand deed 
tevergeefs een beroep op hem. 
Enige maanden geleden belde echtgenote Uut met de mededeling, dat 
Bas alle activiteiten wegens ziekte moest beëindigen. In de Grote Kerk 
en op het kerkhof aan de Dolfijnenstraat, waren velen aanwezig om 
hem de laatste eer te bewijzen..

De afdeling Bijzondere 
Activiteiten van de Westzaanse 
Gemeenschap, bekend gewor-
den door het organiseren van 
dorpsfeesten en uitwisselingen 
met Zweden en Frankrijk heeft 
het initiatief van Martien Roos 
voor de organisatie van de fami-
liedag 2002 alle steun toege-
zegd. 

Er is al een aantal verenigingen bena-
derd voor medewerking, maar de 
kardinale vraag is natuurlijk op hoe-
veel Westzaners en oud-plaatsgenoten 
men moet rekenen. Daarom wordt een 
beroep gedaan op de bewoners om 
adressen van familieleden die vroeger 
in het dorp en nu elders wonen door 
te geven. Dat er belangstelling is voor 

het evenement werd al duidelijk door 
reacties van oud plaatsgenoten die 
verspreid over de hele wereld de 
Wessaner ontvangen.
Het gestelde doel is simpel: te komen 
tot een dag gevuld met keuzeacti-
viteiten die gepland staat voor zater-
dag 31 augustus 2002. Geen moei-
lijke opgaaf, want Westzaan bevat 
talrijke musea en bezienswaardighe-
den. Hierbij denkt men ook aan ten-
toonstellingen over de diverse fabrie-
ken en bedrijven die men rijk was en 
waarover nog veel materiaal bewaard 
gebleven is. En dan de natuur met 
reservaat De Reef en het Westzijder-
veld. De allesomvattende vraag is hoe-
veel mensen er komen. Daarom koos 
de commissie voor de Grote Kerk die 
als ontvangstcentrum wordt ingericht. 
Van hieruit wordt het programma 
geregeld. 
Financiën 
Om deze dag tot een succes te 

maken zullen de nodige kosten moeten 
worden gemaakt. De basis wordt 
gelegd door de verkoop van de beste 
Zuidfranse wijn, geleverd door een 
vaste relatie die na een uitwisseling 
met Sigean is gebleven. De prijs 
bedraagt ƒ 55,- per doos met 6 fles-
sen. Eind 2001 verwacht de commis-
sie inzicht te verkrijgen in de totale kos-
ten en de daarbij behorende bijdrage 
van de deelnemers.

Een adres
Om de gehele organisatie vlot te 
laten verlopen zijn alle handelingen 
voorlopig geconcentreerd op één 
adres. Het betreft Tinie Goeman 
Borgesius, Watermolenstraat 106, tele-
foon 075-658 10 35. Haar e-mail-
adres is: t.goeman@cable.a2000.nl 
Bij de opgave dienen de deelnemers 
naam, adres, telefoon en eventueel 
e-mailadres te vermelden. De 
betaling van wijn en speciale bijdra-
gen voor de familiedag kunt u storten 
op nummer 3701.47.103 van de 
Rabobank Westzaan.

Oproep voor familiedag 2002

Het ziet er naar uit dat de crisis 
rondom het sluiten van het post-
agentschap op 13 september voor 
een deel wordt opgelost nu bakkerij 
Krijgsman in de Kerkbuurt met de 
PTT een overeenkomst heeft gesloten 
voor het inrichten van een ser-
vicepunt. Niet alle diensten kunnen 
worden overgenomen want voor 
de financiën zijn aparte faciliteiten 
noodzakelijk. Maar voor de verkoop 
van postzegels, buskaarten en even-
tuele andere zaken kan men in 
de winkel terecht. Bovendien zijn 
de openingstijden aanmerkelijk ver-
ruimd. 

Openingstijden:
Zo kan men op werkdagen (vanaf 
1 oktober) van 8.00 tot 17.30 uur 
terecht en is het postagentschap op 
zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur 
geopend, waarmee de winkeltijden 
worden gevolgd. 

Hans Weertman, voorzitter van de 
Westzaanse Gemeenschap, was 
zeer content met de oplossing. Bij 
alle vergaderingen in de laatste 
maanden was de sluiting van het 

postagentschap het eerste punt op 
de agenda. Vooral de verruiming 
van de openingstijden noemt hij een 
bijzondere verbetering. En ook de 
manier waarop Bakkerij Krijgsman 
de voor geheel Westzaan zo nete-
lige kwestie helpt oplossen is een 
compliment waard.

Tiny Goeman Borgesius vertelt alles 
over de familiedag 2002.

Bas Appelhof.

Postagentschap bij bakkerij Krijgsman

Straks: ook postale zaken bij de 
warme bakker.

Koek vanaf Westzaan-Zuid

Op veler verzoek herhaalt de restau-
ratiecommissie van de Grote Kerk 
de Groningerkoekactie die op 21 
april plaatsvond. Men was toen 
snel uitverkocht, zodat een groot 
deel van het dorp niet kon worden 
bevoorraad. Zaterdag 6 oktober 
wordt met de actie gestart om 
10.00 uur in Westzaan-Zuid.
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Zaanse houtbouw en De Veldmuis
Donderdag 11 oktober om 20.00 uur komt Gé Sombroek, directeur van 
Somass Bouwbedrijf, op uitnodiging van de Historische Vereniging naar 
De Prins om een lezing te houden over de Zaanse houtbouw en de 
restauratie van molen De Veldmuis, naar het voorbeeld van De Kikkert aan 
de Veerzagerssloot.

't Was prachtig weer en tante Bet zat met een glaasje sap
fijn in haar tuin en nam net van haar krakeling een hap...

Toen werd brànd, brànd, geschreeuwd op straat, daar schrok ze vréselijk van,
ze greep haar groengeruite pet en riep, "ik kom er an!"

In 't midden van de straat zag zij een rookwolk in de lucht,
ook renden mensen hard voorbij...die waren op de vlucht.

De brandweer kwam al aangestormd...een schuur had vlam gevat,
"oh, dat is héél erg mis", dacht Bet, "ik moet iets doen...maar wàt?"

Ze hield haar toverpet stijf vast, spuugde er in en d··r...
verscheen opeens een donderwolk...en toen, achter elkaar,

klonken er donderslagen en de regen stroomde neer...
het hoosde wel zó vreselijk, de straat leek wel een meer.

Maar wat er óók gebeurde was...zo werd de brànd geblust,
de brandweerauto kon haar huis, de straat kwam weer tot rust.

Als grap stond later in de krant: Als men een brand bestrijdt, zorg dan ook 
voor een onweersbui, maar wèl precies op tijd.

Tante Bet

De vele fietsers die Westzaan 
doorrijden verbazen zich erover 
dat zij weinig kunnen opsteken 
van alle bezienswaardigheden die 
zij passeren. Eens bestond het 
bekende gele boekje dat vanuit 
het Noordelijk dorpsdeel alle bij 
erkend Dorpsgezicht behorende pan-
den in detail beschreef. Maar 
sinds het boekje, waaraan wijlen 
Nico Heermans een groot aandeel 
leverde is uitverkocht, rest alleen 
nog de informatiefolder van de WG 
Westzaan, dorp in een stad die 
voor nieuwe inwoners beschikbaar 
is. Wel is Westzaan opgenomen in 
een z.g. Zaanroute waarbij hotel De 
Prins, molen De Schoolmeester en de 
wondertuin van Klaas van de Brink 
zijn betrokken. Deze rondrit van de 
Zaanse VVV is alleen bestemd voor 

gezelschappen de per bus worden 
vervoerd. De Historische Vereniging 
vindt dit aanbod te mager, daar 
fietsers in het geheel niet aan 
bod komen. Het eigen aanbod 
van de vereniging beperkt zich 
momenteel tot kleine rondleidingen 
voor bepaalde groepen (families, 
Vrouwen van Nu en ouderen) die 
uitsluitend het Reght Huys en de 
Kok-Voogt collectie in de Grote 
Kerk bezoeken. Inmiddels wordt, in 
samenwerking met de Westzaanse 
Gemeenschap, gewerkt aan eigen-
tijds materiaal waarin meer beziens-
waardigheden, waaronder de 
Zuidervermaning en Schaatsmuseum 
Lambert Melisz worden vermeld. 
Arie Vis (Reght Huys) en Piet Joor 
(Zuidervermaning) zijn betrokken bij 
de rondleidingen.

Historische vereniging en rondleidingen

Serafina's vijfde boek:
Engelenwerk-onverklaarbaar maar waar
Van de in De Wessaner, van april 1987 tot september 1990 lopende artike-
lenserie 'Onverklaarbaar maar waar', heeft Serafina Woud onder de titel 
'Engelenwerk...onverklaarbaar maar waar' nu een boekje samengesteld en 
laten drukken. De veertig zaken, waarvan de meeste haar persoonlijk door 
Westzaners werden verteld, zijn aangevuld met wat zaken en gedichtjes uit 
haar eerdere, al lang uitverkochte boek. 'Er zijn Engelen...altijd en overal'.
Geïnteresseerden, waaronder degenen die het leuk vinden hun eigen, in 
druk verschenen, bijdrage aan te willen aanschaffen, kunnen Serafina bellen. 
Telefoon 075-628 18 41. De prijs van het boekje is ƒ 12,50. In de 
toekomst 5,67 Euro.

