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Leuterkoek en
zandgebak
Wanneer ik zag dat er straten
openlagen stond ik daar nooit
lang bij stil. Ongemak. Soi. Nu
onze eigen buurt openligt, kijk
ik er toch even anders tegenaan.
De geplaatste borden en hekken
vormden een vreeswekkende opmaat naar het begin van de hele
operatie waar ik erg tegenop zag.
Stapels heipalen achter hekken,
grote vrachtwagens en machines
die af en aan rijden, bergen zand
die verplaatst worden, aggregaten en pompen die hun werk doen.
Loopplanken naar onze voordeuren. Het blijkt een optelsom te zijn
van een zorgvuldig uitgevoerde
operatie volgens een nauwgezet plan. Onze slappe veengrond
wordt goed onderheid voor de
nieuwe rioleringen. Daarom trillen we regelmatig met zijn allen
soms ons bed uit. En stampen we
zonder mopperen het zand van
de schoenen op de deurmat. We
groeten dus óók vriendelijk de
mannen in en rond de zandkuilen
want ze doen goed werk! Maar…
we groeten ook elkáár weer, want
ik ben nog nooit zoveel buren op
straat tegengekomen als de laatste tijd, nu ook mensen zonder
hond door de buurt lopen, omdat
we moeten zoeken naar een inmiddels nóg schaarser geworden
parkeerplek. Dat is pure winst. Én
ik heb geleerd wat ‘Canadees’ parkeren is!
Linda Wessels,
de redactie

Ben je ook jezelf al tegengekomen?

Fietstocht langs
buurt- en dorpshuizen
De buurthuizen De Palmboom,
De Pelikaan, De Lorzie, Het
BrandtWeer, De Vuister, buurtcentrum A3 en de dorpshuizen
De Kwaker en De Horn organiseren op zaterdag 31 april weer
een gezamenlijke fietstocht. In
elk buurt- of dorpshuis staat een
bijzonder lekker hapje klaar en
kan er iets gedronken worden. De
start is mogelijk vanaf elke locatie, ergens tussen 10.00 en 13.00
uur. Het is wenselijk dat deelnemers zich vóór 18 april opgeven
bij het buurt- of dorpshuis waar
ze wensen te starten. De kosten
zijn € 2,50 per persoon. De fietstocht is ongeveer 30 km lang,
maar er kan ook gekozen worden
voor een deel van de route. Voor
degenen die de hele tocht fietsen
is er een prijsvraag. Alle deelnemers krijgen een goodiebag!

Website
Onze site www.dorpshuis-westzaan.
nl is weer up-to-date gemaakt. Er is
nu ook een agenda beschikbaar, speciaal voor weergave op mobieltjes.
Dus wil je een cursus volgen kijk dan
even naar deze agenda, hij heeft heel
handige (zoek)filters, die opgeroepen
kunnen worden (of weer verborgen)
met een klik op de bovenste groene
balk (‘FILTERS’). Zie www.dorpshuiswestzaan.nl/mobiel.

PROEF JE
Zaterdag 21 april 2018
Fietstocht
start tussen
10.00 en 12.00 uur

Buurtcentrum
de Pelikaan
• Krommenie

Aktiviteitencentrum
de Palmboom
• Krommenie

Buurtcentrum
A3
• Assendelft

Dorpshuis
de Kwaker
• Westzaan

Buurtcentrum
de Vuister
• Koog aan de Zaan

Buurthuis
Het BrandtWeer
• Koog aan de Zaan

Buurtcentrum
de Lorzie

‘n Mooie trip langs de
Buurthuizen in onze regio.

• Wormerveer

Dorpshuis
de Horn
• Krommeniedijk

Inschrijfkaart verkrijgbaar
In de Buurtcentra à € 2.50 p.p.

Pasen
Zondag 1 april kunnen de kinderen
vanaf 10.30 uur weer paaseieren zoeken. Ze krijgen hierbij natuurlijk een
beetje hulp van onze paashaas. Naast
heerlijke chocolade-eieren zijn er
ook leuke prijsjes te verdienen, en er
is een tombola om het geheel compleet te maken. Aanmelding is niet

nodig. Voor de ouders is de bar open
voor een kopje koffie, thee etc. Voor
de kinderen is er gratis limonade.

Dorpsfeest
Voor in de agenda: zaterdag 21 april
organiseren we weer het enige echte
dorpsfeest, thema ‘Oranje’. Aanvang

20.30 uur en er is uiteraard livemuziek. De entree is € 5,00. Toegang
vanaf 16 jaar. Uiteraard schenken wij
geen alcohol onder de 18. Dus ben je
nog geen 23, neem dan je legitimatie
mee.
>> vervolg op pagina 21
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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

Menu April

Diverse soorten brood, banket,
pizza en hartige broodjes.

‘Vitello Tonato’
dun gesneden kalfsrosbief met tonijnmayonaise
en rucola sla

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

Gebakken zeewolffilet met zalmsaus
op een bedje van wilde spinazie
of
Varkenshaas gevuld met diverse groenten,
gegratineerd met brie en geserveerd met pestosaus

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.

Sinaasappel –yoghurtroomijs met aardbeiensaus
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
Peter Moerland: ‘Libië heeft
mijn kijk op de wereld behoorlijk
veranderd’
Peter Moerland (62) woont met Regina (59) op Burg. Verstegenstraat 49. Hun kinderen Alexander (33) en Erwin (29) wonen in Amsterdam. Door zijn werk in de olie- en gasindustrie is Peter
op veel plekken in de wereld geweest.

Waar heeft je wieg gestaan?

Wat vind je het leukste aan je werk?

Op het Weiver. Toen ik twee was verhuisden we
naar de Oranjeboomstraat en van 1973 tot aan
ons trouwen, 36 jaar geleden, woonden we hier in
de straat op nummer 60. Mijn ouders zijn Willem
Moerland (86) en Marie Sap. Het gezin van mijn
vader woonde met 13 kinderen op de Veldweg.
Mijn opa was in 1928 een ‘economische vluchteling’ uit Sint Philipsland in Zeeland.

Zodanig omstandigheden creëren dat mensen
graag hun werk doen. Daarbij is het belangrijk dat
je kijkt naar wat iemand wel kan, in plaats van naar
wat iemand niet kan. Want dat werkt zo demotiverend. Als je leiding geeft aan een grote groep
engineers en techneuten dan moet je jezelf wegcijferen. Mijn werk is denk ik voor 15% techniek en
voor 85% het omgaan met mensen. Weten wat er
speelt; persoonlijke belangstelling tonen. Behandel iemand zoals je zelf ook behandeld wilt worden. Ik geef duidelijk aan welke kant ik op wil en
op wat voor manier. Als iemand niet goed functioneert, dan help ik hem of haar en als dat op een
gegeven moment niet gaat dan moet je afscheid
van elkaar nemen. En dat kan ik.

Wat doe je voor werk?

Ik ben operations manager in de olie- en gasindustrie. In vaste dienst en op projectbasis. Hier zie
je foto’s van koelwatersystemen voor de vuilverbranding in Amsterdam. Die worden berekend,
ontworpen, gemaakt, geïnstalleerd en uiteindelijk
in bedrijf gesteld. Ik ben als projectmanager van
het begin tot en met de oplevering betrokken. Ik Ben je ook kritisch voor jezelf?
ben in Libië, Roemenië, Nigeria, India, Engeland en O zeker. Als iemand in mijn team niet slaagt dan is
Denemarken geweest. Gelukkig is mijn thuissitu- dat primair mijn schuld. Dan heb ik of de selectie
atie altijd heel rustig en stabiel
vooraf niet goed gedaan of
geweest. Hier zie je een stoomik heb hem of haar niet goed
turbine in Moerdijk die 13
‘Al 36 jaar verliefd’ begeleid. Iemand kan zich
megawatt elektriciteit opwekt
anders voordoen dan hij zich
uit afvalverbranding. Dat is
verkocht heeft. Dan heb ik in
echt groene stroom. En hier een productieplatform eerste instantie niet voldoende doorgevraagd.
op de Noordzee. Die kunnen wij technisch aanpas- Als ik een fout maak dan erken ik dat ook gewoon.
sen van deels olieproductie naar gasproductie of Sorry, verkeerde beslissing.
andersom. Mijn meest recente grote project was
de succesvolle ombouw en modificatie van een Maar je zit momenteel thuis.
Noorse FPSO (olietanker c.q. drijvend productie- Ja. In 2015 is bij mij Parkinson geconstateerd. Ik
platform) voor olieproductie in Zuid-Amerikaanse was net terug in Nederland en ben een fanatieke
wateren.
sporter: schaatsen, wielrennen, mountainbiken.
Dat ging opeens voor geen meter. Met medicatie
red ik het nu aardig. Ik slaap slecht, ben overgeWat heb je voor opleiding gedaan?
Eerst elektrotechniek. Maar ik was een opstandige voelig voor stress en mijn energieboog is kort. En
puber. Op vrijdagavond ging ik naar Amsterdam dat is frustrerend. Daar moet je mee leren omgaan
en dan kwam ik soms op zondagavond weer thuis. en ik heb daar ook hulp bij. Dokter Vink heeft mij
Daar hadden we wel ruzie over, ja. Onder mij zaten het beste advies gegeven: stop eens met plannen,
nog René en Chris. Ik was net een week 17 toen ik leef van week tot week en kijk maar wat er gebeurt.
monteur werd. Ik heb op de avond-MTS in Amster- Sinds kort zit ik met mijn broer René weer op de
dam werktuigbouwkunde gedaan en kreeg les van mountainbike. Gelukkig zijn Regien en ik van natumensen van Fokker en Werkspoor. Die mannen re behoorlijk positief. We doen nu veel samen. Dat
hadden een geweldig verhaal. Daarna ben ik bij is een balans die je met zijn tweeën weer moet vinden. Ik ben nu 36 jaar met haar getrouwd en nog
een echt familiebedrijf gaan werken.
steeds verliefd op haar.
In die tijd leerde ik ook Regina kennen en werd ik
wat rustiger. Ik heb alle stappen doorlopen: werk- Je hebt twee jaar in Libië gewoond en
voorbereider, calculator, projectcoördinator, pro- gewerkt.
jectleider, projectmanager, projectdirector. We Ik was acht weken weg, twee weken thuis. Libië
werden overgenomen door de Hollandse Beton heeft mijn kijk op de wereld behoorlijk veranderd.
Groep, een bedrijf met systemen, procedures en Voor mij was het een betaald avontuur. Het is een
structuren. Dat vond ik geweldig. Uiteindelijk heb ik waanzinnig mooi land met veel zand- en steenook mijn mastertitel bedrijfskunde (MBA) gehaald. woestijnen. Eind 2012, Khadafi was net weg, woon-

