
1

34e jaargang nr. 2
22 februari 2018

Waar zijn eigenlijk de 
knikkende hondjes gebleven 
die op de hoedenplanken 
woonden?

Eerste autootje
Rond 1960 werd mijn vader de 

trotse bezitter van onze eer-

ste auto: een kleine lichtgroene 

Renault 5 met een ronde neus, de 

motor vóórin. Het was een hele rib 

uit zijn lijf en hij was er bijzonder 

zuinig op. Uren stond hij voor het 

raam om op te letten of alles goed 

bleef. Vooral met luilak was hij 

niet in bed te krijgen. Maar er was 

vaak wat mis mee. Omdat mijn va-

der geen verstand had van auto’s, 

kwam mijn oom vaak sleutelen. 

Ze sleepten dan samen het hele 

motorblok naar de kelder, waar 

ze het uit elkaar haalden, repa-

reerden en weer in elkaar zetten. 

Maar dan rééd hij daarna ook weer 

als een zonnetje en konden we in 

het weekend weer weg. Het wind-

scherm en andere strandspullen 

onder onze voeten. Gekookte ei-

eren en pelpinda’s mee, op naar 

Zandvoort of Callantsoog. We 

waren mobiel! Op de bank thuis 

prijkte een door mijn zus gemaakt 

kussen met het kenteken in vilt 

erop genaaid: RT-99-02. Een teken 

van welvaart. Daarna werd het 

steeds gewoner een auto te heb-

ben. De Renault werd al snel inge-

wisseld, maar het kussentje heeft 

uiteindelijk nog jarenlang op onze 

bank gelegen.

Linda Wessels,
De redactie

 

Het was een bijzonder samenzijn op 
zaterdag 3 februari in het clubge-
bouw De Kemphaan van WKV Roda. 
Roda vierde samen met zo´n 120 gas-
ten het offi  ciële 100-jarige bestaan 
(opgericht 1-2-1918 ) van de vereni-
ging. En dat de club een rijke historie 
binnen Westzaan en de Zaanstreek 
heeft, werd duidelijk gemaakt door 

verschillende sprekers, o.a. de voor-
zitters Paul van den Bergh en Age 
Knossen. Laatstgenoemde is samen 
met Lida Visser, Luzan Veenendaal en 
Sef Naus ook verantwoordelijk voor 
het prachtige jubileumboek, waarin 
het 100-jarig bestaan van de vereni-
ging staat beschreven en afgebeeld. 
Het eerste jubileumboek werd dan 
ook met trots overhandigd door Lida 
Visser en Luzan Veenendaal aan wet-
houder Jeroen Olthof (sport). Jeroen 
Olthof nam op zijn beurt de tijd om 
stil te staan bij deze bijzondere pres-
tatie, die zonder de inzet van tal-
loze vrijwilligers niet mogelijk was 
geweest.
Die bijzondere prestatie heeft ook 
Zijne Majesteit de Koning behaagd, 
want uit handen van de wethouder 
ontving de vereniging de Koninklijke 
Erepenning. Tot slot nam erevoorzit-

ter Cor de Jager van de gelegenheid 
gebruik om een aantal zeer verma-
kelijke anekdotes uit het verleden te 
vertellen. Na alle formaliteiten werd 
er lekker gehapt en kon het feest los-
barsten. Kortom, een zeer geslaagde 
start van het jubileumjaar. Op de 
website van WKV Roda kunt u alle 
andere activiteiten tijdens het jubi-
leumjaar vinden. Het eerstvolgende 
evenement is een zwemfestijn voor 
de jeugd op 31 maart.
Het jubileumboek is verkrijgbaar bij: 
Hotel Restaurant De Prins,  Angel Face 
& Great Hair, Bloemsierkunst Albers.

WKV Roda ontvangt Koninklijke 
Erepenning

Lida Visser en Luzan Veenendaal overhandigen het jubileumboek aan wethouder Jeroen Olthof. Foto: Onno Hos.

Wethouder Olthof naast Age Knossen en Paul 

van den Berg met erepenning. Foto: Luzan 

Veenendaal.
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Zaanweg 116, 1521 DR  Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Van Zaane Tweewielers

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

Fietsen • Elektrische fietsen • Scooters 
• Motorscooters • Accessoires

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

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

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

Op zondag 1 april, eerste Paasdag serveren wij een uitgebreid 
brunchbuffet vanaf 12:00 uur.