Met een nieuwe ballenvanger, een klimwand voor kleuters, een speeltreintje 
en meer gezellige speeldingen heeft het plein van school De Rank een 
grondige verbetering ondergaan. Het plein ziet er ruimtelijker uit en is 
ook veiliger geworden. Het geheel werd bereikt door veel eigen inzet, 
geleid door een actieve schoolpleincommissie onder aanvoering. van Ingrid 
Luyendijk en Patricia Fleumer, mede geholpen door diverse sponsors en een 
schenking van ƒ 2.000,- van Dorpscontact.

Schoolplein De Rank weer als nieuw

Verbetering dorpshuis gaat door
In de bijna tien jaar dat Stichting Vrienden van De Kwaker bestaat heeft 
het Dorpshuis ingrijpende veranderingen ondergaan en daar hebben de 
vierhonderd vrienden belangrijk aan bijgedragen. Na de grote operatie, 
waarbij de keuken compleet is gerenoveerd, staat al weer een nieuw project 
op stapel. Er is reeds begonnen met de vernieuwing van het toneel en 
de verbetering van de ophanging van de lichtinstallatie wordt voortvarend 
aangepakt. Op de afgelopen zaterdag gehouden vrijwilligersdag hebben 
vele bezoekers met eigen ogen kunnen zien welke vorderingen reeds zijn 
gemaakt. Leen Zwaal, die het penningmeesterschap van Fred Eerenberg 
heeft overgenomen, is enthousiast over de wijze waarop de leden en 
bedrijven op de laatste oproep reageerden. Voor f 25,- per jaar kunnen 
nieuwe leden zich op nummer 075-628 10 35 melden.

De jeugd van De Rank vermaakt zich uitstekend met het nieuwe speelgoed.



Op wat voor schepen vaar je?
Spliethoff is een bevrachtingskantoor 
met 60 schepen. Ik zit al acht jaar 
op de ‘wilde’ vaart, d.w.z. met weinig 
vaste contracten. Ik mag op alle vracht-
schepen tot 9000 ton varen. We 
varen wereldwijd. Het is maar net 
waar het ladingaanbod is. Als in 
Nieuw Zeeland het uienseizoen achter 
de rug is brengen wij die uien naar 
Vlissingen. 

Wat is jouw taak op zee?
De boot vaart op de automaat. Als 2e 
stuurman moet ik het schip op koers 
houden. Letten op het andere scheeps-
verkeer. Ik ben verantwoordelijk voor 
het bijhouden van de zeekaarten en 
ook alle veranderingen. In overleg met 
de kapitein zet ik de koers in de kaart; 
ben ik dus als het ware de reisleider. Ik 
tik alles in in de GPS, dat is een navi-
gatiesysteem dat werkt met een satel-
lietontvanger. Als er zich tussentijds ver-
anderingen voordoen dan zet ik die 
ook in de computer.

En in de havens?
Daar geef ik de stuwadoors aanwijzin-
gen bij het laden van het schip. De 1e 
stuurman is daar eindverantwoordelijk 
voor. Laatst in Italië waren er twee 
ploegen stuwadoors die het schip niet 
goed geladen hadden. Moesten we 
grote rechthoekige blokken papierpulp 
vervoeren. Als je die niet strak genoeg 
laadt dan gaan die schuiven en in 
elkaar drukken. Net als grote rollen 
papier. Die gaan uiteindelijk draaien. 
Dat schuurt zichzelf dan kapot. Omdat 
het om zacht materiaal ging werden 
de gaten tussen die blokken pulp 
steeds groter. Uiteindelijk slingerden 
die blokken met een vertraging heen 
en weer op de golven. Dan kun je 

slagzij gaan maken. Het was lastig dat 
je dat pulp nergens aan vast kon zet-
ten. Als je er opblaasbare luchtzakken 
tussen zou plaatsten liep je het risico 
dat die zouden knappen. Uiteindelijk 
hebben we het vastgezet door er stuk-
ken hout tussen te zetten. Je moet maar 
wat verzinnen. Echt gevaarlijk was het 
niet, maar je moet in zo’n geval wel 
iets doen. Uiteindelijk hadden we zelf 
niet goed opgelet. Gelukkig hebben 
we nooit een bijna ongeluk gehad.

Zijn er wel eens vaste routes die je aflegt?
Nee, op de wilde vaart weet je van 
tevoren nooit precies welke havens je 
op je reis zult aandoen. Vanuit de 
rederij in Amsterdam wordt bepaald 
wat we waar moeten lossen en laden. 
Het komt vaak voor dat daar op het 
laatste moment nog een vrachtje bij 
komt. Haal je in Italië ‘even’ aluminium 
op voor Baltimore, Amerika. Vaak doe 
je ook kleine ladingen tegelijk. Van 
de zomer begonnen we in Mexico. 
We laadden wat bij in Houston, 
losten ergens weer wat, voeren door 
naar de Cariben waar we nog vijf 
jachten op moesten halen en naar 
het Middellandse Zee gebied moesten 
brengen. Het schip gaat dus lang niet 
in een keer helemaal vol of leeg. 

Je noemde al wat voorbeelden. Kan de lading ook 
bestaan uit losse meel?
O ja, hoor. We vervoeren alles: leger-
tanks, hout, machineonderdelen, bull-
dozers, papierpulp dus, schroot, alles. 
Nou, geen ruwe olie. Daar zijn aparte 
olietankers voor. Zakken meel levert 
niet zoveel problemen op, maar bij 
‘losse’ meel moet je wel eerst het hele 

ruim grondig schoonmaken. 

Denk je dat je over vijf jaar nog steeds 2e stuur-
man bent?
Ik weet het niet. Ik heb indertijd de 
Middelbare Zeevaartschool gedaan. 
Na een tiental ervaringsjaren zou ik 
wel voor de functie van 1e stuurman 
in aanmerking kunnen komen, en over 
een tijdje zelfs voor kapitein, maar ik 
weet niet of ik dat wel ambieer. Ik vind 
het wel best zo. Sommigen zijn na 
tien ervaringsjaren al kapitein. Dat zijn 
dan wel de uitblinkers. Anderen blijven 
liever gewoon 3e stuurman.
Al vanaf de kleuterschool wilde ik later 
gaan varen. Terwijl ik niemand kende 
die voer. Mijn vader werkte wel in 
de haven en dan mocht ik af en toe 
een kijkje nemen op de Torline. Dat 
sprak geweldig tot mijn verbeelding. 
Dat weet ik nog goed.

Werk je altijd met dezelfde ploeg mensen?
Nee, dat wisselt erg. Je komt elkaar 
wel regelmatig tegen. We werken 
in een team van 14 man. Dat zijn 
matrozen, de kok, een machinekamer-
schoonmaker, 3 machinisten, 3 stuurlie-
den en een kapitein. Vrijwel allemaal 
mannen, zeker als het om de hogere 
functies gaat. Je vaart altijd in verschil-
lende ploegendiensten, want ook ’s 
nachts wordt er gewoon doorgevaren. 
Ik slaap tweemaal vier uur per etmaal. 
Nooit acht uur achter elkaar. 
Onderweg komt er ook wel ander per-
soneel aan boord. Je begint nooit alle-
maal tegelijkertijd in Amsterdam. Soms 
vlieg ik eerst naar New York of kom 
ik vanuit Mexico weer terug naar huis. 
Ik ben ook wel eens in Australië begon-

nen. Was ik dagen onderweg om op 
dat schip te komen.

Heb je een vaste relatie?
Nee. In principe is dit vak in dat 
opzicht een asociaal beroep. Het is 
zelfs zo, dat als ik weg ben, dat nie-
mand in mijn omgeving erg opvalt. En 
als ik thuis ben vragen de mensen vaak 
zodra ze me zien: ‘Wanneer ga je 
weer?’ Ik weet dat het vaak niet zo 
bedoeld wordt, maar het klinkt toch 
een beetje als: ben je nog niet weg? 

Is jouw beroep te combineren met hobby’s?
Ik zit nog steeds op gymnastiekvereni-
ging Jahn. Hele maanden ben ik er 
niet en dan opeens een tijdje wel. 
Datzelfde geldt voor muziekvereniging 
Crescendo. Daar speel ik saxofoon. En 
ik zit op tapdansen, aan de Zaanweg. 
Wat dat betreft is het jammer dat ik nu 
in de zomermaanden thuis ben. Was 
alles gesloten. Maar ja, dan heb je 
weer tijd om in je huis wat aan te rom-
melen. Ik ben onlangs met mijn ouders 
en broertje naar Euro Disney geweest. 
Ben je er toch weer even tussenuit. 
Ik hou erg van lezen. Als ik weg ben 
neemt mijn moeder heel veel video 
voor me op. Die banden kan ik nu 
allemaal achter elkaar bekijken. 

Vind je je werk nog net zo leuk als in het begin?
O zeker! Je krijgt betaald om wat van 
de wereld te kunnen zien. Als ik de 
kans krijg ga ik ook echt de wal op. 
Soms lig je zo ver van alles af dat 
het niet te doen is om een stukje te 
reizen. In Amerika bijvoorbeeld zijn de 
afstanden zo groot! Als je daar met 
een taxi naar de stad wilt, betaal je je 
blauw. Landen die mij erg aanspreken 
zijn Canada en Nieuw-Zeeland. Daar 
is alles zo prachtig groen. Heel mooi. 

Hoe hou je contact met het thuisfront?
Per e-mail en per fax. Maar ook wel 
per gewone post. Dat loopt meestal 
via de rederij.