de ik in een compound, 30 km buiten het centrum
van Tripoli. Daar kwam ik in een soenitische moslimmaatschappij terecht. Ik heb mezelf wat basis
Arabisch geleerd en had snel toegang tot de lokale
bevolking. In het midden van het land deden we
op zes locaties het onderhoud van olieproductieplaatsen, die soms dertien uur rijden van elkaar af
lagen. Libiërs gaan in de auto zitten en zien wel hoe
lang de reis duurt. Ze sliepen en tankten ergens
onderweg en reden dan weer verder. Ik vouwde
een keer de kaart uit en vroeg de chauffeur hoe
we gereden waren. Die was diep beledigd, alsof ik
aan hem twijfelde. Wij zijn heel direct en open en
gaat als buitenlander zonder dat je het merkt snel
op tenen staan. Zij zullen ook nooit ‘nee’ zeggen.
Gezichtsverlies is onaanvaardbaar. Maar de gastvrijheid daar is zo ongelofelijk groot. Je slaapt bij
de mensen thuis, je krijgt te eten, ze vragen iedere
morgen zeer uitgebreid hoe het met je gaat, heel
bijzonder.

Wat heeft dat met je gedaan?
Ik was altijd wel snel van een mening, maar probeer
dat nu zo veel mogelijk uit te stellen. Terwijl je heus
niet iedereen aardig hoeft te vinden. Helemaal
niet. Leer mensen te accepteren hoe ze zijn. Ik zat
uren met een liaison-officer in de auto. Die dacht
dat Nederland het paradijs was. Toen hij hoorde
dat er mensen zijn die hier een jaar lang dood in
huis liggen heeft hij daar nog weken vragen over
gesteld. Daar zijn geen eenzame bejaarden en
niemand wordt onverzorgd achtergelaten. Ik vind
‘onze’ mening over het Midden-Oosten sowieso
vaak tendentieus. Kkadafi, maar ook Saddam van
Irak gaven hun land tenminste nog stabiliteit. Als
je een sterke man omverwerpt en je stelt er niks
voor in de plaats, dan wordt het chaos. Ik vind dat
wij ons nooit met hun politiek moeten bemoeien.
Democratie werkt voor ons heel goed, maar democratie moet je leren. Wij hebben daar ook 400 jaar
over gedaan.

Hoe kijk je nu naar onze eigen maatschappij?
Die koe Hermien die met fundraising naar een
rusthuis moest. Ik durf zoiets in het buitenland
niet eens te vertellen. Ik kwam eens in een woestijnstorm terecht. Gaat de temperatuur binnen een
>> vervolg op pagina 6
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Vindingrijk Vakmanschap in W estzaan.
N A D / B luesound

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

H igh R es muziek,

draadloos. A dvance A coustic. Temp oral

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen
en gehoorbescherming

C oherence. H ep ta. I ndiana L ine. Traditionele audio installaties.
L uidsp rekers, A V meubels A udio en B & O

rep aratie.

Zeilenmakersstraat 1B O p eningstijden www.hep ta.nl

Sandra
Sandra Klokkemeijer
Klokkemeijer

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!
R echte tocht 9 d, 1507 B Z Zaandam
Te l :
075 - 631 2 3 8 4
Mo b :
06 - 532 31 9 77
E- m a i l :
r.hotting@hottingelektrotechniek.nl
In t e r n e t : w w w . h o t t i n g e l e k t r o t e c h n i e k . n l

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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PKN draagt archieven kerk officieel over
Op 27 februari werden op het stadhuis de archieven
van de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerk,
nu de PKN, overgedragen aan het stadsarchief van
Zaanstad. De documenten waren er al geruime tijd
aanwezig, maar het officiële document waarin alles werd overgedragen was er nog niet. In bijzijn
van Frans Hoving en Jan van der Male, namens het
gemeentearchief, en Herman Veldhuizen, Jeanette
Pols en Peter Huisman werd de overdracht getekend.

Herman Veldhuizen tekent de overdrachtsakte.

Het archief beslaat vele meters archief in de
geconditioneerde ruimten van het archief. Het is
geschoond en inzichtelijk gemaakt. Er bevinden
zich, naast veel verslagen en documenten, interessante documenten. Het oudste kerkelijke archiefstuk dateert van 30 juni 1430 en is de giftbrief van
Margaretha van Bourgondië, waarin zij de rechten
op de sluis in de Hogendam te Zaandam aan de
kerk van Westzaan schenkt.
Het oudste document in de archief is maar 35 jaar
ouder en komt ook uit Westzaan. Het is een document uit 1395, uit het archief van het dorpsbestuur
van Westzaan.

Historische modeshow
in het Reghthuys

Op 6 april geeft kostuumgroep De
Zaanse Kaper in het Reghthuys een
modeshow van historische Zaanse
kostuums. Kostuumgroep de Zaanse
Kaper houdt zich bezig met de historie van het kostuum in de Zaanstreek uit de periode 1750-1910. De
leden van de Zaanse Kaper tonen
nieuw gemaakte replica’s van kostuums zoals die in de Zaanstreek
werden gedragen. Alle kostuums
worden zo nauwkeurig mogelijk
nagemaakt naar originele voorbeelden of met behulp van patroonboe-

De overgedragen archieven blijven eigendom van
de PKN-kerk. Het gemeentearchief neemt op zich
de stukken als een goed huisvader te bewaren.
Vanaf begin maart staan de inventarissen van de
archieven op de website van de gemeente (www.
archief.zaanstad.nl). De stukken kunnen worden
ingezien op het archief zelf.
Peter Huisman, secretaris HVW

Het oudste document uit het kerkarchief. De overdracht van
de rechten op de sluis in de Hogendam.

Raai de Kraai viert zijn
verjaardag

ken. De leden maken de replica’s in
eigen beheer. Voor de pauze is er
een spannende PowerPoint-presentatie over het Zaanse ondergoed
en na de pauze volgt dan de modeshow. Hebt u belangstelling voor
deze historische kleding, kom dan
op 6 april naar het Reghthuys. De
presentatie begint om acht uur. De
zaal gaat om half acht open. Entree
12,50 euro. Kaarten: info@reghthuyswestzaan.nl of aan de zaal.
Gerbrand Kruijver

In het kader van het thema ‘familie’ van het Peuterplein viert onze
handpop Raai de Kraai zijn verjaardag. Hij heeft zijn familie een uitnodiging gestuurd en vraagt aan de
peuters of zij ook familie hebben.
Opa’s en oma’s, broers of zussen.
De ene peuter heeft nog een lievere opa en oma dan de andere. Eén
peuter zit op zijn vingers te tellen
hoeveel opa’s hij heeft. Trots steekt
hij vier vingers in de lucht en zegt:
Dat is echt heel veel, hè?
Als Raai zijn verjaardag viert zijn er
allemaal verschillende feestmutsen
gemaakt. De peuters moeten passen welke muts voor Raai is. Uiteindelijk past de muts met drie stippen.
Hoera, Raai is drie jaar geworden en
gaat dus niet naar de basisschool,
maar blijft nog lekker bij ons.
Natuurlijk hebben we ook gezongen. Dat doen we ook als onze peuters jarig zijn. De peuters mogen zelf
kiezen welke kleur muts ze willen en
welke plaatjes erop moeten. Tijdens
het feest mogen zij de kaarsjes aanzetten en dan tellen we allemaal
mee om te zien of het er wel genoeg
zijn. Daarna gaan we zingen en mag
de jarige job op zijn of haar stoel
staan. We zingen natuurlijk hard,

want iedereen mag weten dat wij
een feestje hebben. En bij een feestje hoort ook iets lekkers. Dat heeft
de jarige peuter meegenomen om
uit te delen. O, wat zijn ze dan trots.
En papa en mama… Die zijn nog
veel trotser.
Babino Peuteropvang,
Monique van Westrop
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Mode maken is leuk en
iedereen kan het leren.

Op zoek naar een

mondhygiënist?
Haarverlies , tijdelijk of permanent??
Vakkundig en eerlijk advies

Vrijblijvend gratis intake gesprek

SPECIALIST IN BIER, WIJN EN

Declaratie bij alle zorgverzekeraars

Diverse cursussen: patroontekenen,
lingerie en kneepjes van het vak enz.
Opleiding costumiere of coupeuse
is mogelijk in deeltijd te volgen.