Kom gezellig met familie en/of vrienden genieten van al dat lekkers!
Voor meer informatie zie onze website www.deprins-westzaan.nl

Menu
Cocktail met gerookte zalmforel, forel, artisjok, druiven,  

zongedroogde tomaten en dillesaus

Gebakken heekfilet met courgette en tartaarsaus

of

Beenhammetje met honing -mosterdsaus

Cassata ijs met advocaatsaus en slagroom

€ 27,50
 

Bovenstaand menu wordt  geserveerd met gemengde salade en keuze uit friet of 
gebakken aardappelen. 

Diverse soorten brood, banket, 
pizza en hartige broodjes.

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

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

Bezorging is mogelijk, ook in de avond.

Bakker Verhagen
Kerkbuurt 64, 1551 AE Westzaan

Tel. 075-6284041   

Diverse soorten brood, banket, 
pizza en hartige broodjes.

Kom ook eens genieten van 
een heerlijk kopje koffi  e met gebak!
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Wat hield uw reis naar Antarctica in?
Het was een Belgisch-Nederlandse expeditie van 
het KNMI, het Bureau voor Zuiver Wetenschappe-
lijk Onderzoek (glaciologie, ionosfeer, topografi e, 
geologie) in Den Haag en de Koninklijke Marine, 
waar ik als technicus werkte. We zijn met achttien 
man op 1 januari 1966 vanaf Kaapstad met de boot 
vertrokken, met aan boord 250 ton aan goederen, 
waarvan 1000 vaten brandstof. We zouden veer-
tien maanden wegblijven, maar dan moet je voor 
twee jaar spullen meenemen, 
want de kans bestaat dat je niet 
direct terug kunt komen. Op de 
Pool zagen we shelves (muren 
van ijs) van wel dertig meter 
hoog, waar door eb en vloed regelmatig stukken 
vanaf braken. Hier zie je een foto met pinguïns. Die 
zijn nieuwsgierig en omdat ze geen angst voor je 
kennen komen ze zo naar je toe. Op de terugweg 
hebben we er veertig van meegenomen voor een 
dierentuin in Antwerpen. Op deze foto voerden we 
ze haring. 

Hoe was u daarbij gekomen?
Ik werkte aanvankelijk als technicus voor een olie-
maatschappij. Veel op boortorens. Als scheeps-
werktuigbouwkundige was ik gespecialiseerd in 
motoren, stoommachines en -ketels. Ik werkte vrij-
wel permanent in het buitenland. Op mijn 24ste had 
ik daar geen zin meer in en moest ik alsnog in ver-
plichte militaire dienst. Ik woonde bij mijn ouders 
in Assendelft en kwam bij de Marine in Den Helder 
terecht. Bracht ik bijvoorbeeld een bootje weg van-
uit Zeeland naar Italië voor de Ocean Races. Daarna 
hebben ze een verzoek bij de commandant inge-
diend voor die Zuidpoolexpeditie. Na acht keurin-
gen werd ik uit 160 gegadigden geselecteerd. Niet 
alleen je kennis, maar ook je lichamelijke en men-
tale gezondheid moeten goed zijn.

Wat heeft u tijdens die expeditie zoal 
meegemaakt?
Op de basis was het in huis +5 °C, waar we gewoon 
fl anellen overhemden droegen. Toen we aankwa-
men was het buiten -15 °C en dat zakte midwinter 
tot -58 °C. Maar die kou went snel. Buiten smeerden 
we ons gezicht in met een dikke laag Niveacrème. 
Je wimpers bevriezen, die worden helemaal wit. 
We zaten een keer bij de lanceerhut van de weer-
ballonnen bij -25 °C in ons blote body in de luwte 
te zonnen. Maar het komt ook voor dat sneeuw 
die valt in de lucht al bevriest. Voor die ‘whiteouts’ 
(dikke witte nevel om je heen, waardoor je soms 
je eigen hand niet meer kunt zien) moet je echt 