Marijke van der Pol

De 28-jarige Rosemarie Smit 
woont sinds vijf jaar op de 

Burgemeester  Verstegenstraat 
4a. Ze is 2e stuurman bij 

Rederij Spliethoff in Amsterdam. 
Doorgaans is ze vijf maanden 
achtereen op zee en komt ze 

daarna voor drie maanden 
thuis.
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   ‘Dat ze me niet meteen vragen wanneer ik weer wegga.’

I N  D E  S C H I J N W E R P E R

Rosemarie Smit.

Verzekeringen
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Sinds de rechtstreekse verbinding 
tussen de Middel en de 
Provincialeweg is afgesloten, al 
zo'n jaar of vijf en twintig, als 
ik me goed herinner, moet al 
het vrachtverkeer van en naar de 
bedrijven aan de Middel zijn weg 
vinden via het Weiver. Net als de 
Middel zelf is het Weiver echter 
helemaal niet geschikt voor dat 
vaak zware vrachtverkeer. Zelfs 
als de vrachtwagenchauffeurs heel 
langzaam rijden - en sommigen 
doen dat - staan de huizen waar 
zij langskomen te trillen en te 
schudden op hun funderingen. In 
onze streek geen onbekend ver-
schijnsel, maar wel iets waar je je 
als bewoner zorgen over maakt.
Die overlast is uiteraard nogal 

toegenomen sinds het bedrijf 
Germieco zich aan de Middel 
heeft gevestigd. Germieco bleek 
zich in het verleden bewust van 
de problemen die daardoor ont-
stonden, want het lanceerde een 
voorstel om een uitrit 'achterom' 
aan te leggen, dus naar het dood-
lopende stuk Provincialeweg bij 
de molen De Schoolmeester. Met 
de gemeente Zaanstad was dat 
eerst wel, en daarna weer niet 
bespreekbaar. Ook de provincie 
speelt er een geduchte rol bij, 
want die eist dan aanleg van een 
dure rotonde, om redenen van 
verkeersveiligheid, en daar kun je 
je wat bij voorstellen.

Het is een vrij algemeen probleem 
in een dorp als het onze. De situa-
tie waarbij bedrijven en woonbe-

bouwing door elkaar heen staan 
is hier langzaam gegroeid. De 
bedrijven breiden geleidelijk uit, 
waardoor zij onder andere meer 
en zwaarder verkeer aantrekken, 
de bewoners stellen geleidelijk 
hogere eisen aan hun woonomge-
ving, en dat gaat steeds meer 
wringen.

Eigenlijk zou dus de gemeente 
een beleid moeten ontwikkelen 
waarbij zij bedrijven stimuleert te 
verhuizen naar bedrijfsterreinen. 
Dan kan veelal op de plaats van 
de vertrokken bedrijven woning-
bouw tot stand komen, zonder dat 
de groene ruimte wordt aange-
tast; dat lijkt een goede zaak.
Maar: bedrijven moeten dan vaak 
zeer hoge kosten maken. En 
vooral: zij moeten bij het voorbe-

reiden van zo'n verhuizing snel 
duidelijkheid hebben over de 
ruimte die de gemeente biedt, 
bijvoorbeeld door snelle proce-
dures te voeren voor wijziging 
van bestemmingsplannen, moge-
lijke bijkomende kosten voor het 
opruimen van bodemverontreini-
ging, en dergelijke. Dat vereist 
nogal wat dynamiek van de 
gemeentelijke organisatie, die 
natuurlijk ook aan allerlei wet-
telijke voorschriften is gebonden. 
Een lastig probleem, met vele 
facetten. Maar als we ze willen 
oplossen zal daar een duidelijk 
beleid voor moeten komen. Goed 
onderwerp voor de nieuwe 
gemeenteraad, die we volgend 
jaar gaan kiezen.

J. de Vries

Netelig probleem

Ouder worden willen we alle-
maal. En we willen er het liefst 
op ons tachtigste nog uitzien 
en ons gedragen als een jonge 
god. 

Helaas lukt dat vaak niet helemaal. 
Een oud gezegde leert ons: ouder-
dom komt met gebreken. Versleten 
heupen, knieën en een heel scala 
aan andere ongemakken kunnen ons 
het leven moeilijk gaan maken. Ook 
zijn er mensen die sinds de geboorte 
aandoeningen hebben, of als gevolg 
van bijvoorbeeld ongelukken in het 
verkeer, thuis of op het werk.

Om de kleinere ongemakken die 
mensen als gevolg van deze 
aandoeningen ondervinden iets te 
verlichten, heeft het Regionaal 
Indicatie Orgaan Zaanstreek (RIO) 
een formulier met een lijst van 
'Kleine woonvoorzieningen' samen-
gesteld. Hiervoor is geen uit-
gebreide indicatie noodzakelijk. 
Deze lijst omvat allerlei kleine 
zaken als wandbeugels, ver-
hoogde toiletpotten, douchezitjes 
etc. Indien uw gezondheid vereist 
dat er bij u dergelijke kleine 
voorzieningen moeten worden 

aangebracht, kunt u op de vestigin-
gen van De Woonmij Zaanstad 
in Krommenie, Wormerveer en 
Zaandijk zo’n formulier vragen en 
invullen. 
Het RIO heeft aan het aanvragen 
van deze zaken wel een paar mit-
sen en maren verbonden. 

De kleine woonvoorzieningen die 
u nodig heeft moeten wél op deze 
lijst voorkomen. Als u al eerder 
gebruik hebt gemaakt van deze 
aanvraag dan moet u een eventu-
ele tweede aanvraag bij het RIO 
indienen. 
Het totaalbedrag van de kleine 
woonvoorziening(en) die u nodig 
hebt mag niet hoger zijn dan 
ƒ 1.000,-- inclusief BTW. Indien 
het totaalbedrag hoger is dient u 
de aanvraag altijd bij het RIO te 
doen.
U moet de aangevraagde kleine 
woonvoorzieningen zélf nodig heb-
ben, dus niet omdat u wel eens 
visite krijgt van iemand die bijvoor-
beeld slecht ter been is.

Het Rio verstrekt nog veel meer  
voorzieningen die niet op het for-
mulier staan aangegeven. Deze 

kunt u bij het RIO zelf aanvragen. 
Het telefoonnummer van het RIO is 
0800-223 34 45. Deze mensen 
staan u graag te woord en zullen 
u zeker ter wille zijn indien dat 
nodig is. Informatiefolders over het 
Rio vindt u bij uw huisarts, biblio-
theek, gemeentehuis en uiteraard 
ook bij het Rio zelf. U vindt het Rio 
aan het Ankersmidplein op de 4e 
etage van de Saentower. 

Dan nog iets anders
Wij weten uit ervaring dat er men-
sen zijn die, meer dan wie ook, 

in aanmerking komen voor aan-
passingen, deze toch niet aanvra-
gen vanwege een soort schaam-
tegevoel. Mensen die het aanvra-
gen van dergelijke zaken ervaren 
als een soort bedelen. Dit schaam-
tegevoel is prijzenswaardig, maar 
beslist misplaatst. Als je een heup-
operatie hebt ondergaan, kan het 
zitten op een gewone toiletpot een 
regelrechte marteling zijn. Een ver-
hoogde toiletpot kan hierin dan uit-
komst bieden!
Ook zijn er mensen die denken 
dat er kosten verbonden zijn aan 
het aanvragen van aanpassingen. 
Kosten die door de aanvrager 
zelf zouden moeten worden opge-
bracht. Dit is beslist niet het geval. 
Het RIO en Woningvereniging 
Westzaans Belang betalen ieder 
de helft van de kosten van de aan 
te brengen kleine  voorzieningen. 
De kosten voor de zogenaamde 
grote aanpassingen worden volle-
dig door het RIO betaald.

Indien u naar aanleiding van dit 
artikel nog vragen hebt, kunt u tele-
fonisch contact opnemen met onze 
medewerker B. van Assema, tele-
foonnummer 075-646 77 76.

Minder-validenaanpassingen, hoe en wat Woningvereniging

Westzaans Belang

Secretariaat:
De Appelboomstraat 35  
1551 BS  Westzaan
telefoon 075-628 48 31

Correspondentieadres: 
Postbus 60
1560 AB  Krommenie 
telefoon 075-627 66 66
K.v.K. 35010402

Een verhoogde toiletpot met beugels 
biedt voor veel mensen uitkomst.
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Laat ik me even introduceren. Mijn naam 
is Jaap Janse en ik ben een oud-inwoner/
voormalig buurjongen van Hans Albers. Ik 
ben ruim twintig jaar weg uit het dorp en 
onderhoud nog altijd contacten met Hans. 
Ik vroeg hem enige tijd geleden iets over 
een film die begin zestiger jaren in en over 
Westzaan is gemaakt. Via, via kwam Hans 
bij ome Jaap de Boer terecht en ja, wie kent 
ome Jaap nou niet. Hij vond het leuk eens 
iets over mij te horen en vroeg Hans mij te 
vragen een artikel te schrijven over hoe het 
mij is vergaan sinds ik jullie prachtige dorp 
heb verlaten. Nu, het behoeft natuurlijk geen 
toelichting dat ik hier gaarne toe bereid 
was.