VELE SOORTEN GEDISTILLEERD

Goede nazorg en service

Voor informatie www.dehaarwerksalon.nl
Of bel 06 24 30 40 74

075-7711481
info@eengezondgebit.nl
eengezondgebit.nl

Nu ook bij ons verkrijgbaar
de Originele Reght Huys Bitter

Guisweg 35
1544 AG, Zaandijk

Meer info?
Ferna Hellingh 06-24121168
www.modevakschoolnewstyle.nl

info@slijterijsaendyck.nl

U bent van harte welkom!

tel. 075 - 621 37 91

www.slijterijsaendyck.nl

www.slijterijsaendyck.nl

J.J. Allanstraat 322, Westzaan

Fitcircuit

Een complete training in slechts 30 minuten!
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.45 - 12.00 uur
(Gesloten met reguliere schoolvakanties)

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

>> vervolg van pagina 3
paar uur van 23 naar bijna 50 graden.
Hebben ze het hier bij 33 graden over
code geel. Dat je uit de zon moet blijven en veel moet drinken. Een beetje
sneeuw: code oranje. Maar als er echt
wat gebeurt, weet iedereen dan wel
wat hij moet doen? In 1963 moesten
wij gewoon op de fiets naar school.
Als het stormde of het was glad,
dan moest je opletten. Waar stopt
pamperen? Stroom komt niet uit het
stopcontact, daar staat een enorm
circus van centrales achter. Drinkwater komt niet uit de kraan, daar is een
hele infrastructuur voor nodig. Veel
jonge mensen beseffen dat vaak niet.
Als wij hier twee maanden zonder
elektriciteit komen te zitten, dan is de
samenleving totaal ontwricht. In dat
opzicht zijn we als maatschappij heel
kwetsbaar geworden.

Wat vind je belangrijk in het
leven?
Hoe het met mijn gezin en familie
gaat. Mijn jongens doen het hartstikke goed. Alexander is fotograaf en
Erwin vaart als machinist op de grote
vaart. En mijn vriendschappen. Mijn
broer René, Dirk Hagemeijer, Peter
van der Loo en ik zijn samen goed
voor ruim 200 jaar vriendschap.
Marijke van der Pol
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Middel 6, Westzaan
Tel. 06 255 249 14
www.fitcircuit.nl

Communicatieweg Oost 12
Watertoren, 7e verdieping
Assendelft

tel (075) 642 38 25
mob 06 23 15 97 78
info@joek-aa.nl

www.joek-aa.nl

35 jaar Historische Vereniging
Westzaan

Genieten op ijsbaan
Lambert Melisz

Zie www.ijsclub-lambertmelisz.nl/ voor het laatste nieuws.
Vergeet u niet aan te melden als lid van de oeroude en gezellige vereniging. Kom ook het museum bezoeken en als u een
kaartje wilt leggen, dan kan dit ook.

16 juni zullen we stilstaan bij het feit dat de Historische Vereniging Westzaan 35 jaar bestaat.
Alhoewel nog niet duidelijk is hoe het programma precies eruit zal zien, willen we de datum
alvast melden.
Het zal een informele bijeenkomst worden
waarin we aandacht zullen geven aan een mooi
onderwerp. We hopen daarvoor een deskundig
en gepassioneerd verteller te vinden. We zullen
ook zeker aandacht besteden aan de doelstelling die het bestuur voor ogen heeft. In de tijd
voor de viering zullen we proberen in kaart te
brengen wat we met archieven willen doen. In
het belang van vastleggen. Maar misschien wel
belangrijker: hoe we het inzichtelijk kunnen
maken.
De locatie waar het 35-jarig bestaan zal worden
gevierd is de molen Het Prinsenhof. Een mooie
Westzaanse locatie, maar wel met beperkingen
ten aanzien van het aantal bezoekers. Naast de
genodigden bent u welkom. Als er te veel animo
is zullen we selecteren aan de hand van ‘wie het
eerst komt, het eerst maalt’.
In het aprilnummer van De Wessaner zullen we
explicieter zijn over het programma. Daarna
kunt u ook aangeven aanwezig te willen zijn.
Dus wacht u nog een maand met e-mails sturen. Let op nieuwe website en e-mailadressen!
De website van de Westzaanse Gemeenschap
heeft een andere naam: www.westzaan.nl. Binnen die website onder /historische-vereniging.
nl hebben wij ook een belangrijke plek met al
veel informatie. U kunt reacties of vragen over
onze activiteiten e-mailen naar secretarishvw@
westzaan.nl of voorzitterhvw@westzaan.nl

Fred Eerenberg

Peter Huisman

In het Noordhollands Dagblad stond dat schaatsen op
de ijsbaan van Lambert Melisz in Westzaan leuker is
dan op vakantie naar Spanje gaan. Dit vertelden Guus
(8) en Doris (10) Zwikker.
Het bestuur van
de ijsvereniging,
al 111 jaar gevestigd in Westzaan,
kon op het nippertje van het
ijsseizoen 2018
een aantal dagen
open zijn. Gelukkig maar, want
vorig jaar was
daar geen sprake
van. Nu was het Siberisch koud. Er stond dagenlang een strakke oostenwind. Het hinderde de schaatsliefhebbers totaal
niet. Ook de aanwezigheid van een wak was een kleinigheid.
Genieten was het parool. Na afloop was in de kantine een lekkere bak chocolade met een dikke klodder slagroom te koop.
De bestuursleden Antoon Kuiper, Jaap Hotting en Thijs Oudkerk en de vele vrijwilligers hebben honderden schaatsliefhebbers geweldige ‘ijsdagen’ bezorgd. Het werd trouwens
tijd dat de kas weer een beetje gespekt kon worden. De
bodem ‘was’ weg kwam al in het zicht.

N AT U U R I N E N O M W E S T Z A A N - F R E D E E R E N B E R G

Hommels overwinteren niet
Eén van de meest voorkomende hommelsoorten in Nederland is wel
de aardhommel (Bombus terrestris), een zeer vriendelijke bijensoort.
Het is een groot en stevig behaard insect. Kenmerkend voor deze
hommel is de gele band achter de kop. Het heeft een tweede gele
band op de tweede rugplaat. De achterlijfspunt is wit.

De aardhommel.
Foto Albert Schouten Bonhoeffer College.

Hommels zijn zo leuk, het lijken wel
rondvliegende bolletjes wol. Ze zorgen voor de noodzakelijke bestuiving
van al onze gewassen. Zonder insecten geen bloemen. Op het plaatje zie
je een kartonnen kunsthommelnest.
Vaak zijn nesten gemaakt in oude
muizennesten of mollengangen.
Soms wel tot 1,5 meter diep onder de
grond. In het veenweidegebied van
de Zaanstreek zal dit niet vaak voorkomen.
Aardhommels hebben naar verhouding een vrij korte tong. Bloemen
waar de nectar diep in de bloem

verscholen zit, worden dan ook niet
door ze bezocht. Hommels hebben
wel scharen waarmee ze de bloem
bij grote honger kunnen openknippen. Zo kunnen toch bij het stuifmeel
komen.
Het hommelvolk is eenjarig. Als er in
het najaar nachtvorst optreedt, zullen
de meeste hommels dat niet overleven. Alleen de nieuwe koningin heeft
zich vol gegeten en zoekt een veilig
holletje voor de winter. Zo kan in de
lente het hele verhaal weer opnieuw
beginnen.

Behaarde brommers, vliegende kacheltjes
De eerste hommels komen in deze
tijd tevoorschijn. Het zijn prachtig
uitziende insecten. Ze zoemen vaak
heel hard. Dit zijn de koninginnen.
De koningin paart met slechts één
mannelijke aardhommel. Wonderlijk
genoeg hebben ze het niet koud,
want ze houden zichzelf warm net als
wij mensen. Ze hebben een temperatuur van wel 30 graden. Door hun

vliegspieren te laten trillen, wekken
ze hun eigen warmte op en bovendien hebben ze een lekkere warme
bontjas aan. Ze beginnen al vroeg in
het voorjaar bloemen te bestuiven als
andere insecten het nog veel te koud
vinden.
Hommels kenmerken zich door een
hoog werktempo. Ze bezoeken bijvoorbeeld per minuut twee keer
zoveel bloemen als honingbijen. Ze
zijn vanwege hun grootte in staat relatief zware lasten te dragen, waardoor
ze langdurige foerageervluchten
kunnen maken. Bovendien zorgt hun
relatieve grootte ervoor dat ze vaak
beter in contact komen met meeldraden en stampers. Bij kleinere insecten
is dit vaak niet het geval. Hommels
stellen relatief geringe eisen aan de
omstandigheden waaronder ze in
actie komen. Ze zijn al actief bij relatief lage temperaturen (rond 10 °C) en
een lage lichtintensiteit, en laten zich
zelfs door sterke wind en een zachte
regen niet weerhouden.
In 1987 werd bekend dat hommels
een prima alternatief zijn voor de
handmatige bestuiving van bijvoorbeeld tomaten. Veel telers zijn toen
direct begonnen met het inzetten
van aardhommels. Inmiddels worden ze wereldwijd gebruikt voor de
bestuiving.
In het verre Australië heb ik vorig jaar
geen enkele hommel gezien en dat
klopt. In dit werelddeel leven geen
hommels. In Nieuw-Zeeland zijn
hommels in de 19e eeuw met succes
geïmporteerd uit Engeland.

Kom in de Kas
Van 7 april t/m 8 april zijn weer open
dagen van de Nederlandse glastuinbouw, zoals in Assendelft. Kom in
de Kas vindt alweer voor de 41e keer
plaats. Het is een aanrader om eens
gratis een kijkje nemen in een van de
ruim 200 kassen, verspreid over heel
Nederland.
Vorig voorjaar hadden we tijdens ons
bezoek in april het geluk twee dozen
met honderden aardhommels te
ontvangen. Joke en ik gingen bij het
scheiden van de markt met elk een
doos zoemende hommels, achter op
de fiets naar huis. Gelukkig nam de
voorlichter de tijd om ons degelijk
voor te lichten en hij gaf ons de verzekering dat het voor onze buren geen
problemen zou veroorzaken. Het bleken inderdaad goedzakken te zijn. Ze
hebben een goede bijdrage geleverd
aan onze soortenrijke bloementuin.