oppassen. Dan moet je binnen blijven. Onze sle-
dehonden bleven altijd buiten. Die moest je dan 
verzorgen via een koord om de weg weer terug te 
kunnen vinden. Een van die husky’s heeft zonder 
dat we het wisten ook nog gejongd. Ach ja, die gaf 
je dan ook maar te eten. In de winter is het op de 
Zuidpool vijf maanden zo goed als donker. 21 juni 
is een keerpunt en dat wordt gevierd. Ik ben van 
oktober tot januari mee geweest naar de bergen, 
zo’n 1000 km naar het zuiden. En dan zit je nog 

enkele duizenden kilometers 
van de echte Zuidpool verwij-
derd, hè. Antarctica is groter 
dan Rusland en Europa samen. 
Daar hebben we met z’n zes-

sen in een blizzard (sneeuwstorm) tien dagen in 
drie tentjes van twee meter opgesloten gezeten. 
Dat is wel heftig, hoor. Je kon je niet wassen of 
omkleden en moest je behoefte buiten doen. De 
honden bleven gewoon buiten liggen. Een van de 
mannen heeft zo’n hond nog mee naar huis geno-
men, maar dat was geen succes. Die was gewoon 
te wild van aard. 

Heeft het u beangstigd dat u daar 
überhaupt niet weg kon?
Nee, je denkt er niet aan dat je iets zou kunnen krij-
gen. Het enige dat we meemaakten waren bevrie-
zingen, vrij veel zelfs. Alleen de kok, die kon er 
geestelijk niet meer tegen. Die was na de winter de 
weg kwijt. Maar hij kon niet weg.

Hoe was toentertijd het contact met het thuisfront?
Je mocht een keer per maand een telegram stu-
ren van 40 woorden en als de atmosfeer het toe-
liet mocht je in de wintermaanden een keer in de 
maand zes minuten bellen. Dat ging middels een 
antenne van 900 m lang en via Kaapstad en Brussel 
met ‘hallo over’. Omdat dat niet altijd lukte heb ik in 
totaal misschien drie keer kunnen bellen.

Heeft de reis u veranderd?
Ja. Je bent op elkaar aangewezen en moet het met 
elkaar zien te rooien. In mijn werk had ik een lei-
dende functie. Dus je wordt daarna wat milder en 
gaat meer relativeren.

Wat bent u daarna voor werk gaan doen?
Ik ben voor mezelf begonnen; heb een bedrijf 
gestart in de werktuigbouw en de elektrotechniek. 
Maar toen ik uiteindelijk zestien man personeel had 
vond ik dat niet meer leuk. Ik wilde weer zelf met 
mijn vak bezig zijn en ben de laatste vijftien jaar als 
een soort zzp’er voor een bedrijf gaan werken.

‘We voerden die 
pinguïns haring’

IN DE SCHIJNWERPER
Jan ten Bosch: ‘Toen zaten we tien 
dagen opgesloten in een tentje’

Op verzoek van Anke Borst (66) richten we de schijnwerper deze maand op haar man Jan ten 
Bosch (75), Weiver 20. Zijn plakboek ‘Antarctische Expeditie 1966’ ligt bij binnenkomst al klaar.

Hoe bent u in Westzaan terecht-
gekomen?
Mijn vader werkte ook bij de Marine. Hij is tijdens 
de mobilisatie met een vliegtuig neergestort en 
werd afgekeurd. Toen is hij op Schiphol als vlieg-
tuigmaker gaan werken en zijn we in Assendelft 
gaan wonen. Ik fi etste hier altijd langs naar school 
en dacht: als ik ooit op het Weiver zou kunnen 
wonen, graag! En dat bevalt nog steeds heel goed. 
We lopen de deur niet plat, maar we maken met 
buren graag een praatje en drinken soms een 
glaasje wijn bij elkaar. Vijf jaar geleden hebben wij 
hier een tuinfeest gehouden.

Heeft u ook kinderen?
Uit mijn eerste huwelijk heb ik een zoon, een doch-
ter en een kleinzoon. Anke heeft een dochter. 
De kinderen waren al de deur uit toen wij 25 jaar 
geleden gingen samenwonen. Wij samen hebben 
geen kinderen. Anke is medisch secretaresse in het 
BovenIJ ziekenhuis geweest.