Het moet ongeveer zomer 1956 zijn geweest, dat 
ik samen met mijn ouders en mijn zus Mieke vanuit 
Amsterdam de fietstocht naar Westzaan maakte. Wij 
gingen daar kijken naar de vorderingen van ons 
nieuwe in aanbouw zijnde huis. Westzaan... het zei 
me niet veel. Het was op 15 januari 1957, dat 
de verhuiswagen de Teunis Slagterstraat in reed. Het 
was er koud en zanderig. Er waren nog volop bouw-
activiteiten betreffende de voltooiing van de straat en 
o.a. de Jacobus van Waertstraat. Westzaan werd 
de plaats waar ik kennis maakte met dingen die ik 
voor die tijd niet kende. Ik ging er naar school, ik 
kreeg er vrienden, ik werd lid van korfbalvereniging 
Roda en gymnastiekvereniging Jahn. Na de lagere 
school leerde ik de Zaanstreek beter en wijder ken-
nen, en werd Westzaan de plek waar ik at en sliep. 
Vanaf die tijd waren het de school en mijn nieuwe 
sport atletiek die mij bezig hielden. Westzaan was 
een sportief dorp, het kende vele sporthelden. De 
gebroeders Jansen, waarvan er een een olympische 
medaille had gewonnen met wielrennen, John Olof 
de schaatser en de voetbalgebroeders Dekker, cross-
motorheld Jan Schenk, en wie herinnert zich voetbal-
ler Abe van der Ban niet. Iedereen kende iedereen 
in Westzaan. De sociale banden waren er sterk, 
iets wat je je op dat moment niet, of onvoldoende 
realiseert.

Getrouwd
Nadat ik op 20 december 1979 (in het raadhuis) 
door de heer Aad Vet in de echt was verbonden, 
heb ik Westzaan verlaten. Ik had er tot op dat 
moment 22 jaar van mijn leven doorgebracht. 
Recentelijk realiseerde ik mij, dat ik dit jaar net 
zolang uit Westzaan weg ben als de tijd die 
ik er heb gewoond. Na enige omzwervingen, 
Heerhugowaard, Jakarta, Leusden en Praag ben 
ik samen met mijn vrouw Tineke en de kinderen 
Paul, de tweeling Eric en Valery, Roger en Sandy 
sinds oktober 1995 werkzaam en woonachtig in 
Budapest, Hongarije. Ik ben er directeur van Charles 
and Johnson International, een bedrijf dat zich 
richt op verkoop en distributie van producten voor 
lichaamsverzorging, bad- en doucheproducten, lucht-
verfrissers en insecticiden. Naast Westzaan, hebben 
alle genoemde dorpen en steden een plaatse in mijn 
hart veroverd.

Thuis in Hongarije
Wij voelen ons hier in Hongarije bijzonder goed 
thuis. Er heeft zich hier tien jaar geleden een enorme 
ontwikkeling in gang gezet. Anno 2001 is Budapest 
nog altijd anders dan Amsterdam, Londen of Parijs. 
De infrastructuur is sterk verbeterd, maar laat nog 
veel te wensen over. Er zijn veel moderne winkels, 
winkelcentra etc. Bijvoorbeeld een winkel als Maxis 
Muiden, daar hebben we er hier in Budapest twaalf 
van, drie Makro's en ik weet niet hoeveel supermark-
ten en winkeltjes zoals wij die destijds kenden als de 
Vivo van Jan Rem, de Spar van de familie Kabel en 
niet te vergeten de gebroeders Tanger. Het feitelijke 
binnenland heeft veel meer een Ot en Sien karakter 
en het land is bezaaid met pittoreske dorpjes. De 
inwoners van dat soort dorpjes leven nog zoals 
Nederland eind jaren veertig en vijftig. De mensen 
onderhouden zich door het bezigen van land- en 
tuinbouwactiviteiten en kleine winkeltjes. Als het een 
belangrijk dorpje is kom je er ook nog wel een 
soort elektronicawinkel à la Van het Kaar tegen. De 
slagerijen herinneren natuurlijk aan Poppes en de 
bakkers aan Smit en Windhouwer. Hier in Budapest 
zijn veel zwembaden en thermale-/kuurbaden. Dat 
doet mij vaak herinneren aan 's ochtends om 
kwart voor zes naar het Zuiderzwembad fietsen 
om daar de zwemlessen van badmeester Bellaart 
te volgen. Je kunt het je haast niet voorstellen. 
Het Noordzeekanaal, dus ook de zijtakken, waren 
natuurlijk minder zuiver en laten we het maar niet 
hebben over de watertemperatuur in vergelijking met 
die van hedendaagse zwembaden. En wat te den-
ken als er een grote boot voorbijkwam, dan werd het 
bad zo goed als 
leeggezogen.

Terug naar Hongarije 
Alle nieuwe ontwikkelingen zoals mobiele telefoons, 
elektronica zijn hier normale gebruiksartikelen. Wij 
wonen in de heuvels van Obuda en hebben vanuit 
onze tuin een prachtig uitzicht over de stad, het par-
lementsgebouw en de stadsburcht. Het klimaat kent 
hier eigenlijk twee seizoenen. De winter doet medio 
november zijn intrede en houdt aan tot eind maart. 
Daarna is het vrijwel direct zomers, met waarden 
die variëren van gem. 23° C in april en 35/40° 
C in juli en augustus. Voorjaar en herfst kennen 

we hier eigenlijk niet. Onze kinderen zitten op de 
American International School en volgen eenmaal 
per week gedurende twee uur na schooltijd lessen 
Nederlandse taal en cultuuronderwijs.

Banden met Westzaan
Maar wat zijn nu nog de banden met Westzaan? 
Via mijn moeder (nu woonachtig in Weesp) werd 
ik nog regelmatig via De Wessaner op de hoogte 
gehouden. Sinds een paar jaar onderhoud ik wat 
correspondentie met mijn voormalige buurjongen en 
speelkameraad Hans Albers. Het was Hans, aan wie 
ik de vraag stelde of hij zich nog kon herinneren dat 
er ooit een zwart-wit film is gemaakt van Westzaan. 
De film doet een beetje denken aan Giethoorn 
(Fanfare van Bert Haanstra) en moet volgens mij zo 
rond 1961/1962 zijn opgenomen. De film is ooit 
in De Prins vertoond. Hans heeft navraag gedaan en 
volgens ome Jaap de Boer (die ik bij deze hartelijk 
wil bedanken voor de uitnodiging dit stukje voor De 
Wessaner te schrijven) is deze film op videoband in 
bezit van een der ingezetenen. Ik zou bij deze een 
oproep willen doen om, indien mogelijk, een kopie 
van deze band te krijgen. Het behoeft geen verdere 
uitleg dat de kosten hiervan zullen worden vergoed. 
Mocht iemand de band hebben, wilt u dan contact 
opnemen met Hans Albers?

Bij het schrijven van dit artikel zijn er veel herinnerin-
gen en namen boven komen drijven. Zoals u hebt 
kunnen lezen zijn er wat namen genoemd, maar er 
zijn ook vele namen niet genoemd. Het niet noemen 
heeft niets met geen interesse te maken, maar meer 
met de beperkte ruimte en tijd. Westzaan, er te 
hebben gewoond en geleefd heeft een meerwaarde 
gekregen toen ik het heb verlaten. Ik heb er een 
prachtige jeugd gehad en het dorp zal daardoor in 
mijn herinnering blijven voortleven. Ik ben mij ervan 
bewust, dat er mede door de 'beperkte' nieuwbouw 
destijds, vele van mijn toenmalige buurt- en klasge-
noten het dorp hebben verlaten. Westzaan is veran-
derd, het kent vele nieuwe families en gezichten. 
Maar Westzaan is in heel veel opzichten Westzaan 
gebleven. Ik neem aan, dat er velen met mij zijn, 
die soms nog wel eens denken: "Hoe zal het met 
die gevaren zijn, en met die, etc." Iedereen die in 
Westzaan woont, of heeft gewoond kent natuurlijk 
hotel De Prins. Misschien is het aardig om daar 
eens een 'Westzaandag' te organiseren voor wie er 
maar de behoefte aan heeft om eens terug te blikken 
en onvergetelijke herinneringen op te halen, zoals 
de toneeluitvoeringen van Herleving, etc. Mocht er 
interesse bestaan, laten diegenen zich dan kenbaar 
maken. Hoe dit uiteindelijk vorm gegeven moet wor-
den komt vanzelf voor elkaar.

Jaap Janse

PS 

Op het moment dat Jaap het idee van een 'Westzaandag' opperde 

was hij nog niet op de hoogte van de in 2002 te houden familiedag. 

De organisatie van deze dag heeft hem per e-mail hiervan in kennis 

gesteld.

Jaap Janse bewaart nog mooie herinneringen aan Westzaan

Het gezin Janse in Budapest.



Dankzij enige maanden van inten-
sieve inspanning zijn gebroeders Lex 
en Henk Nooy erin geslaagd één 
van de oudste sierborden uit de 
Kok-Voogt collectie, na reparatie, te 
behouden. Het betreft een uit de 
periode 1620-1640 daterend bord 
waarvan de maker onbekend is, 
maar dat uit een Haarlems atelier 
afkomstig zou zijn. Klaas Kok vond 
het geheel gave exemplaar dertig 
jaar geleden in zijn zoekgebied in 
de Middel vanwaar zijn vondsten 
grotendeels afkomstig zijn.
In het vroege voorjaar moesten de 

zes kleine en twee grote vitrines van 
de Stichting in de Grote Kerk plaats 
maken voor schilderwerk door Frits 
Klerk. Dat betekende ook dat alle 
ruim 500 vondsten moesten worden 
verwijderd. Een tiental medewerkers 
heeft de voorwerpen zorgvuldig ver-
pakt en opgeslagen totdat de her-
plaatsing kon plaatsvinden. Er was 
enige haast geboden want het bestuur 
wilde klaar zijn voor het in april 
gehouden Museumweekend. Hoewel 
ook nu de grootste zorgvuldigheid 
werd betracht overleefde één van de 
borden het avontuur niet. Het betrof 

een sieraad van de verzameling dat 
in zes grote stukken en de nodige 
schilfers werd aangetroffen.