Hommelnest van karton in onze achtertuin.
Moet wel droog onder een afdak staan.

Banneconcert in Reghthuys

Doppenactie voor KNGF-geleidehonden

Violiste Lucia Boeken, celliste Anne Korff de Gidts en
pianist Edzo Bos spelen trio’s van Brahms en Beethoven. Lucia Boeken begon op 7-jarige leeftijd met
vioolspelen bij haar vader. Na het behalen van haar
gymnasiumdiploma werd zij toegelaten tot het
Conservatorium van Rotterdam in de klas van
Vesna en Igor Gruppman, concertmeester van het
Rotterdams Filharmonisch Orkest.
Anne Korff de Gidts is een veelzijdige celliste die
graag samenwerkt met andere kunstdisciplines. Anne studeerde in 2013
af aan het Conservatorium van Amsterdam bij Monique Bartels. Daarna
volgde zij tijdens haar masteropleiding cellolessen bij Charles Watt aan het
Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Edzo Bos studeerde piano aan de conservatoria van Groningen en Genève.
Na het behalen van zijn masterdiploma in 2011 volgde hij lessen bij Mila
Baslawskaja, die van grote invloed is geweest op zijn ontwikkeling als
pianist.
Plaats: Reghthuys Banne Westzaan, Kerkbuurt 35
Datum: Vrijdagavond 20 april
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Kaarten: € 12,50 aan de zaal. Reserveringen: banneconcerten@gmail.com
Na afloop is er gelegenheid tot napraten met een drankje.

Wie bij de Coop lege flessen inlevert waar nog een
plastic dop op zit, kan die deponeren in de bak die
daaronder hangt. Ook in dorpshuis De Kwaker staat
een plastic emmertje op de bar.
Het KNGF is in 2015 een doppenactie gestart. De
basisopleiding van een hond (blindengeleidehond,
assistentiehond, autismegeleidehond of buddyhond) kost € 5.000,- per hond. Hiervoor zijn ongeveer 11 miljoen doppen nodig. Tot en met vorig
jaar heeft de doppenactie al € 69.727 euro opgebracht. Dat zijn maar liefst
14 basisopleidingen!
De doppen worden door een recyclebedrijf versmolten tot plastic pallets.
Er mogen uitsluitend harde plastic doppen worden gespaard. Als deksels
makkelijk te verbuigen zijn, mogen ze niet ingezameld worden. Ze vervuilen de lading en brengen hierdoor extra kosten met zich mee. Niet alleen
het plastic recyclen is dus milieubewust, het spaart ook bomen die anders
voor de pallets worden gebruikt.
Dus doe mee! Je steunt niet alleen de opleiding van geleidehonden, maar
spaart ook nog eens het milieu.
Marijke van der Pol
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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

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
door WILLEM TIP/deel 23

Het Zaanse landschap
Verarming tekende het Zaanse landschap na de
Franse tijd. Wie geen werk had, beleefde slechte
jaren. De armen waren aangewezen op de bedeling van de gemeenten en de kerken. Goedwillende burgers ondernamen soms aanvullende
acties. De eerste tientallen jaren van de negentiende eeuw leken vrijwel uitzichtloos. De Zaanstreek teerde hoofdzakelijk op de roem van de
vorige eeuw. Nieuwe bedrijvigheid en nieuwe
welvaart leken voorlopig eindeloos ver weg.
Halverwege de eeuw voegde zich bij de bestaande
ellende de aardappelziekte. Aardappelen waren
sinds de eerste helft van de achttiende eeuw in
heel Europa onmisbaar als volksvoedsel. De gevolgen van de aardappelziekte (1845) waren daarom
ook dramatisch. In Ierland ontstond een zware
hongersnood. Ook in Nederland vielen de oogsten
ernstig terug. Op het Noord-Hollandse platteland
raakte tien procent van de bevolking afhankelijk
van de steeds schaarser wordende bedeling. De
gemeentelijke leverde niet meer dan een kleine
bijdrage in de kosten van levensonderhoud. Men

Het schilderij in de Oostzijderkerk.

Opera op De Rank
Op maandag 5 maart zijn we feestelijk gestart met
het project Opera op De Rank. In maart en april
gaat er veel gebeuren. De leerkrachten hebben er
al workshops over gehad en gaan in deze periode
met de kinderen aan de slag. U zult het resultaat
mogen ervaren, maar eerst gaan we nog veel
oefenen.
Het hele project staat in het teken van het
‘bildungs-agoramodel’, gebaseerd op de
Griekse agora, de marktplaats met haar vele
gebouwen. Deze gebouwen kunnen verdeeld
worden in levenssferen en trainingssferen. Levenssferen: Privé (woonhuizen), Privaat (gebouwen
waar mensen in werken), Publiek (verenigings-

probeerde daarbij zo goed en zo kwaad als het
ging enig onderscheid te maken ‘al naar gelang
van jaargetijde, sterkte der gezinnen, leeftijd en
lichaamskracht van de behoeftigen’. Naast de
gemeentelijke armenzorg was er nog de bedeling
vanuit de kerken. Sommige diaconieën, zoals de
diaconie van de Westzaner Doopsgezinde Noorder
Vermaning, konden een redelijke aanvulling geven.
Voor andere diaconieën, zoals voor de Westzaner
Hervormde diaconie, waren de middelen echter
beperkt.
Burgerinitiatief vulde hier en daar de bedeling aan.
Kraamvrouwen en jonge moeders werden vanaf de
jaren 1830 gesteund door speciale verenigingen:
‘Maatschappijen van moederlijke liefdadigheid’.
Geleid door dames uit de burgerij verstrekten de
Maatschappijen extra kleding en voedsel. De Westzaanse Maatschappij voorzag daarbij al meteen
na haar oprichting (1830) in een grote behoefte.
Niet minder dan drieëntwintig moeders kregen
een toelage. Nog tot in de twintigste eeuw zou
de Westzaanse Maatschappij werkzaam blijven,
later vooral voor grote gezinnen. Ook de andere
Zaandorpen kregen vergelijkbare Maatschappijen:
Krommenie (1834), Zaandam (1835), Koog en Zaandijk (1839) en Assendelft (ongeveer 1840). Iets later
was Wormerveer (1850).
Ongeluk en tegenspoed vulden de kolommen van
de nieuwsbladen vaker dan berichten over vooruitgang. In 1825 werd de gehele oostelijke Zaanstreek
zwaar getroffen door een overstroming. Begin
februari van dat jaar stuwde een noordwesterstorm het Zuiderzeewater zo hoog op dat de dijken
rond Waterland het begaven. In geen tijd stond het
hele gebied tot aan de Zaan onder water. Mensen

Ierland raakte gedeeltelijk ontvolkt door de aardappelziekte, maar Nederland had ook zwaar te lijden.

en dieren kwamen om. In de hoog gelegen Zaandamse Oostzijderkerk vonden veel koeien een
tijdelijk onderdak. Later legde men de hele chaotische toestand vast op een groot schilderij. De kerkstoelen opgetast onder de preekstoel. De koeien
naast elkaar op de zerken.
De westelijke Zaanstreek bleef gespaard maar
niet zonder schrik. Sinds de Gouden Eeuw was de
Banne Westzaan voor overstromingen bewaard
gebleven. Het onderhoud aan de Noorder IJ- en
Zeedijk was duur geweest, maar had wel zijn vruchten afgeworpen. De Lagedijk tussen Zaandam en
Wormerveer was echter zwak. Bij molen De Reus in
Koog aan de Zaan brak de Zaan erdoorheen. Met
geweld stroomde het water de polder in. Voor het
eerst sinds een paar eeuwen dreigde grote schade
aan molens en pakhuizen. Een economische ramp
ging de oude Banne alleen voorbij doordat de dijk
rond de Wijdewormer bezweek. Hierdoor kreeg
men tijd voor maatregelen. Het duurde vervolgens
nog een maand voordat al het water tussen Zaandam en de Zuiderzee was weggemalen. ■

gebouwen), Politiek (gebouwen waar recht
gesproken wordt, rechtszaal, politiebureau). Trainingssferen: Filosofie (scholen en universiteiten),
Kunst (musea en concertgebouwen), Sport (sportscholen, voetbalstadions, Religie (kerken, moskeeen, tempels, synagogen). De cirkel rondom is de
Ecosfeer. Wij zetten het thema Opera op het midden van het plein en rondom halen wij uit deze
sferen de onderwerpen die op het thema betrekking hebben.
Op 6 april van 12.00 tot 13.00 uur presenteren
de kinderen wat ze geleerd, gemaakt en ervaren
hebben! U bent dan van harte welkom.
Angelieke Carpentier-Hamers,
De Rank
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Simone Dijkman

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar

MAKELAARDIJ

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

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

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

www.schramadvocaat.nl

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

Gebruikt u verschillende medicijnen?

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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februari heerlijke nummers en er
werd volop meegezongen. Thijs Ris
was met zijn historische films een
must. Vooral die over de Zaanstreek
in vroegere jaren was een schot in de
roos. Met een lachfilm van André van
Duin werd de maand afgesloten.