Heeft u ook hobby’s?
Ik werk graag met mijn handen en heb een oplei-
ding tot edelsmid gevolgd. Ik heb heel mooie 
dingen gemaakt. Maar een paar jaar geleden 
begonnen mijn handen zodanig te trillen dat het 
niet meer ging. Ik heb wel wat verkocht, maar wat 
nu uit India komt is veel goedkoper. Het was hobby 
dus ik deed het niet om het geld. Nu lees ik meer 
en heb ik mij verdiept in de VOC-tijd. En we hebben 
een camper en zijn soms drie maanden van huis. 
We zijn veertig jaar na mijn expeditie op 23 juni op 
de Noordkaap geweest. Het was er 24 uur licht en 
daar was het ook feest. Het reizen zit mij echt in 
mijn bloed, hoor. En ik hou van de stilte.

Wat vindt u belangrijk in het leven?
Geluk. En ik ben gelukkig. Maakt niet uit of je arm of 
rijk bent. Je wordt met niks geboren en je gaat met 
niks weg. En waar mijn bed staat zal me worst zijn. 

Marijke van der Pol
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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

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

Banden en velgen  -  Uitlijnen

Uitstekende service en kwaliteit
voor een scherpe prijs!

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan
Telefoon 075 622 72 62

www.autobedrijfbrakenhoff.nl

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

Banden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  Uitlijnen

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan
Telefoon 075 622 72 62

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan
Telefoon 075 622 72 62

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan
Telefoon 075 622 72 62

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan
Telefoon 075 622 72 62

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan

Di. t/m Za.
geopend

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

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

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

sedert 1948

  rolluiken
  markiezen
  lamellen
  jaloezieën

  zonneschermen
  rolgordijnen en horren
  knikarmzonneschermen
  ook voor onderhoud en reparaties

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

Uw financieel
specialist
met kantoren in Broek in Waterland 

en Wervershoof.

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

Sandra Klokkemeijer Robert Spil

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilSandra Klokkemeijer

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilRobert van Spil

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

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen 

en gehoorbescherming

Verzekerd van
Deskundig en persoonlijk advies

 

 

Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan.  

NAD / Bluesound    High Res muziek,  

draadloos.  Advance Acoustic. Temporal  

Coherence. Hepta. Indiana Line.  Traditionele audio installaties. 

 Luidsprekers, AV meubels   Audio en B&O reparatie.  

Zeilenmakersstraat 1B Openingstijden www.hepta.nl 
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Alhoewel niet geheel onbekend in het dorp, toch 
maar even een klein beeld schetsen van wie die 
nieuwe secretaris van de Historische Vereniging 
Westzaan is. In het kort: ik woon ruim 40 jaar in 
Westzaan. Getrouwd met Hilly. Twee zoons: Roland 
(de oudste met Saskia en twee dochters) en Ivo (die
nog als vrijbuiter(gezel) door het leven gaat). 

Mijn achtergrond is de grafi sche wereld, de recla-
me en marketing. Binnen dat veld heb ik vrijwel 
alles gedaan wat te bedenken valt. De nieuwe 
media vallen daar een beetje buiten, want die zijn 
de laatste jaren pas echt tot ontwikkeling geko-
men. Op mijn 60e ben ik gestopt met werken. Ben 
dus al bijna 10 jaar pensionado. Maar ik heb me 
wel meteen voorgenomen om actief te blijven. 
Zowel qua sporten als vakantie, maar ook in het 
verlenen van een bijdrage aan de samenleving. 
Ik ben actief binnen de PKN-kerk. Was twaalf jaar 
redacteur van De Wessaner en deed nog heel veel 
andere dingen.

Maar waar het om draait is natuurlijk: waarom de 
historische vereniging? Het antwoord is twee-
ledig. Ik wilde wel weer wat voor de Westzaanse 
samenleving doen. Als tweede lijkt het me leuk 
om de historie van Westzaan inzichtelijk te maken. 