Moeilijke arbeid
De gebroeders Nooy, die het res-
taureren van historisch aardewerk als 
hobby hebben, bestempelden deze 
restauratie als een moeilijk karwei, 
omdat het behalen van succes mede 
wordt bepaald door het aantal schil-
fers. Daar deze talrijk waren kon eerst 
op zaterdag 4 augustus, de dag 
waarop de Open Huisdagen 2001 
werden afgesloten, de overhandiging 

van de schaal geschieden, waarbij 
grote bewondering werd geuit. Nadat 
de geschenkenbonnen en bloemen 
voor Lex’ echtgenote Erna waren uit-
gedeeld, plaatste Lex de schaal terug 
op zijn oude plaats in de vitrine.
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Uniek sierbord door reparatie behouden
Om een oplossing te vinden voor de 
verkeershinder op het Weiver heeft 
de gemeente de ‘Werkgroep Weiver 
Westzaan’ ingesteld. Deze werkgroep 
zal komend najaar met een advies 
komen. De bewoners en bedrijven 
op het Weiver en in de Middel 
hebben hierover een brief gekregen 
en zullen, als er meer bekend is, 
via een nieuwsbrief worden geïnfor-
meerd. Nadat advies is uitgebracht zal 
een informatieavond worden georgani-
seerd. Positief is deze betrokkenheid 
van bewoners en bedrijven, het lijkt 
echter ook zinnig als we ook vóór 
het uitbrengen van het advies kunnen 
meedenken.
Een 30 km adviesbord is geplaatst 
op de hoek van het Weiver en de 
Provincialeweg. Hopen dat het helpt.
Hondenpoep is bij gebrek aan belang-
stelling uit het dorp van de agenda 
afgevoerd.
Na een stevige regen is er rioolwater-
overlast in ‘de Zuid’. Vanuit een onder-
bemaling, een weiland onder het sloot-
waterniveau, in de Reef wordt over-
tollig water geloosd in het diepriool. 
De vraag is nu wie de kosten voor 
een oplossing betaalt, de gemeente of 
de betreffende particulier. Volgens een 
afspraak uit 1920, toen de wegsloot 
waarop tot dusver geloosd werd ver-
vangen is door een modern riool, zou 
op het riool geloosd mogen worden 
en zou de gemeente dus voor de kos-

ten moeten opdraaien. Maar wie heeft 
deze afspraak nog zwart op wit? 
Er is mogelijk toch financiering voor 
een 'halfpipe' voor skaters. Hiervoor 
hebben een twintigtal jongelui een 
half jaar terug een pleidooi gehouden 
bij Dorpscontact. Dit onderwerp wordt 
weer opgepakt (houd de agenda in 
de gaten).

Jaap van der Kamp, lid Dorpscontact

Links:
Lex Nooy zet het bord 
weer op zijn oude 
plaats in de vitrine.
Voorzitter Martien Roos 
en echtegenonte Erna 
kijken belangstellend 
toe.

Onder:
Zo zag het bord er 
voor herstel uit.

Nieuws van Dorpscontact

Oproep!
In het kader van de activiteit Westzaan voor oud-Westzaners, eind 
augustus 2002, waarvan de organisatie in handen is van een aantal 
plaatselijke verenigingen, wil de Culturele Groep De Weel een tentoon-
stelling organiseren over (oud-) Westzaners die in het Reght Huys zijn 
getrouwd. De Weel roept daarom Westzaanse echtparen op om hun 
huwelijksfoto in bruikleen te geven voor deze tentoonstelling. Misschien 
hebt u zelfs nog uw bruidskleding op zolder hangen. Kortom: alles wat 
met trouwen in het Reght Huys te maken heeft en u in bruikleen wilt geven 
is van harte welkom. 
U kunt zich melden via telefoonnummer 075-771 33 03.

Wie helpt ons uit de brand?
Deze alarmkreet bracht Bianca Rollenberg bij de redactie, want zij is op 
zoek naar enthousiaste mensen die een uurtje over hebben om haar en 
de bestuursleden van de Brandwondenstichting te helpen. Zij zoeken nog 
collectanten voor Weiver, Kerkbuurt, Burgemeestersbuurt en J.J. Allanstraat. 
Een ieder die de afgrijselijke gevolgen van de cafébrand in Volendam heeft 
gezien, weet hoe belangrijk deze stichting is. 
Bianca Rollenberg, telefoon 670 51 42 (na 18.00 uur) wacht op uw 
telefoontje.

De volgende vergaderingen zijn 
op 24 september, 
5 november en 17 december.



Ontelbaar veel postzegels zijn er verkocht, 
vele duizenden pakketjes aangeboden, voor 
miljoenen guldens aan cheques geïncas-
seerd en stortingen verricht. Maar op 13 
september viel het doek. Op die dag kon-
den Westzaners voor het laatst  terecht op 
het oude postkantoor.  Gelukkig blijft er 
wel een postagentschap in ons dorp, in de  
winkel van bakker Krijgsman. Het oude post-
kantoor zullen we voor postzaken echter niet 
meer betreden. Voor mij aanleiding om u in 
deze archiefsprokkel wat te vertellen over dit 
gebouw en over  postbezorging in vroeger 
tijden.

Het lijkt wel of dat mooie postkantoor in ons 
dorp er altijd heeft gestaan, maar een blik in 
de archieven wijst uit dat het heel wat jaren 
heeft geduurd eer Westzaan in de postale vaart 
der volkeren werd opgestoten. Een eeuw geleden 
moesten onze (voor)ouders zich nog behelpen 
met een hulppostkantoortje. Het was gevestigd 
in een zijvertrek van wat nu Kerkbuurt 48, 
hoek Raadhuisstraat is. Toen de bedrijvigheid 
toenam en fabrieken als Grootes en Molenaar's 
Kindermeel zaken over de hele wereld gingen 
doen, nam de behoefte aan een echt postkantoor 
toe. Al vanaf 1899 probeerde de directie van 
wat toen nog de Posterijen en Telegrafie (PT) 
heette, in Westzaan een postkantoor te stichten. 
Het bleek echter niet eenvoudig om op een cen-
trale plek grond te verwerven. Jarenlange corres-
pondentie met het gemeentebestuur leverde niets 
op. In 1908 keert het tij. In een brief aan de 
minister van Verkeer en Waterstaat schrijft het 
hoofdbestuur der PT: 'Reeds geruimen tyd wettigt 
het verkeer te Westzaan de vestiging van een 
postkantoor. (...) Thans doet zich de gelegenheid 
voor om op een gunstig terrein de hand te 
leggen.' Het gaat om een perceel grond vlak 
bij het raadhuis. De eigenaars, Simon Grootes 
Adriaanszoon, kastelein, en Gerrit Kat 
Simonszoon, veehouder, zijn bereid het te verko-
pen voor 4800 gulden, en de PT vindt dat 'zeker 
niet te hoog.' Immers de ligging is 'uiterst gunstig' 
en geschikte terreinen zijn in Westzaan nu een-
maal 'schaarsch'. Op 5 mei 1909 wordt de 
koopakte gepasseerd door notaris Jan Walig in 
Zaandijk. De Staat der Nederlanden is daarmee 
officieel eigenaar van de grond. Het duurt echter 
nog bijna vier jaar eer de eerste spade de grond 
in kan. Een probleem is dat er op het terrein nog 
een huisje staat, en de bewoners daarvan moeten 
eerst elders onderdak vinden.

Lonen
Op 18 december 1912 vraagt de hoofdopzichter 
der Landsgebouwen' vergunning aan B&W voor 
de bouw van het postkantoor en directeurswo-
ning. Gemeenteopzichter H. Dierdorp adviseert 
positief en eind januari 1913 wordt de vergun-
ning verstrekt. Kort daarop begint de bouw, die 
binnen acht maanden voltooid is. In het bestek 
en de voorwaarden lezen we wat de werklieden 
in die tijd minimaal moesten verdienen per uur: 
een opperman/sjouwer krijgt 20 cent, een tim-
merman een kwartje, de loodgieter 26 cent en 
een metselaar 27 cent. Een keetjongen, zeg maar 
knechtje, moet genoegen nemen 6 cent per uur.
Het werd een fraai gebouw, geheel in de 'post-
kantorenstijl' van die jaren. Boven de ingang 
prijkte het rijkswapen. Ook in 1913 ging het 
publiek door de rechterdeur naar binnen. Men 
kwam dan in een wachtkamer, waar ook een tele-
fooncel was. Het eigenlijke kantoor zat waar zich 
nu het vastgoed- en hypotheekkantoor bevindt, 
daarachter was de ruimte waar de bestellers 
de post sorteerden. De eerste verdieping was 
de dienstwoning van de directeur. Cees de 
Wit (Weiver), wiens vader jarenlang besteller is 
geweest, herinnert zich nog dat er vroeger altijd 
een dame met een Bevelander kap aan het raam 
zat. 'Dat was de moeder van meneer Springvloed, 
de postdirecteur. Zij kwamen uit Zeeland.'