Activiteiten Lambert Melisz
Terugblik februari
Traditioneel werd de eerste dinsdagmiddag van de maand begonnen met de bingo. De opkomst was
gelukkig ietsje beter dan de voorgaande bingo in januari. De activiteitengroep moet constateren dat
er een behoorlijke terugloop van

mensen is tijdens de activiteiten. De
reden is dat in het jaar 2017 helaas
een flink aantal bewoners is overleden, en een aantal bewoners is overgeplaatst naar een verpleeghuis.
Ook in de eerste paar maanden van
2018 is dat helaas het geval. Daar
komt nog bij dat men al vanaf 55 jaar

Programma april
John Meijer in Lambert Melisz.

in het complex mag wonen en deze
mensen zitten niet te wachten op
een activiteit om mee te doen!
John Meijer, inmiddels vaste gast
van Lambert Melisz, bracht op 13

ker wellicht Kroosduiker moet gaan heten. Voor
het grote herbestratingsproject in 2019 van de
J.J. Allanstraat en het Zuideinde komen drie voorlichtingsavonden. De Verkeerscommissie, Dorps-

Dokters van de Wereld
in de schijnwerpers
Na het verkiezingsdebat in februari, vond
op 5 maart de eerste officiële vergadering
van Dorpscontact in 2018 plaats. Naast belangrijke agendapunten als Koningsdag,
de Kikker en het herbestratingsproject, was
Arianne de Jong uit Westzaan, directeur
van Dokters van de Wereld, uitgenodigd te
vertellen over de werkzaamheden van deze
organisatie.

Agendapunten
De viering van Koningsdag in Westzaan gaat door,
mede dankzij enkele nieuwe commissieleden.
Extra handjes op de dag zelf en bij de voorbereiding zijn natuurlijk altijd welkom. Aanmelden
kan via dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl. De
locatie is wederom de Kerkbuurt en de Lambert
Meliszstraat.
De verhuizing van de Kikker van de papierfabriek
naar het Riettoppad op de Middel zal menigeen
wel zijn opgevallen. Deze verhuizing is tijdelijk, zo
meldde wijkmanager Monica Briefjes. Als de ontwikkeling van het Pont Meijer-terrein is voltooid,
wordt de Kikker verplaatst naar het Zuideinde.
Tijdens de avond werd gediscussieerd of de Kik-

3 april bingo
10 april de band Acoustic +
17 april afscheidsreceptie
Margriet Bol, Henk de
Gelder, Dirk Havik
24 april Kapiteinskoor
Bovenstaande activiteiten zijn van
14.00 tot 16.00 uur.

zorg is een internationaal erkend mensenrecht
dat ook bij wet in Nederland is vastgelegd. Voor
mensen zonder verblijfspapieren blijkt het in de
praktijk echter lastig om zonder bemiddeling
medische zorg te krijgen. Het niet of te laat ontvangen van medisch noodzakelijke zorg brengt
gezondheidsrisico’s met zich mee. Dit geldt voor
mensen die extra kwetsbaar zijn, zoals zwangere
vrouwen, chronisch zieken, kinderen en mensen met psychische problemen. Maar ook voor
migranten zonder geldige papieren. Naast het
bieden van medische zorg, komt Dokters van de
Wereld op voor het recht op zorg door de discussie aan te gaan met politieke verantwoordelijken,
zorgverleners, instanties en andere betrokkenen.
Daarnaast wordt, via voorlichtingscampagnes,
ambassadeurs en mediakanalen, gewerkt aan het
vergroten van bewustwording en betrokkenheid
bij het Nederlandse publiek. Bent u, net als de
toehoorders, enthousiast over dit project en wilt
u meer weten, neem dan een kijkje op de website
www.doktersvandewereld.org.

Bijeenkomst 9 april

Arianne de Jong. foto: Fred Eerenberg.

contact en de Historische Vereniging Westzaan
hebben op 6 maart een voorbespreking gehad.

De volgende bijeenkomst van Dorpscontact
Westzaan is op maandag 9 april. Dan staat een uiteenzetting over wat een beschermd dorpsgezicht
is op de agenda. Wijkmanager Monica Briefjes
draagt zorg voor de bijbehorende tekeningen en
toelichting.

Carla van den Puttelaar

Dokters van de Wereld
Arianne nam de aanwezige Westzaners mee in
het verhaal over Dokters van de Wereld. Dokters
van de Wereld (1997) is onderdeel van het internationale netwerk Médecins du Monde. Samen met
15 andere delegaties komen zij in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid. In Nederland zet deze organisatie zich met
name in voor de toegang tot zorg voor mensen
zonder geldige verblijfspapieren. Gezondheids-

Bent u via e-mail of persoonlijk bij de commissie Dorpscontact aangemeld, dan ontvangt u
de notulen bij de uitnodiging van de volgende vergadering. Wilt u op de hoogte worden
gehouden, meldt u dan aan bij: Ingrid Jahn,
secretaris, Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan,
075-6153 348 of 06-1717 1793. E-mail:
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl.
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oldenburg

advocaat in strafzaken
www.oldenburgadvocaat.nl
zuideinde 50 1551 ek westzaan
t 020 3200223 m 06 24735843 info@oldenburgadvocaat.nl

Hé, 'huis in
Zaanstreek
zoeker'!

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

Ook voor jou is er een hypotheek met wel 10 pluspunten
Zo geeft onze hypotheekofferte de garantie dat je de hypotheek echt kunt
krijgen. Daarover hoef je je dus geen zorgen te maken. En zo zijn er nog
9 pluspunten. Dus waar wacht je nog op?

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

Ontdek ze op Rabobank.nl/10pluspunten

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

12

ADVERTEERDER UITGELICHT

tandarts volgens haar te veel tijdsdruk geeft. Ze kan dan niet voldoende aandacht geven aan haar klanten.
Die worden behandeld in een ruim
schema van telkens 50 minuten. Voor
een goed onderhouden gebit is één
behandeling voor gebitsreiniging
per half jaar meestal voldoende. Maar
in sommige gevallen, vooral wanneer
men langere tijd geen onderhoud
gedaan heeft, is meer nodig. Het
verwijderen van tandsteen en tandplaque is erg belangrijk om tandvleesaandoeningen te voorkomen.
Hierdoor kunnen tanden en kiezen
los raken. Kim probeert met haar
moderne apparatuur, waardoor minimale pijn veroorzaakt wordt, die problemen te voorkomen en te genezen.

TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

Mondhygiëniste Kim Duijker
Als ik aankom op het adres van
mondhygiëniste Kim Duijker op
de J.J. Allanstraat 322 en daar vergeefs aanbel, blijkt haar praktijk in
een apart pand rechts naast haar
woonhuis gevestigd te zijn. Kim
had mij daar verwacht en komt na
een telefoontje van mij snel naar
het woonhuis gelopen. Zij laat mij
opgewekt binnen in haar nog maar
net gereed gekomen woning. Zij
woont hier sinds augustus 2016
met haar vriend Boy Boomsma
en hun kinderen, Julia van twee
en Guus van drieënhalf. Eenmaal
binnen word ik getroffen door het
fantastische uitzicht over de Westzaner polder. Door brede, tot aan
de grond doorgetrokken ramen,
die de gehele achterwand van het
huis beslaan, heeft men hier een
weids uitzicht tot aan Koog aan de
Zaan.
Kim en Boy zijn echte Zaankanters
en hebben dat in hun woning op

een wonderbaarlijk goed getroffen
wijze willen benadrukken. De ruime
woning is in Zaanse houtbouw uitgevoerd en heeft een houten skelet van
naturel eiken balken. Deze zijn in het
interieur in het zicht gehouden en
door middel van houten pennen met
elkaar verbonden. Net zoals dat vroeger in de Zaanse molens gebruikelijk
was. Dit geeft de leefruimte, die tegelijk de keuken bevat, een knus gevoel.
Ik tracht het interview te beginnen
aan de keukentafel, maar het prachtige uitzicht leidt mij te veel af, zodat
we besluiten te verhuizen naar het
praktijkgedeelte. Ook hier is alles
nog maar net voltooid en spiksplinternieuw. Door flinke dakvensters,
in combinatie met spiegels en een
prachtig verlichtingsarmatuur, is een
ideale lichte praktijkruimte gecreeerd. In een aparte ruimte is de sterilisatieafdeling ondergebracht. En ook
de rest van de praktijk voldoet uiteraard aan de nieuwste richtlijnen van
hygiëne. Achter in het pand is verder

nog een flinke ruimte gereserveerd
voor een werkplek voor Boy, die in de
mediasector werkzaam is.
Het moet hier voor Kim, en ook
voor haar klanten, een erg prettige
behandelruimte zijn. Ze werkt sinds
november in deze nieuwe praktijk in
Westzaan, nadat ze sinds het beëindigen van haar studie zeven jaar haar
praktijk in Zaandam had. Ze werkt
alleen, omdat samenwerken met een

Het woonhuis en de praktijk zijn beiden gerealiseerd op een terrein waarop eerder een oude boerderij stond.
Het hele plan is gerealiseerd in een
periode van tweeënhalf jaar, wat echt
wel kort genoemd mag worden. Tel
daarbij de geboorte en opvoeding
van twee jonge kinderen op, en hier
is echt een topprestatie geleverd met
een prachtig resultaat. Voor meer
informatie en fotomateriaal zie: www.
eengezondgebit.nl.

Master tennis TV Westzaan (deel 2)
Deel 1 was op zaterdag 20 januari een groot succes
en zaterdag 17 februari werd bij TV Westzaan deel 2
van de master gehouden. De kinderen begonnen de
middag met een dubbeltoernooi om op te warmen.
Daarna werden in verschillende spelvormen tactiek,
inzicht, snelheid, aanpassingsvermogen en ook de
lenigheid getest (zie foto).