Dat zag u al aan de oproep die ik in het januari-
nummer plaatste. Want wat is er nu fi jner als je wat 
wilt weten over je dorp, (je huis, je straat) dan dat 
je dat kunt vinden bij de Historische Vereniging.
Het bestuur is enthousiast. Maar nu moeten we 
de zaken op de rails krijgen. Dat gaan we niet 
met het bestuur alleen redden. Ik hoop op 
enthousiaste mensen die melden dat ze wel 
willen helpen. Want laat ik maar duidelijk zijn: 
we staan echt nog aan het begin. En om nog 
maar even een belangrijk item voor het voetlicht 
te brengen: dit jaar bestaat de Historische 
Vereniging 35 jaar. Willen we wel even bij stil staan. 
In de volgende Wessaner volgt er meer over.

Als u een beetje wilt zien wat Westzaan allemaal 
bezit, ga dan een keer naar de vitrinetentoon-
stelling in het gemeentehuis. Tot eind februari te 
bezichtigen. En als u denkt: ik wil wel een aantal 
dossiers doorlichten. Laat het weten. Voor u zelf 
leerzaam en voor het dorp een aanwinst.

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 informa-

tie. U kunt reacties of vragen naar onze activitei-
ten e-mailen naar: secretarishvw@westzaan.nl of 
voorzitterhvw@westzaan.nl

Peter Huisman

Toch maar even voorstellen

Karin Sax, uitvoerend musicus en 
eigenaar en docente van de Free 
Spirit Music muziekschool in Wor-
mer, en David Samson, alias de 
muzikale goudsmid met winkel 
en atelier in Wormer, spelen deze 
avond wereldmuziek op diverse 
blaas- en percussie-instrumenten.

De rode draad van deze avond 
zijn eigen composities en arran-
gementen gemaakt vanuit de 
samenstelling van instrumenten. 
De instrumenten die gebruikt wor-
den hebben hun eigen cultuur en 
tradities, die ze open breken en 
gebruiken en er een eigen touch 

aan geven. Een muzikale reis om de 
wereld, waaronder Brazilië en India. 
Qua instrumenten en klankkleuren 
brengt dit een verrassend eff ect bij 
de spelers en de luisteraars.
Datum: zaterdagavond 24 maart.
Plaats: het Reghthuys Banne West-
zaan.
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur.
Kaarten: €12,50. Reserveringen 
info@reghthuyswestzaan.nl of aan 
de zaal.
Na afl oop is er gelegenheid tot 
napraten met een drankje.

Jan Bijleveld

Thema winter
Met de sneeuw van december nog 
in gedachten zijn wij in januari van-
uit het Peuterplein met het thema 
winter aan de slag gegaan. Op onze 
thematafel lagen een dikke winter-
jas, sjaals, mutsen, handschoenen 
en wanten. Wij hebben een aantal 
activiteiten uit het themaboekje 
van Peuterplein gedaan, zoals inter-
actief voorlezen over Erik, die een 
sneeuwballengevecht houdt met 
zijn broer. Het leuke van interactief 
voorlezen is dat de peuters het boek 
uiteindelijk zelf kunnen ‘lezen’. Som-
mige peuters weten na één keer 
voorlezen al zoveel details, echt 
heel knap.
We hebben ook een activiteit met 
ijsklontjes gedaan. Eerst mochten 
de peuters de ijsklontjes voelen 
toen ze nog in de ijszak zaten. Som-
mige peuters durfden het bijna 
niet aan te raken, zo koud als zij het 
vonden. Daarna kreeg ieder een 
bekertje met een ijsklontje erin. De 
helden onder de kleuters stopten 
meteen het ijsklontje in hun mond, 
anderen namen er voorzichtig een 
likje van. Uiteindelijk durfde bijna 
iedereen het ijsklontje in zijn hand 
te houden, want dan ging het smel-

ten en dat was best leuk. ‘Kijk juf, 
mijn ijsklontje gaat smolten’. 
We hadden ook nog een raadsel. Bij 
de sjaals die wij op de thematafel 
hadden zat er één bij die helemaal 
rond was (een kol). Op mijn vraag 
‘wat is dit nou?’ werd na lang naden-
ken geantwoord: ‘een hele grote 
onderbroek’.

Babino Peuteropvang Westzaan,
Monique van Westrop

Reghthuysconcert
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Op zoek naar een 
mondhygiënist?