Twee bestellingen
Brievenbesteller Gerrit de Wit (1883-1929) 
werkte aanvankelijk bij stijfselfabriek De Bijenkorf 
in Koog aan de Zaan. In 1905 stapte hij over 
naar de posterijen. Vierentwintig jaar lang heeft 
hij dagelijks de post rondgebracht. Cees de Wit: 
'Je had toen nog twee bestellingen per dag, plus 
een zondagochtendbestelling. Alles ging lopend, 
tot aan Nauerna toe. De post werd met een 
handkar van de trein gehaald in Zaandijk, via 

het oude Guispad. Mijn vader had wel een fiets, 
maar aanvankelijk mocht hij daar geen gebruik 
van maken.'
Het sorteerwerk gebeurde op lange tafels in de 
bestellersruimte. 'Aan het einde van het jaar had 
je een grote stroom van die hele kleine nieuw-
jaarskaartjes', aldus Cees de Wit, 'dan waren ze 
soms nog tot na middernacht bezig. Mijn vader 
bestelde niet alleen brieven en telegrammen, hij 
had op zijn route voor de mensen in de polder 
ook altijd postzegels, giroformulieren en dergelijke 
bij zich. Ook moest hij vaak kwitanties innen. 
Daarvoor had hij een speciale portefeuille en een 
beurs.'
Wie veel loopt moet zijn voeten goed verzorgen. 
Vandaar dat Gerrits instructieboekje uitvoerige 
'wenken tot behoorlijke en doelmatige verzorging 
der voeten' bevat. 'In den zomer moeten de voe-
ten (...) om den anderen dag gewasschen wor-
den. Het is beslist onwaar, dat het veelvuldig 
wasschen zweetvoeten doet ontstaan, indien ten-
minste de voeten niet te lang in lauw water wor-
den gehouden en na het reinigen goed worden 
gedroogd. Lijdt men bepaald aan hinderlijk voet-
zweet, dan kan men een weinig talkpoeder in de 
sokken of kousen strooien.' 

Aardig is ook de volgende bepaling uit het instruc-
tieboekje: 'Gedurende de bestelling wordt bij 
ingevallen duisternis gebruik gemaakt van de lan-
taarn. Na afloop van den dienst mag de lantaarn 
naar huis worden medegenomen, tenzij anders 
bepaald is.'

Gelukkig is die oude postlantaarn nog steeds 
niet gedoofd. Want het postagentschap blijft 
voor Westzaan behouden, in de Kerkbuurt, op 
steenworp afstand van de plek waar ook onze 
(voor)ouders al hun postzegels haalden!
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    Toen de post nog op zondag kwam      

Archiefsprokkels  19
Jan de Roos

Cees de Wit leverde bij deze foto, in 1925 
genomen in de tuin achter het postkantoor, de vol-
gende namen: Gerrit de Wit, Kaatje Bakker, post-
directeur Soppe (?), onbekende hulpbesteller met 
hoed, mevrouw Soppe (?), Henriëtte Weijtlandt, Jan 
Nel. Zittend: Jacob Baas en Willem Hendriks.

Onze bestellers Gerrit de Wit, Koop van der Helm, 
Jacob Baas en Jan Nel.



maandag: 
Gymnastiek Lambert Melisz 10.00-11.00 uur
Koersbal de Kwaker vanaf 14.00 uur
Biljarten Lambert Melisz vanaf 14.00 uur.
dinsdag: 
Koffieochtend Lambert Melisz vanaf 10.00 uur 
(gratis)
Ontspanningsmiddag vanaf 14.00 uur met 
gevarieerde programma`s.
woensdag: 
Koersbal Lambert Melisz vanaf 9.00 uur
Klaverjassen/Sjoelen ANBO. Clubhuis Roda 
vanaf 14.00 uur
Knutselclub en Biljarten vanaf 14.00 uur.
donderdag:
Gymnastiek de Kwaker van 10.00-11.00 uur
Dagopvang vanaf 10.00 uur in Lambert 
Melisz. Inlichtingen elke werkdag van 
9.00-11.00 uur onder tel. nummer 674 10 
91. 
vrijdag: 
Klaverjassen/Sjoelen BOV vanaf 14.00 uur in 
de Kwaker
Klaverjassen en Sjoelen vanaf 14.00 uur in 
Lambert Melisz.

Wijksteunpunt Lambert Melisz biedt tevens huisvesting aan: 
Peuterspeelzalen Humpie-Dumpie: maandag, 

woensdag en vrijdag van 9.30-12.00 uur.
Kantklosclub: maandag eens per 2 weken
Trombosedienst: dinsdag en vrijdag van 
8.30-9.00 uur
Slankclub: donderdag vanaf 18.30 uur
Op de buitenbaan: jeu de boules, dinsdag 
en donderdag vanaf 19.00 uur zolang de 
weersomstandigheden het toestaan.

Informatienummers:
Dorpshuis de Kwaker, tel 631 03 52
Wijksteunpunt elke werkdag SMD van 
9.00-11.00 uur.
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Dag van de ouderen
In samenwerkingsverband van ANBO, Club van Zes en 
De Zonnebloem wordt de jaarlijkse dag van en voor 
de ouderen op donderdag 4 oktober georganiseerd 
in dorpshuis De Kwaker. Het belooft een gezellige mid-
dag te worden waar men kan klaverjassen, sjoelen 
en koersballen. Voorts wordt bingo gespeeld met een 
verhaal en zorgt het trio Melodia voor muzikale afwisse-
ling. Een flinke tombola zorgt ervoor dat vele bezoekers 
nog met een prijsje naar huis kunnen. De aanvangstijd is 
13.30 uur, maar de zaal gaat al om 13.00 uur open. 
Kaarten à ƒ 5,- zijn verkrijgbaar bij:
Nel Schoen Burg. Ferfstraat 21 tel. 622 21 04
Marijke Sopjes Veldweg 195 tel. 616 93 09
Miep Bruinsma De Peereboomstr. 47a tel. 621 09 67
Hennie Mol Oranjeboomstraat 25 telefoon 128 35 05.

Amusement in wijksteunpunt
Naast het dagprogramma, dat begin deze maand is 
begonnen, heeft het wooncomplex Lambert Melisz ook 
weer een amusementsprogramma. Vrijdag 28 september 
is de start met een speciale Westzaanavond, waar 
het dameskoor Vrouwenverdriet en de Dorpskapel van 
Crescendo zullen optreden.
De serie dinsdagmiddagen opent op 9 oktober, 
wanneer Alie Stok-Britting een dialezing houdt over 
Guatamala, gevolgd op 16 oktober door de vertoning 
vant een speelfilm. De 23ste wordt deze maand afge-
sloten met een bingomiddag. Op 6 november maken 
de bezoekers met Sieb de Witte een voetreis naar 
de Mount Everest, de hoogste berg van de wereld. 
Op 20 november vertoont de Digitale Beeldbank beel-
den van Westzaanse bedrijven en hun bedrijvigheid. 
Een week later wordt november afgesloten met de 
Sinterklaasbingo. Naast de bekende decemberactivitei-
ten komt op 11 december het Ha-ja-ko Trio onder 
leiding van Ko Theewis de ouderen vermaken.

Spanning bij hengelfeest
In tegenstelling tot voorgaande jaren toen Jur Kroese alleenheerser was bij het hengelfeest van 
de Club van Zes in de Kerksloot, werd het nu extra spannend omdat hengelmaatje Anton Bakker 
de grote kampioen het hengelleven zuur maakte. Beurtelings moest vaste meter Siem Nielen 
bij elk een vis bijschrijven tot kort voor tijd van het twee uur durende festijn, toen Kroese een 
brasem van 28 cm liet noteren en rivaal Bakker niet verder kwam dan een witvis van 15 
cm. Het tweegevecht van beide kemphanen trok zoveel aandacht, dat de overige 'eens per 
jaar vissers(sters)' vergaten naar hun eigen dobber te kijken, zodat daar de vangst behoorlijk 
tegenviel. De totaal uitslag luidde: 1. Jur Kroese 144 cm (8 stuks), 2. Anton Bakker 127 cm 
(8 stuks), 3. Nico de Boer 37 cm, 4. Gerrit ten Cate 22 cm en 5. Siem Schoen 20 cm. Bij 
de dames werd Jannie Harrewijnen kampioen na de vangst van een witvis van 14 cm. In de 
tuin van de familie Kuijper aan de Burgemeester Vijlbriefstraat werden de prijzen uitgereikt en 
mochten alle deelnemers een cadeautje uitzoeken.

Activiteiten voor ouderen seizoen 2001 – 2002

Stembureau in wijksteunpunt
Te beginnen met woensdag 7 maart wanneer het 
referendum omtrent de bouw van een gevangenis 
wordt gehouden, is het stembureau voor Westzaans 
Noordelijk dorpsdeel in het wijksteunpunt Lambert 
Melisz ondergebracht. Dit zal ook het geval zijn op 6 
maart, wanneer wordt gestemd voor de gemeenteraad 
en op 15 mei, wanneer de zetels van de Tweede 
Kamer worden verdeeld. 

Astma en toch gewoon meedoen
Thuiszorg Zaanstreek/Waterland organiseert op woensdag 
17 oktober van 20.00 tot 22.00 uur in gebouw Bolsbeek 
153 te Zaandam een bijeenkomst over dit onderwerp. 
De avond is bedoeld voor de ouders en verzorgers van 
kinderen van 0 tot 12 jaar die last hebben van astma, maar 
ook voor ouders van kinderen die regelmatig last hebben 
van aanvallen en benauwdheid. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met 
Trees van Esseveld, 0299 - 39 41 81.De hengelaars met meter Siem Nielen aan de Kerksloot.