De onderdelen varieerden van blind tennis met
een verhoogd tennisnet, bootcamp, potjes ouderwets twister en beerpong, maar dan voor kinderen.
Na al deze beproevingen begonnen de magen bij
velen flink te rommelen en was het dus tijd voor
het avondeten: overheerlijke pannenkoeken met,
bij sommigen, een overdosis poedersuiker! Het
werd inmiddels al flink donker en volledige duisternis was precies wat we nodig hadden voor het
volgende onderdeel: een potje ‘glow in the dark’tennis.
De spelers werden allemaal voorzien van kleine
lampjes en ook de ballen waren lichtgevend. Verder was het pikkedonker op de banen van TV Westzaan en dit gaf, zeker vanaf de kant, een enorm
gaaf effect. Zonder dat je de kinderen zag, vlogen
de lichtgevende ballen van links naar rechts en
van voor naar achter. Wie er uiteindelijk gewonnen
hebben, was dus ook vrij moeilijk te bepalen, maar
heel veel lol en hilarische rally’s maakten het tot
een schitterende ervaring.
Daarna was het tijd voor de bonte avond. De groep
werd in tweeën gedeeld, waarbij ze met allerlei

mini-games tegen elkaar moesten strijden. De
mini-games varieerden van bekertjes blazen met
ballonnen tot een estafette waarbij de bal met de
neus voortgeduwd moest worden. Het werd een
waar titanengevecht, maar de besten hebben uiteindelijk gewonnen.
Op 24 en 25 maart hebben we ons jaarlijkse tenniskamp en alle kinderen van TV Westzaan mogen

een introducé meenemen. Ken je een vriend/vriendinnetje die lid is van de tennisclub? Wie weet zien
we jou dan ook snel op de banen van TV Westzaan!
Melchert Leguijt
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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
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Koningsdag 2018
Nog vijf weken wachten en dan is het zover: Koningsdag 2018. 27 april belooft weer een prachtige, feestelijke dag te worden die een Westzaner zeker niet wil missen. De voorbereidingen zijn dan ook in volle gang. Na het succes van vorig jaar zal het Koningsdaggebied wederom
de Kerkbuurt zijn, aangevuld met de Lambert Meliszstraat.
Naast de niet meer weg te denken braderie en vrijmarkt zijn er attracties voor jong en oud, en aan de inwendige mens is uiteraard ook
gedacht. Er zullen heerlijke snacks, suikerspinnen, ijsjes en ook culinaire broodjes worden verkocht. Een lekker drankje erbij en iedereen
kan genieten. Kortom het belooft een spetterende dag te worden, je hoeft Westzaan niet meer uit om een prachtige Koningsdag te beleven.

Kraamverhuur
De eerste aanmeldingen zijn ondertussen binnen. Wilt u ook een kraam? Haast u om u aan te
melden. Het is belangrijk voor ons dorp dat er een
grote diversiteit aan kraamhuurders aanwezig is.
U kunt al een kraam reserveren voor €25,00 of
een grondplaats voor €12,50. Hebt u ook stroom
nodig, dan zijn de kosten €7,50 extra. Reserveren
kan via kraamhuurwestzaan@gmail.com. Hebt
u geen internet, dan is telefonisch reserveren
ook mogelijk, bij Ingrid Jahn 06-1717 1793 of bij
Arianne de Jong 06-4304 1545. B.g.g. graag uw
naam en telefoonnummer inspreken, dan wordt u
teruggebeld om de reservering te bespreken en
te bevestigen.

Vrijmarkt
Tijdens Koningsdag mag je op de aangegeven
vrijmarktplaatsen binnen het braderiegebied
je eigen huisraad verkopen, waarbij wij als commissie het aanmoedigen dat iedereen zich aan
de regels houdt. De plaats op de vrijmarkt, de
kramen en de grondplaatsen behoren na afloop
helemaal schoon achtergelaten te worden. Ook

dit jaar delen wij bij aanvang binnen het braderiegebied weer de gedragsregels uit en krijgt iedereen een vuilniszak om de overgebleven rommel
op te ruimen. Wij verwachten dat het ook dit jaar
weer vlekkeloos verloopt.

Samenstelling commissie

Koningsdag
Westzaan

Meer informatie over het programma volgt op
een later moment, maar wees gerust, er valt een
heleboel te beleven. Als commissie doen we ons
uiterste best om van Koningsdag 2018 een onvergetelijke dag te maken.
De commissie Koningsdag is in zijn samenstelling
iets veranderd en bestaat nu uit Reinhold Damminga, Arianne de Jong, Dries Bessels, Marion
Flimm, Ingrid Jahn en penningmeester Marcel
Haarhuis. Wij zijn te vinden op onze Facebookpagina. Bent u daar nog geen lid van? Ga dan naar
Facebook.com/groups/187422018048154/ U kunt
zich aanmelden via bovenstaande link om zo de
feestelijkheden op de voet te volgen.

Braderie en Vrijmarkt
Activiteiten voor jong en oud
Vier Koningsdag in de Kerkbuurt!
Vrijdag 27 april van 10.00 -16.00 uur in de Kerkbuurt Westzaan
Interesse in het huren van een kraam?
Laat het ons weten via kraamhuurwestzaan@gmail.com

commissie Koningsdag, Marion Flimm

Het hele jaar door zijn ze te verkrijgen. Wortels! Tegenwoordig in allerlei kleuren. De bekende oranje
maar nu ook gele, witte en de paarse variant.
Er zijn zoveel mogelijkheden om deze groente te verwerken. s ’Winters meestal in de stamppot en
zomers rauw. In dit recept worden ze gegrild. Een simpel en makkelijk gerecht.

Parmezaanse geroosterde
wortelen
-

Bijgerecht
groente
2 tot 4 personen
Voorbereiding: 10 minuten
Bereidingstijd: 35 minuten

Wat hebben we nodig:
• 8-10 wortels( ziet er feestelijker uit in
verschillende kleuren)
• 2 eetlepels gesmolten boter
• 2 theelepels knoflook fijngehakt
• 5 eetlepels geraspte Parmezaanse
kaas
• 1 theelepel fijngehakte peterselie
• peper en zout

Bereiding:

Weetje:

Verwarm de oven voor op 200°C. Was de wortels,
schil deze met een dunschiller en snijd de topjes
eraf. Zorg wel dat ze dezelfde dikte hebben.

De wortel die als groente gekweekt wordt is botanisch dezelfde soort als wilde peen. Wortels zijn
rijk aan bètacaroteen, dat in het lichaam wordt
omgezet in vitamine A. De huidige oranje wortel
is het resultaat van kruisingen. De eerste wortels
kwamen uit Iran en werden door de V.O.C. in de
17e eeuw naar Nederland overgebracht. De oranje
wortel werd pas in de 17e eeuw over de rest van
Europa verspreid.
Er zijn verschillende typen te onderscheiden:
bospeen, waspeen, winterpeen en de zomerwortels Nantes dit is een bekend en een populair ras
vanwege de hoge opbrengst en de heerlijke zoete
smaak.

Meng de gesmolten boter met de knoflook. Leg
de wortels op een met bakpapier beklede bakplaat. Besprenkel de wortels met het boter knoflook mengsel. Strooi er een snufje peper en zout
over. Rooster ze in de oven gedurende 15 tot
20 minuten.
Schud de wortels om. Bestrooi ze met de geraspte
Parmezaanse kaas en rooster nog 10 minuten tot
de wortels gaar zijn. Het kan ook langer nodig zijn
dat ligt geheel aan de dikte van de wortels. Bestrooi
ze met de fijngehakte peterselie.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!
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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

Veiling schilderij en miniaturen
Zuidervermaning
We kregen een geweldig leuk aanbod van
Hans Burghouts. Hij is bezig een schilderij te
maken van de Zuidervermaning, dat voor het
funderingsherstel geveild zal worden. Een
indruk van de ontwikkeling van het schilderij
ziet u hierbij. Het is 60 x 70 cm, acrylverf op
canvas, de stijl: impressionistisch realisme. In
de week voor Pasen zal het klaar zijn, waarna
het in de etalage van Bloemsierkunst Albers,
J.J. Allanstraat 335, te bekijken is.
Voor de inzamelingsactie is 71 procent van de
€ 50.000,- inmiddels binnen. Help mee om het
laatste deel binnen te halen, dan wordt het
bedrag door het Prins Bernhard Cultuurfonds
verdubbeld. En om het nog leuker te maken
kan er ook geboden worden op drie miniaturen in keramiek van de Zuidervermaning. U
kunt tot en met 10 april een bod uitbrengen.

ZUIDERVERMANING

Hoe kan ik bieden?
Op www.mijnstadsherstel.nl kunt u de laatste
biedingen
bekijken.
Wilt u daar overheen
gaan, dan kunt u bellen met Vrienden van
Stadsherstel op 0205200 076 of mailen naar
vrienden@stadsherstel.
nl, waarbij u uw bieding
voor het schilderij en/of de miniatuur aangeeft en
uw naam. Wij passen dan zo snel mogelijk de biedingen aan op de website. Mocht het eindbedrag
voor de fundering dan al bereikt zijn, dan zal de
opbrengst worden besteed aan een beamer en
scherm. Hebt u nog vragen?
Neem dan contact op met Stella van Heezik:
020-5200 075 of /06-53434767 of stella@stadsherstel.nl.
Kies op www.mijnstadsherstel.nl Adopteer een
poer, dan kunt u nog steeds een donatie doen
voor de Zuidervermaning, klein of groot.
Ati Holstvoogd,
commissie Zuidervermaning

Subsidie isoleren en ventileren woningen
bij Hoogtij

W E S T Z A A N
Zuidervermaning, Zuideinde 233, 1551 EG Westzaan

Camerata Trajectina met
Bredero’s Gouden Eeuw

In 1618 overleed Gerbrand Adriaenszoon
Bredero op 33-jarige leeftijd, na een kort
maar uiterst productief leven. Zijn ‘Boertigh,
Amoureus en Aendachtigh Groot Lied-boek’ uit
1622 wordt gezien als een van de belangrijkste
bundels van de Gouden Eeuw. Tijdens dit concert komt de Gouden Eeuw tot leven. Feesten,
vechtpartijen en vrijages: het hele leven komt
aan bod in dit licht theatraal aangeklede concert
van Camerata Trajectina. De liederen worden afgewisseld met instrumentale improvisaties en
variaties op de ‘grondbassen’ en melodieën die
Bredero heeft gebruikt.
Duur: 70 minuten, geen pauze.
Datum: donderdag 12 april, 20.15 uur
Kaarten: € 23,00, vriend € 19,00 , CJP/student
€ 10,00.
Kaartverkoop via Oude Muziek of 030-2329 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.
Loes Bijleveld

Jubileumprogramma WKV
Roda 100 jaar
De bedrijventerreinen Hoogtij en Westpoort
zijn in uitbreiding. Voor de omwonenden is Geel
Ronitz in de zomer van 2017 gestart met het
aanbrengen van de wettelijk verplichte geluidsisolatie. Inmiddels zijn rond de 250 woningen
geïsoleerd.
Wat wellicht minder bekend is bij omwonenden,
is dat Zaanstad en het Havenbedrijf Amsterdam
ook een (niet wettelijke) subsidie beschikbaar
hebben voor geluidsisolerende ventilatie. Zo is
het mogelijk om minder geluid van buiten te
ervaren en tegelijk frisse lucht binnen te krijgen.