 
075-7711481

info@eengezondgebit.nl
eengezondgebit.nl

U bent van harte welkom!
 J.J. Allanstraat 322, Westzaan

 Haarverlies , tijdelijk of permanent?? 
Vakkundig en eerlijk advies 

Vrijblijvend gratis intake gesprek 

Declaratie bij alle zorgverzekeraars 

Goede nazorg en service 

Voor informatie www.dehaarwerksalon.nl 

Of bel 06 24 30 40 74 

Mode maken is leuk en 
iedereen kan het leren.

Diverse cursussen: patroontekenen,
lingerie en kneepjes van het vak enz.

Opleiding costumiere of coupeuse
is mogelijk in deeltijd te volgen.

Meer info?
Ferna Hellingh 06-24121168

www.modevakschoolnewstyle.nl

HIER HAD

UW
ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie over  
adverteren in 

kunt u mailen naar  
jan.steijn@tiscali.nl

Een complete training in slechts 30 minuten!

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

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

Middel 6, Westzaan
Tel. 06 255 249 14
www.fitcircuit.nl

Fitcircuit

  

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

Warmetruiendag

Op vrijdag 2 februari hebben de 
kinderen van De Kroosduiker in het 
teken van de Warmetruiendag de 
verwarming een paar graden lager 
gezet. Aan de kinderen was gevraagd 
voor deze gelegenheid een warme 
trui aan te trekken. Op de foto  zien 
we Anna en Fenne in hun lievelings-
truien als ijsbeertjes op de foto staan. 
De Kroosduiker heeft als ambitie de 
eerste ecoschool van Zaanstad te 
worden en probeert op deze manier 
de kinderen van de school bewuster 
met energie te laten omgaan. 

Henk Schweitzer, 
directeur De Kroosduiker

W&T (weten-
schap en tech-
niek) houdt de 
natuurlijke nieuws-
gierigheid van 

kinderen springlevend en doet een 
sterk beroep op de 21ste-eeuwse 
vaardigheden. Zoals samenwer-
ken, creativiteit en communiceren, 
probleemoplossend vermogen, en 
zelfstandig en kritisch denken. Dat 
is al reden genoeg om met W&T aan 
de slag te gaan. Op De Rank zijn we 
sinds drie jaar bezig met het vorm-
geven aan wetenschap- en tech-
niekonderwijs en hebben we een 
wetenschap- en techniekcoach.
Daarnaast is het van belang om kin-
deren al jong kennis te laten maken 
met wetenschap en technologie om 
de kans te vergroten dat zij voor een 
technische richting kiezen. Techniek 
op de basisschool helpt leerlingen 
om op jonge leeftijd hun talenten te 
ontdekken. Bovendien blijkt dat kin-

deren vaak razend enthousiast zijn 
als zij techniek krijgen aangeboden. 
Voor ouders kan dit een gegronde 
reden zijn om bewust te kiezen voor 
een basisschool die techniekonder-
wijs geeft.
Ook de overheid ziet het belang 
van W&T in het basisonderwijs. In 
het Techniekpact is daarom afge-
sproken dat W&T vanaf 2020 een 
verplicht onderdeel is van het 
onderwijsprogramma.
Op De Rank wordt W&T zoveel 
mogelijk geïntegreerd aangebo-
den, door aan te sluiten bij diverse 
thema’s in alle groepen. Denk daar-
bij aan bouwen, programmeren, 
maken van knikkerbanen, chemi-
sche reacties, warenonderzoeken 
en zwaartekrachtproe� es. Ons doel 
is daarbij het ontwikkelen van een 
kritische, onderzoekende houding.

Angelieke Carpenties, 
directeur De Rank

Waarom wetenschaps- en techniek-
onderwijs?

Jahn wint medailles

Dit weekeinde was de tweede 
turncompetitiewedstrijd van 
Zaanstreek - Waterland. De selec-
tiemeiden van gym-vereniging 
Jahn lieten  op de vloer, brug, 
sprong en balk weer mooie oefe-
ningen zien.  
Maar liefst zes gymnasten wer-
den beloond met de hoogste 
podiumplek. 
Goud was er voor Elin van Eijk, 
Krista Baijens, Rona Langenberg, 
Amber Farafonow, Yahzarah 
Sinester en Louise van der Top. 
Rhomee Scheff er en Chafi na 
Sahin gingen met een zilveren 
medaille naar huis.