Veel gaven voor Bulgaars weeshuis
De Wessaner van vorige maand met het 
aangrijpende verhaal over het Bulgaarse 
weeshuis was nog maar net uit, of het 
regende al telefoontjes bij Sasha Rakonersky. 
En daar bleef het niet bij, want veel goe-
deren, vaak van uitstekende kwaliteit, stroom-
den op haar adres aan de  J.J. Allanstraat 
455 binnen. Sasha is momenteel in Bulgarije 
en in ons volgende nummer zullen wij zeker 
over haar ervaringen daar berichten.
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Huttenbouw weer feestelijk gebeuren Rabobank Westzaan 
            Huis & Hypotheekadvies
De Rabobank is al jaren de grootste hypotheekverstrekker van 
Nederland. Met een marktaandeel van 25% laten wij zien dat menig klant voor de 
Rabobank kiest als het gaat om het afsluiten van de hypotheek.

Een hypotheek is een middel, om het doel, de woning te bereiken. Een hypotheek is daarmee 
een noodzakelijk iets geworden, één van de belangrijkste zaken die geregeld moeten worden 
als men een woning gaat kopen en één van de minder aansprekende zaken. We kiezen 
ervoor om het afsluiten van een hypotheek bij de Rabobank leuker te maken door speciale en 
unieke aanbiedingen te doen aan onze hypotheekklanten op het gebied van wonen. Jan des 
Bouvrie, de bekendste interieurontwerper van Nederland, zal hierbij als leidraad dienen. Het 
uitgangspunt hierbij is gebaseerd op ieders eigen kracht: de Rabobank is de hypotheekverstrek-
ker, Jan des Bouvrie is de interieurspecialist. Bij Rabobank Westzaan zijn Cees Bank en Anita 
van Diepen de hypotheekspecialisten. Doordat zij intern en extern gecertificeerd zijn, blijven zij 
door het volgen van opleidingen altijd op de hoogte van de maatschappelijke en financiële 
ontwikkelingen op het gebied van hypotheken. Daarbij kiezen wij natuurlijk voor kwaliteit in 
plaats van kwantiteit. Klantwaarde staat bij de Rabobank Westzaan hoog in het vaandel. 
Recentelijk klanttevredenheidsonderzoek heeft uitgewezen dat klanten Rabobank Westzaan als 
zeer goed waarderen.

Klanten kunnen bij de afdeling Huis & Hypotheekadvies niet alleen terecht voor een hypotheek-
offerte, maar ook voor een berekening wat er maximaal kan worden geleend. Voor komende 
huizenbezitters is deze berekening een goed uitgangspunt om op zoek te gaan naar een 
woning. Voor degenen die een nieuwbouwwoning kopen is er een zogenaamd Rabobank 
Nieuwbouwpakket. Dit pakket bestaat uit de volgende onderdelen:
    *  De hypotheek, als financieel anker van het Rabobank Nieuwbouwpakket;
    *  De woonverzekering voor het huis (opstal) en de inboedel;
    *  De betaalrekening met europas;
    *  De aansprakelijkheidsverzekering;
    *  De rechtsbijstandverzekering.
Bij het accepteren van een hypotheekofferte ontvangt de klant een jaar lang gratis van de 
Rabobank het lidmaatschap van 'Vereniging Eigen Huis' ter waarde van ƒ 45,50. Tevens 
kan men in aanmerking komen voor een gratis bouwtechnische opleveringskeuring van de 
‘vereniging eigen huis’.
Als u een andere woning koopt en de huidige woning moet worden verkocht, ook dan kunt u 
bij Rabobank Westzaan terecht. Wij kunnen namelijk dienen als extra advertentiemogelijkheid. 
In de etalage, binnenkort aan de Kerkbuurtzijde, zal uw woning worden gepresenteerd om 
potentiële kopers de aandacht op uw woning te laten vestigen. Er wordt een foto van uw 
woning gemaakt door fotograaf Rob de Jong, en Janet Drost zorgt voor de tekst en de algehele 
presentatie. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Bij interesse in uw woning verwijzen wij de 
potentiële koper naar uw makelaar of naar u, indien u zelfstandig de woning verkoopt. 

Kortom Rabobank Westzaan kan u bij diverse hypotheekzaken van dienst zijn. Neem eens 
vrijblijvend contact met ons op om uw situatie aan ons voor te leggen. U kunt rekenen op 
een vrijblijvend en deskundig advies dat het beste aansluit bij uw mogelijkheden en wensen. U 
kunt ons bereiken op telefoonnummer 075-646 04 40 en zien u graag op ons kantoor aan 
de Kerkstraat 2 te Westzaan.

Spaarweek 2001 in een ander jasje
Bij Rabobank Westzaan wordt ieder jaar in de herfstvakantie een spaarweek voor de kinderen 
gehouden. De kinderen komen dan naar de bank om hun spaarpotten te legen, de spaarkaarten 
in te leveren en natuurlijk om een cadeau op te halen.
In verband met de komst van de Euro worden er dit jaar in oktober landelijke inzamelingsweken 
voor muntgeld gehouden. Alle banken doen daaraan mee en allemaal in dezelfde weken. De 
herfstvakantie valt precies in die periode. Omdat we verwachten dat het erg drukke weken gaan 
worden, is er besloten om de spaarweek dit jaar op een andere manier in te vullen.
De spaarweek zoals we die kennen zal dit jaar niet gehouden worden. Omdat we onze 
jonge spaarders toch willen belonen, krijgen alle kinderen op hun verjaardag van de bank een 
verjaardagskaart. Met die kaart kunnen ze bij de bank een verjaardagscadeau op komen halen, 
hun spaarpot legen en de spaarkaarten inleveren.

De laatste week van de grote vakantie was weer gere-
serveerd voor de basisscholieren die zich konden uit-
leven als volleerde bouwvakkers in hun eigen dorp. 
Honderddertig kinderen hadden zich aangemeld en dat 
werd dringen op het Kwakerplein, waar zij zich onder 
de naam Werk in Uitvoering presenteerden. Er werd 
gewerkt volgens de bekende formule met de woensdag 
als spelletjesdag waarvoor men naar speeltuin 't Kluffie 
verhuisde en donderdag waarop er een echte bioscoop-
film werd vertoond met 's avonds het grote feest met 
familieleden en de avondmarkt. En dan tenslotte de 
spannende slaapnacht gevolgd door de vrijdag als 
opruimdag waarop Germieco het Kwakerterrein weer 
zijn normale aanzien gaf.

Bij 't Kluffie
Voor de spelletjesdag was voor speeltuin 't Kluffie geko-
zen. Er waren extra spellen geplaatst met de tobbe-
dansbaan, met veel water, als de grootste trekpleister. 
Als bijzondere attractie verscheen een delegatie van 
Woningvereniging Westzaanse Belang en Woonmij 
Zaanstad om de bouwers eens in het zonnetje te zetten. 
Voor onze plaatselijke Woningvereniging Westzaans 
Belang, die helaas over de toewijzing van woningen 
niets meer heeft te vertellen, maar wel verantwoordelijk 
is voor de nieuwbouw, sprak secretaris Martin van 't 
Veer de collega bouwvakkers toe en overhandigde hen 
een pakketje met een zakje chips, een drankje en een 
reep als extra stimulans. Gesteund door Dorien Gisberts, 
wijkmanager van Woonmij Zaanstad, sprak hij de hoop 
uit, dat spoedig een oplossing wordt gevonden voor de 
plannen PontMeyer en de voormalige verffabriek Avis, 
zodat de jeugd in de toekomst hierin een plaats zal 
kunnen vinden. 

Eigen bankrekening
Het geheel werd wederom gedragen door een grote 
schare vrijwillige medewerkers. Toch lopen de kosten 
jaarlijks op, zodat werd besloten een eigen bankreke-
ning te openen onder nummer 3701 48 169 t.n.v 
Werkgroep Huttenbouw.

Martin van 't Veer (Woningvereniging Westzaans Belang) 
en Dorien Gisberts (Woonmij Zaanstad) delen op het 
terrein va speeltuin 't Kluffie pakketjes uit.