Hierbij kunt u denken aan mechanische ventilatiekasten of geluidsisolerende ventilatieroosters.
Klinkt deze financiële tegemoetkoming interessant voor u? Kijk dan op www.zaanstad.nl (zoekterm: subsidie) of u in aanmerking komt. Via
dezelfde webpagina kunt u de subsidie aanvragen. U kunt een aanvraag doen tot eind dit jaar.

Op 7 april is van 16.00 tot 21.00 de reünie
met o.a. een korfbalwedstrijd met de huidige
selectie en ‘oude’ Roda-toppers. Foto’s worden
tentoongesteld en films getoond. Aanmelden voor deze reünie is gewenst. Dit kan via:
jubileum@wkvroda.nl.

Monica Briefjes, wijkmanager
075-6552 188 of 06-5209 8481
m.briefjes@zaanstad.nl
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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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Zangdienst met Johannes de Heer
De invloed van Johannes de Heer is niet te onderschatten. Hij is opgegroeid in de Nederlands Hervormde Kerk, maar ging daarbinnen al snel zijn
eigen weg. Na enkele jaren als rondtrekkend evangelist actief te zijn geweest, startte hij in 1906 de
tentzending. Nog in datzelfde jaar werd een tent
ingewijd met een capaciteit van 2000 zitplaatsen, waarbij ook koningin Wilhelmina aanwezig
was. Grote invloed op zijn leven heeft een reis
door Wales gehad. Hij raakte daar getroffen door
de muziek die bij evangelisatie werd gebruikt.
Hij zou deze later ‘importeren’ in Nederland met
eigen geschreven teksten. De Heer schuwde het
gebruik van nieuwe media niet. In zijn tijd was de
radio een nieuw fenomeen. Vanuit zijn toespraak
voor de Hilversumse Media Omroep is in 1924 de
NCRV ontstaan. Voor de NCRV zou hij jarenlang een
liederenuur verzorgen, waarin hij zong en zichzelf op het harmonium begeleidde. De gezangen
werden verzameld in de naar hem genoemde

Johannes de Heer-bundel. Een mooie selectie
daaruit zal een plaatsje krijgen in de dienst van
6 april.
Twee jaar geleden werd in de Grote Kerk een
Johannes de Heer-herdenkingsdienst georganiseerd, omdat de sterfdag van Johannes de Heer
toen 100 jaar geleden was. Dat bleek in een grote
behoefte te voorzien; de kerk puilde uit! Vandaar
dat toen is besloten een Johannes de Heer-zangdienst tweejaarlijks te herhalen. Aan de dienst
zullen Dub de Vries (orgel), Esther Meulmeester
(panfluit), Ann Robbert (sopraan) en Piet Baarssen
(bariton) hun medewerking verlenen. Ds. Cornelis
Visser zal de verbindende teksten spreken.
De zangdienst is op vrijdag 6 april in de Grote Kerk,
aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis. Er is wel
een collecte tijdens de dienst.

Willem Jansen Stichting zet Chris Jansen
in het zonnetje
In 2018 is Chris Jansen, de zoon van de Zaanse kunstschilder Willem Jansen (1892-1969) 100 jaar
geleden geboren. Ter gelegenheid hiervan zal de stichting een biografie over Chris uitbrengen om
hem met zijn kenmerkende palet, ontwikkeling en nagelaten oeuvre de verdiende aandacht te
geven.

Algemene ledenvergadering WG
Het bestuur van de Westzaanse Gemeenschap
(de WG) nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 19 april in
dorpshuis De Kwaker. De aanvang is 20.00 uur.
De vergadering wordt geopend door waarnemend voorzitter Gerda Steenbergen. Op de
agenda staan:
a. Goedkeuring verslag vorige jaarvergadering
en jaarverslagen 2017 van dagelijks bestuur
WG, commissie Dorpscontact, commissie
Volksfeesten Koningsdag en Sinterklaas,
commissie Bijzondere Activiteiten, commissie Kerstavond in Westzaan, commissie.
4 Mei-herdenking, Westzaans Dameskoor,
Historische Vereniging Westzaan, stichting
Westzaanse Bodemvondsten Kok-Voogt,
stichting Historisch Bezit Nico Heermans,
stichting Vrienden van Dorpshuis De Kwaker,
stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker,
Dorpsbus Westzaan, stichting ’t Reght Huys
Banne Westzaan en De Wessaner
b. Financieel verslag 2017
c. Verslag kascommissie
d. Benoemen/herbenoemen leden
e. Benoeming nieuw kascommissielid
f. Ter kennisname: overzicht activiteiten van
verenigingen WG en ter kennisname: adressenlijst besturen WG-afdelingen en verenigingsleden
g. Rondvraag en sluiting
U kunt het jaarverslag ook opvragen en/of lid
worden van de WG (€ 10,00 per jaar) via 0756153 440 of westzaansegemeenschap@upcmail.
nl. Website: www.westzaan.nl

Chris Jansen werd op 16 juni 1918 in Sloten N-H
met zijn tweelingbroer Joop geboren. Chris was
geestelijk niet helemaal in orde en Joop zou zelfs
het grootste deel van zijn leven in een inrichting
doorbrengen. Chris beschikte over een buitengewoon artistiek talent. Aanvankelijk trad hij in de
voetsporen van zijn vader en leermeester, maar
later zou hij een geheel eigen stijl ontwikkelen.
Chris is zijn gehele
leven onder de zorg
van zijn ouders
gebleven, en dit gaf
hem de mogelijkheid om ongeremd
zijn artistieke kwaliteiten te ontplooien. Op bepaalde
momenten werd
Chris gezien als

een betere kunstenaar dan zijn vader, die zijn
geheel vrij werkende zoon ook wel eens als concurrent ervoer. Zoon Chris ontwikkelde zich tot
kunstbroeder van vader Willem Jansen en samen
werden ze beeldbepalende, kenmerkende artistieke figuren in de Zaanstreek. De gezondheid
van Chris liet te wensen over. Op zondag 17 juli
1961 overleed hij plotseling.
Van 7 april tot en met 2 juni organiseert de stichting bij Galerie Staphorsius uit eigen collectie
een unieke expositie van topwerken van Chris
en Willem Jansen. Tijdens deze expositie zal de
biografie worden gepresenteerd. Ook zal een
verkoopexpositie plaatsvinden met werken van
beide Jansens en hun Zaanse streek- en tijdgenoten, zoals Freek Engel (1872-1958), Frans Mars
(1903-1973), Gerrit de Jong (1905-1978) en Klaas
Bood (1922-2018).

Na de pauze komt de heer Brakenhoff met een
PowerPointpresentatie. De heer Brakenhoff is
actief lid van het Historisch Genootschap/Museum Kennemerland in Beverwijk en kan mooi
vertellen over het Oer-IJ en het ontstaan van
Westzaan, Assendelft en Beverwijk. Het Oer-IJ is
het open gebied dat globaal ligt tussen de steden Haarlem, Alkmaar, Zaanstad en Amsterdam.
Ruim voor de jaartelling begon, was dit een uitgestrekt landschap met strandwallen, kwelders
en kreken. De meest noordwestelijke vertakking
van de Rijn (het Oer-IJ) stroomde hier doorheen
en mondde bij Castricum uit in zee.
U bent van harte welkom op deze avond.
Nel Zwikker
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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
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010-4625985

Provincialeweg 21a

Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie

3047 BB Rotterdam

WWW.INTERSELEKTIE.NL
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Sinds 1916 een begrip in de Zaanstreek.
Zuiddijk 97 • Zaandam • Tel. 075 - 616 41 25
slagerijderidder
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Op zoek naar

worstmakerij. Diverse maaltijden, soepen en broodjes.

23-02-16 11:42

Inleveradress

• Bloemsierkunst

en:

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

De
puzzel
van
INGRID

Dit is een prijspuzzel. De oplossing kunt u sturen naar de vermelde adressen. Onder de juiste inzendingen wordt een prijs verloot. De oplossing vindt u in het meinummer. De oplossing van de puzzel
van Ingrid uit het vorige nummer is stripjongen, snorrewagen en melkdag. Veel puzzelplezier.