Bij Zwikker aan de Overtoom zijn al 
op 12 januari twee zwarte lamme-
tjes geboren. Foto: Erik Rietman.
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door WILLEM TIP/deel 22

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

Het Zaanse landschap
boeier naar Amsterdam 
vervoeren. Daar was de 
beurs. 

De weinige en trage 
verbindingen met de 
rest van het land zorg-
den er ook voor dat 
de zangerige Zaanse 
volkstaal zich tot ver in 
de negentiende eeuw 
kon handhaven. Van 
oorsprong was het 
Zaans een vorm van het 
Westfries. De Gouden 
Eeuw had het Zaans 
echter verrijkt met 
allerlei buitenlandse 
uitdrukkingen. Nieuwkomers hadden hun eigen 
zegswijzen meegenomen. Woorden en spreuken 
van de Vlaamse, Duitse of Franse oorsprong. Soms 
bleven die nieuwe uitdrukkingen ‘koeterwaals’. 
‘Kaskediese’ was daarvoor de Zaanse uitdrukking. 
Een vrije weergave van het Franse ‘wat zeggen 
ze?’. Zangerig was het Zaans ook, op het trage af: 
o, ja-ha? Veel minder traag spraken de kooplieden 
en industriëlen. Hun fabrikanten-Zaans was afge-

stemd op de wekelijkse 
ontmoetingen met hun 
Amsterdamse zakenre-
laties. 

De jaren na het vertrek 
van de Fransen waren 
vooral een tijd van 
stilstand. Zeker in het 
noorden van de Zaan-
streek was echter het 
beeld niet uitsluitend 
een en al neerslach-
tigheid. Er werd ook 
nog gebouwd. Statige 
koopmanshuizen met 
houten of stenen gevels 
vol classicistische ver-

sieringen, vazen, vruch-
ten, guirlandes. In 1823 

bezocht de jonge schrijver Jacob van Lennep de 
Zaanstreek. Tijdens zijn voettocht was hem overal 
in het land het verval tegemoet gekomen. Hier viel 
het hem op dat de streek nog steeds een bloei-
ende indruk maakte. Het zegt vooral iets van de 
benepen toestand elders. 

Naast de houtzagerij waren de olieslagerij en pel-
lerij een bron van werkgelegenheid gebleven. 
Andere bedrijfstakken die redelijk werk boden 
waren de zeildoekweverij, touwslagerij, papier-
makerij, verfmalerij, blauwselmakerij, cacaoma-

In de tweede helft van de achttiende eeuw en nog 
meer in de Franse tijd was de Zaanse bevolking in 
het zuiden sterk afgenomen. Zaandam en West-
zaan-Zuid hadden hun volle deel gekregen in het 
verval van de houtnijverheid en de scheepvaart. 
Sinds het midden van de achttiende eeuw had 
Zaandam een derde van zijn bevolking zien ver-
trekken. In 1815 telde men er niet meer dan 8376 
inwoners. Weinig beter was het Westzaan vergaan 
(min 30 procent, 1839 inwoners in 1815). Vergele-
ken daarmee was de Franse tijd in het noorden van 
de Zaanstreek minder rampzalig verlopen. De olie-
molens, papiermolens en pelmolens hadden ook 
in de magere jaren nog afzet gevonden. Verbruiks-
artikelen bleven immers onmisbaar. Wormerveer, 
Zaandijk en Koog aan de Zaan waren sinds het 
midden van de achttiende eeuw zelfs gegroeid 
(plus 16 procent, 5133 inwoners in 1815). 

In het noorden van de Zaanstreek was daarmee 
de bedrijvigheid goeddeels in stand gebleven. 
Hier voeren de boeiers af en aan. Alles ging nog 
steeds over het water. De Zaanse wegen waren 
voor het vervoer van goederen van geen belang. 
Voetpaden waren er ook. Voor de arbeiders die ’s 
morgens naar hun werk gingen of voor het bezoek 
aan de kerk, was er het kerkepad. Postkoetsen en 