Schoorsteen vegen in de herfst
Aan het einde van een lange hete zomer 
heeft de herfst zomaar haar intrede gedaan. 
Plotseling, in een paar dagen tijd, is voor 
ons gevoel de herfst aanwezig. Met regen, 
harde wind en veel lagere temperaturen is 
aan het buitenleven een einde gekomen. 
Met de weersveranderingen worden we ook 
weer actiever. Alle verenigingen komen  uit 
hun zomerrust en rond de woning worden 
ook weer werkzaamheden en maatregelen 
getroffen ter voorbereiding van de winterpe-
riode. Een van de klussen is het schoonma-
ken van de goten en de rookkanalen. In 
de goten vallen nu de bladeren en takken 
die tijdens regenbuien tot verstoppingen kun-
nen leiden. Neem daarom nu reeds de eer-
ste voorzorgsmaatregelen. Een schoorsteen 
behoort minimaal eenmaal per jaar te wor-
den geveegd. Laat in deze aangelegenhe-
den de werkzaamheden door deskundigen 
verrichten. Op ons kantoor kunt u nadere 
informatie krijgen over erkende schoorsteen-
veegbedrijven. Toch zijn er mensen die zelf 
over de benodigde apparatuur en deskun-
digheid beschikken om zelf de rookkanalen 
te reinigen. Hierbij is het dan van groot 
belang dat u zeker weet dat het rookkanaal 
op alle plaatsen ruim genoeg is om de 
ramoneur, de veegborstels met bol, door 
te laten. Als er namelijk versmallingen en 
scherpe bochten in zitten kan de ramoneur 

komen vast te zitten en vaak is dan de 
enige oplossing om het rookkanaal geheel 
te slopen. Komt u bij het vegen vogelnesten 
tegen, druk die dan van onderen naar 
boven. Zou u ze andersom, naar beneden, 
willen drukken dan komen ze vaak muurvast 
te zitten. Beter nog is het nestelen van 
vogels tegen te gaan door bol- of kraaien-
roosters aan te brengen. Als u de schoor-
steen aan de binnenkant hebt gecontroleerd 
is het raadzaam om ook de buitenzijde 
te inspecteren op indringend regenwater. 
Plaatsen als dakdoorbrekingen die met lood 
zijn afgezet kunnen gaan scheuren. Na 
goed uitkrabben van de voegen is het niet 
moeilijk om nieuw lood aan te brengen.
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EHBO-cursus
In september start de nieuwe cursus EHBO (20 avonden) 
in De Kwaker op de donderdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur. Bij deze veelzijdige cursus wordt aandacht 
besteed aan ongelukken thuis en op het werk, of letsels 
die opgelopen kunnen worden op het sportveld. Maar 
ook verslikking, brandwonden, reanimatie en levensred-
dende handelingen komen aan de orde. Informatie of 
inschrijven: Ton Spijker, telefoon 075-628 30 66, of 
www.ehbowestzaan.nl

OBM Wetenswaardigheden

Groots zomerfeest van speeltuin 't Kluffie

Kinderen, bestuur en leden van de speeltuin op 25 augustus, de heetste zaterdag van het jaar.

Het feit dat over een aantal maanden de ons zo 
vertrouwde munten geschiedenis worden en vervangen 
door de Euro is een belangrijke gebeurtenis. Om goed 
voorbereid te zijn op de nieuwe situatie was Elma 
Bakker van de Rabobank naar het wijksteunpunt geko-
men om alles op een rijtje te zetten en vragen te 
beantwoorden.  

Heitje voor karweitje 
Het zal even wennen worden, de overgang naar 
de nieuwe munten, waarbij ook onze oude volkstaal 
geweld wordt aangedaan. Want we groeiden op met 
de piek, de knaak, het geeltje en de joet en het in de 
dertiger jaren ingevoerde heitje voor een karweitje. Elma 
hield een boeiend en gezellig betoog en samengevat 
kwam zij tot het volgende tijdpad tot aan de bewuste 
datum van 1 januari 2002.
September: bijsluiter bij de afschriften die gericht is op 
de inzamelweken. Wat de Nederlandse munten betreft 
ontvangt men een vergoeding. De buitenlandse munten 
worden verzameld voor  bekende goede doelen. In 
oktober verschijnt het magazine Euro Speciaal met vol-
ledige informatie en handige tips over wat er allemaal 
gaat veranderen. November/december: bijsluiter bij de 
afschriften over Eurokits, consumentenpakketten, tips voor 
omwisseling en chipknipactie.
Wat het wijksteunpunt betreft wordt op donderdag 15 
november nog een generale repetitie gehouden wanneer 
Elma Bakker op uitnodiging van de ANBO alles vertelt 
over de laatste ontwikkelingen.

Dank (door internet)
Weer hartelijk bedankt voor De Wessaner! Ik 
herken zo nu en dan een gezicht of een naam. 
Erg leuk om te lezen wat er in Westzaan 
gebeurt en bedankt voor het prachtige werk 
en dat je het zo eventjes de wereld in stuurt. 
Jullie kunnen mij bezoeken op dit adres: http:/
/www.earth-mandala.com

Hartelijke groeten uit Israël
Anika Kanter-Movchine

Van gulden naar Euro
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Huisartsengroep De Banne

Assendelft              J. Blakenburg, G.A. Cleyndert, E. van Nieuwkoop
                            en H. Westerbeek
Westzaan              J.H. de Heiden
Koog aan de Zaan J. Brendeke, B.W.E. van der Meer en G. Kimsma
Zaandijk                E. Coester-Stolp en C. Heijmans

De dienstdoende huisarts (uitsluitend te consulteren in spoedgevallen)
is van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur te bereiken op
alarmnummer 075 - 670 17 01

Apotheken:
05 t/m 11 oktober: Zaanweg 112, Wormerveer (24 uur)
12 t/m 18 oktober: Dorpsstraat 448, Assendelft (24 uur)
19 t/m 25 oktober van 8.00 tot 22.00 uur: Zandweg 4, Wormer 
24 uur: 't Kalf, De Kuil 2, Zaandam
26 oktober t/m 01 november: Zuiderhoofdstraat 23, Krommenie (24 uur)

Kopij
Mededelingen en verenigingsnieuws 
voor het volgende nummer dienen 
uiterlijk de laatste dag van september 
op het adres Lambert Meliszstraat 33 
te worden bezorgd. De krant verschijnt 
19 oktober en is dan tevens voorzien 
van de jaarlijkse Sint Nicolaaspuzzel.

Doopsgezinde Gemeente
Lagedijk 34 Koog aan de Zaan
(alle diensten beginnen om 10.00 uur)
07 okt.: Liturgiegroep
14, 21 en 28 okt.: ds Tj. Kindt

Chr. Geref. Kerk
J.J. Allanstraat 185
07 okt.: 9.30 uur Evangelist 
D. van Noord
16.30 uur ds G.M. Bijkerk
14 okt.: 9.30 uur ds G.M. Bijkerk
16.30 uur ds E.B. Renkema
21 okt.: 9.30 en 16.30 uur 
ds A.J. Otter
28 okt.: 9.30 uur ds J.W. van Pelt
16.30 uur ds G.M. Bijkerk

Hervormde Geref. Federatie
(alle diensten beginnen om 10.00 uur)
07 okt.: ds Schiethart Dienst van 
Schrift en Tafel
14 okt. ds C.H. Koetsier
21 okt. ds P.G. Kousemaker
28 okt. ds C.H. Koetsier

Gereformeerde Gemeente
J.J. Allanstraat 463
03 okt.: 19.30 uur ds A. Gunst
07, 14, 21 en 28 okt.: 10.00 en 
15.30 uur Leesdienst
17 okt.: 19.30 uur ds M. Mondria
30 okt.: 19.30 uur ds A. Bac

Ontsluiting Weiver en Middel 
alleen lapmiddelen...

W e e k e i n d d i e n s t e n  v o o r  a r t s e n  

K e r k d i e n s t e n

Het kiezen van een beroep is vaak moeilijk en de meeste jongeren 
beslissen pas over hun toekomst als zij de middelbare school 
hebben verlaten. Onze plaatsgenoot Huibert Bruijn kende deze 
problemen niet, want al op zijn vijfde jaar liep hij met koksmuts en 
wit voorschoot zwaaiend met een pollepel door het ouderlijk huis.

Vader Jaap en moeder Guus Bruijn hadden dan ook geen enkele moeite met 
de schoolkeuze en zo werd Huibert leerling van de Sint Hubertus Koksschool 
in Amsterdam. Hij ondervond dat zijn vak niet een van de gemakkelijkste is, 
want er moet steeds weer rekening worden gehouden met de veranderende 
culinaire wensen van de restaurantbezoekers. De vaste stek leek bereikt 
toen hij in dienst kwam bij Dikker en Thijs, één van de parels van het 
hoofdstedelijke uitgaansleven.

Naar Limburg
Toch bleef het avontuurlijke in het ambacht hem trekken en nadat hij 
een oude koksvriend had ontmoet die zijn mond vol had over het mooie 
Limburgse leven, stapte Huibert over naar Maastricht waar hij in het centrum 
zijn nieuwe werkkring vond. Hier ontmoette hij zijn latere vrouw Lucienne die 
in het hotel waar hij werkte de reserveringen verzorgde. Na hun huwelijk 
betrokken zij een huis in de Limburgse hoofdstad. Na enige jaren kwam aan 
het Maastrichtse avontuur een einde omdat in Maasbracht, de voormalige 
woonplaats van Lucienne, het eetcafé Le Mistral in de verkoop kwam. 
Huibert (39) en Lucienne (37) en de drie kinderen verhuisden opnieuw. 
Nu naar een ideaal object in Maasbracht met zijn uitstekende ligging aan 
een kruispunt van waterwegen. Le Mistral is gevestigd aan een zijarm van 
de Maas en wordt veel bezocht door schippers en toeristen. Ook een 
aantal Westzaners heeft hun oude plaatsgenoot bezocht en zij kwamen met 
enthousiaste verhalen thuis.

Huibert Bruijn met eigen eetcafé in Limburg

Standplaats bibliobus
Iedere woensdag staat de biblio-
bus van 14.30 tot 16.00 uur in 
de 't Hoenstraat, van 16.15 tot 
17.15 uur in de Torenstraat en 
van 18.15 tot 19.15 uur in de 
Burgemeester Verstegenstraat.

Opbrengst collecte
ANGO (Algemene Nederlandse 
Gehandicapten Organisatie) hield 
in juni haar nationale collecte. 
Deze bracht in Westzaan 
ƒ 1.161,30 op en dit is, vergele-
ken met andere inzamelingen, een 
bescheiden bedrag. Dat wordt 
veroorzaakt door een tekort aan 
collectanten. Dit euvel wil men 
voor het volgend jaar trachten te 
verhelpen.