FILIPPINE PUZZEL
Horizontaal: 1 aanneming als wettig kind, 2 Chinese vermicelli, 3 bed voor twee personen, 4 bestemming
van post, 5 restje eten, 6 eerste vrouw, 7 scoutsleidster , 8 trekharmonica, 9 deel van een skiuitrusting, 10
gerookt spek, 11 pasta, 12 eeuw, 13 bewijs van afwezigheid bij een misdaad, 14 behangartikel, 15 sprookje,
16 grote watervlakte, 17 beddengoed, 18 kern van een stad, 19 achtervolging, 20 deel van een gevangenis.
Zijn de woorden juist ingevuld, dan lees je in de gekleurde balk gekscherend een
oude benaming van een borreltje.

Zondag 8 april is er om 13.30 uur weer een bridgedrive. De drives zijn voor iedereen toegankelijk,
beginnende of gevorderde, wel of geen lid van de
bridgebond. Aanmelden kan tot uiterlijk dezelfde
zondag 12.00 uur via: dmschoolmeester@gmail.
com. Entree € 6,00 per paar. Hiervoor krijgt u een
gezellige middag bridgen met een aantal lekkere
hapjes. Indien uw bondsnummer bij ons bekend
is, worden ook uw behaalde meesterpunten bijgeschreven.

Bridgeclub
Bridgeclub De Kwaker speelt iedere dinsdagavond
van 19.30 tot 22.30 uur. We zijn dringend op zoek
naar nieuwe leden! Hebt u geen bridgepartner,
dan zullen wij ernaar op zoek gaan. Loop gerust
eens binnen of bel Marianne Kaatee voor informatie.
Ook willen we in 2018 starten met een nieuwe cursus o.l.v. een bij de bridgebond aangesloten leraar.
Meldt u vrijblijvend aan, bij voldoende animo gaan
we van start. De cursus zal op een woensdag- of
donderdagavond plaatsvinden.

Effe d’r uit!
Iedere woensdag is er een activiteitenochtend voor
mensen die behoefte hebben aan ontmoeting. Er
is van alles te doen: van een kop koffie drinken en
praten tot creatieve activiteiten, van een hobby
delen tot muziek luisteren, of van puzzelen tot een
kort uitstapje maken. Door aanwezige begeleiding is er veel mogelijk. Iedere woensdag van 9.30
tot 12.00 uur, gratis entree en koffie of thee met
wat lekkers. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met het Sociaal Wijkteam Assendelft/
Westzaan via 075-2060 019. U kunt ook gebruik
m a ke n
van
de
dorpsbus.
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NVM Open Huizen Dag
Interesse in een nieuwe woning? Kijk op Funda.
nl welke huizenverkopers meedoen op de NVM
Open Huizen Dag op zaterdag 7 april. Zij stellen
deze dag hun huis open voor u als huizenzoeker. Wanneer u een route uitstippelt, neem dan
ook ons kantoor aan het Ankersmidplein 15 in
Zaandam hierin mee voor een geheel vrijblijvende berekening van uw financieringsmogelijkheden. Wilt u zich vooraf informeren over
de mogelijkheden? Maak dan een afspraak of
bezoek op donderdagavond een Inloopavond
Wonen.
Bezoek de Inloopavond Wonen
Elke donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur heeft Rabobank Zaanstreek een Inloopavond Wonen op ons advieskantoor aan het
Ankersmidplein 15 in Zaandam. Tijdens deze
avond beantwoorden we uw woonvragen en
kunt u terecht voor een geheel vrijblijvende
berekening van uw financieringsmogelijkheden.
U hoeft geen afspraak te maken en kunt
gewoon binnenlopen. Ook wanneer u geen
klant bent van de Rabobank. Onze financieel
adviseurs staan voor u klaar en kunnen uw leencapaciteit inzichtelijk maken.

>> vervolg van pagina 1

Bridgedrive

Een hypotheek nodig en
meteen weten wat mogelijk is?
Gaat u uw eerste huis kopen?
Of wilt u verhuizen naar
een grotere woning? Een
spannende tijd, een woning
kopen. Niet alleen de zoektocht naar hét huis, maar ook het regelen van de
hypotheek en verzekeringen. Rabobank Zaanstreek helpt u graag verder.

M

Een duurzame woning financieren?
Verduurzaming van de eigen woning levert
een belangrijke bijdrage aan energiebesparing
voor de samenleving en huiseigenaren. Als
coöperatieve bank en grote hypotheekverstrekker willen we onze maatschappelijke bijdrage
leveren aan de verduurzaming van de woningmarkt. Volgens Europese afspraken moeten
alle woningen en kantoren in Nederland vanaf
2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat de
woning minimaal zoveel energie opwekt als het
verbruikt. Dat kunt u realiseren door energie te
besparen en het opwekken van duurzame energie. Wanneer u daarin wil investeren, verlaagt u
de energierekening en verhoogt u het wooncomfort en de waardevastheid van uw woning,
want investeringen in energiebesparende
maatregelen verdienen zichzelf terug. Bent u
op zoek naar een gedegen advies over maatregelen, subsidies en financiering om comfortabel, energiezuinig en duurzaam te kunnen
wonen? Op 14 april is een Duurzaamheidsmarkt in De Beuk in Purmerend en de
Rabobank helpt u graag tijdens deze
beurs met informatie. Ook kunt u online
adviezen over energiezuinig wonen lezen via
het online platform GreenHome, waarmee de
Rabobank samenwerkt.
Zelf aan de slag met uw hypotheekdossier?
U kunt ook heel gemakkelijk een eigen hypotheekdossier maken op onze website. Zo heeft u
overzicht, weet u snel uw financiële mogelijkheden en kunt u zelf eenvoudig en vertrouwd uw
hypotheek afsluiten. Dit scheelt u aanzienlijk in
uw advieskosten. Kijk snel op www.rabobank.nl/
hypotheekdossier.

21

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
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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

•
•
•
•

Gré Vis

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

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

Redactie

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

De diensten zijn in de Kooger Vermaning
1 apr Eerste Paasdag 10.00 uur ds. Jaap
Brüsewitz
8 apr geen dienst in de Koog, we gaan op
bezoek in Medemblik
15 apr 10.00 uur ds. Truus de Boer
22 apr 10.00 uur zr. Cocky Brouwer
29 apr 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz

Redactie

Zuideinde 73, 1551 EC Westzaan
Inloopspreekuur:
maandag, woensdag en vrijdag 8.00-9.00 uur
Torenstraat, 1551 BL Westzaan
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.

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat
62.
1 apr Eerste Paasdag 9.30 en 16.00 uur
ds. L.J. Koopman
2 apr Tweede Paasdag 9.30 uur
ds. L.J. Koopman
8 apr 9.30 uur ds. L.J. Koopman
16.00 uur ds. D. van der Wal,
Nieuw-Vennep
15 apr 9.30 en 16.00 uur ds. J. van Dijken,
Nieuw-Vennep
22 apr 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
29 apr 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

Gereformeerde Gemeente Westzaan
1 apr Eerste Paasdag 10.00 en 15.30 uur
leesdienst
2 apr Tweede Paasdag 10.00 uur leesdienst
8 apr 10.00 en 15.30 uur leesdienst
11 apr 19.30 uur ds. W. Visscher
13 apr 19.45 uur dhr. R. Warnaar (actie JBGG)
15 apr 10.00 en 15.30 uur leesdienst
22 apr 10.00 en 16.00 uur ds. G. Heijkamp
29 apr 10.00 leesdienst en 19.00 uur
ds. J.B. Huisman

Protestantse Gemeente Westzaan
1 apr Eerste Paasdag 10.00 uur ds. C. Visser,
Westzaan
8 apr 10.00 uur ds. A. Mak, Bloemendaal
15 apr 10.00 uur ds. E.M. Post, Bunnik
22 apr 10.00 uur ds. J.P. Schouten, Naarden
29 apr 10.00 uur ds. S. Zijlstra, Haarlem

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

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

De beheerders van
de publicatiekasten zijn:

www.westzaan.nl

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

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

: 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 april 2018 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 donderdag
19 april 2018.

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.

De Wessaner
De Wessaner verschijnt elf keer per jaar gratis
huis-aan-huis. Het blad is een uitgave van de
Westzaanse Gemeenschap.
Het wordt samengesteld en verspreid door
vrijwilligers en volledig betaald uit de advertenties.

Sociaal Wijkteam

Colofon

Herman Finkers zei:
De leukste grappen zijn grappen
die niet zijn bedacht.
Maar bedenk die maar eens.

Op de vernieuwde website van de Westzaanse
Gemeenschap kunt u het nieuwe en alle oude
nummers van De Wessaner inzien. Kijk ook op
de website voor nieuws over verenigingen en
andere organisaties, fotoreportages en een
agenda met activiteiten.
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GEZICHTSBEHANDELING,

HUIDVERBETERING ,
ELEKTRISCH ONTHAREN

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

06 - 55 321 459
Gas - Water - Sanitair
Rioleringen - Dakbedekkingen
Lood-, zink- en koperwerken

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

INSTITUUTLIEV.NL

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

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

Bona Gecertiﬁceerd Vakman,
certiﬁcaatnummer NL31093

Meer dan 80 verschillende verse vlaaien

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

KAAIKHOF 18, Assendelft, Tel. 075-6573400

Zaans vakmanschap sinds 1902 HuigHaverlag is een vooruit-

De techniek
van de toekomst,
dankzij de
ambitie van nu

strevende drukkerij, altijd al geweest. Neem onze ambitieuze ICT-afdeling.
Hier vind je professionals die weten dat publishing meer is dan inkt op papier.
Resultaat: innovaties op maat – oplossingen die het proces beter, sneller
en goedkoper maken. De basis onder al onze activiteiten is onze Zaanse
herkomst. Niet ingewikkeld doen, maar aan de slag gaan en altijd vooruit willen, dat kenmerkt onze aanpak. Meer weten over ons vakmanschap of onze
ambities? Kijk op HuigHaverlag.nl of maak een afspraak, via (075) 612 73 73.
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