diligences waren in het drassige Zaanse land ech-
ter een schaars goed. Wie het kon betalen had een 
boot of een paard. De gewone Zaankanters hiel-
den het hoofdzakelijk bij de eigen buurt. Zelfs de 
andere dorpen in de omgeving bleven onbekend 
gebied. Zeker als de verbindingen ronduit slecht 
waren, zoals met Assendelft. De inwoners daar 
hadden passende bijnamen. Assendelvers waren 
Spanjolen, Westzaners Kroosduikers, Wormerveer-
ders Gladoren, Zaandammers Galgenzagers. De 
enige Zaankanters die geregeld buiten de streek 
kwamen waren de kooplieden. Zij lieten zich per 

kerij en patentoliefabricage. Ook enkele nieuwe 
bedrijfstakken hadden zich intussen aangediend: 
de chocolademakerij, vermicellimakerij en de ver-
vaardiging van kartonnen dozen en zakken. Talrijk 
waren echter de achttiende-eeuwse bedrijfstak-
ken die niet meer of hooguit op kleine schaal 
terugkeerden: de Zaandamse scheepsbouw, de 
Wormer scheepsbeschuitbakkerij, de traankokerij, 
linnenblekerij, hennepklopperij, vollerij (laten ver-
vilten van wollen weefsels) en leerlooierij.

Tot ver in de negentiende eeuw zou de Zaanstreek 
eruit blijven zien zoals aan het eind van de eeuw 
ervoor. Zaanse huizen met groen en wit geschil-
derde gevels. Soms ook okergeel of zelfs blauw. 
Hier en daar een deftig stenen herenhuis of een 
kerk met op zijn minst een moderne stenen voor-
gevel. En alles omringd door water, weiland en 
molens. Pas de stoommachine zou daar echt een 
verandering in brengen. ■

Een boeier in volle vaart.

Een touwslagerij.
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Op zoek naar een 
mondhygiënist?

 
075-7711481

info@eengezondgebit.nl
eengezondgebit.nl

U bent van harte welkom!
 J.J. Allanstraat 322, Westzaan

 Haarverlies , tijdelijk of permanent?? 
Vakkundig en eerlijk advies 

Vrijblijvend gratis intake gesprek 

Declaratie bij alle zorgverzekeraars 

Goede nazorg en service 

Voor informatie www.dehaarwerksalon.nl 

Of bel 06 24 30 40 74 

Mode maken is leuk en 
iedereen kan het leren.

Diverse cursussen: patroontekenen,
lingerie en kneepjes van het vak enz.

Opleiding costumiere of coupeuse
is mogelijk in deeltijd te volgen.

Meer info?
Ferna Hellingh 06-24121168

www.modevakschoolnewstyle.nl

HIER HAD

UW
ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie over  
adverteren in 

kunt u mailen naar  
jan.steijn@tiscali.nl

Een complete training in slechts 30 minuten!

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

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

Middel 6, Westzaan
Tel. 06 255 249 14
www.fitcircuit.nl

Fitcircuit

  

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

Papiermolen De Schoolmeester.
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D.H. Pielkenrood - van Mechelen

J.J. Allanstraat 189

1551 RD Westzaan

06-51034508

linette@pielkenroodvastgoed.nl

www.pielkenroodvastgoed.nl

    linkedin.com/in/linettepielkenrood

  Linette
Pielkenrood

Puur natuur!
Bij ons kunt u terecht voor de echte 

Westzaanse zuivel zoals yoghurt, 
kwark en melk.

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

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

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

www.westzaansezuivelboerderij.nl

Westzaanse 
Zuivelboerderij

Kijk voor steeds wisselende maandacties op 

www.wereldkeukenwestzaan.nl

Wereldkeuken Westzaan - Overtoom 65-67 1551 PE Westzaan

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

- Feesten, partijen,  
lunches en diner

- Diverse gerechten  
buiten de kaart!

- Gratis eigen  
parkeergelegenheid.

- 7 dagen per week 
geopend!De gezelligste huiskamer 

van de Zaanstreek

De Watering 1, 1503 VR Zaandam (t.o. flat de Noordwachter)
telefoon 075-61 44 215 / 06-55 78 67 73
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Plataan houdt van luchtige grond

Een van de meest populaire straat-, 
laan-, plein- en parkbomen is wel de 
plataan (Planatus). In de Burgemees-
ter Ferfstraat staat vlak bij de vijver, 

met zicht op molen Het Prinsenhof, 
een mooi rijtje platanen te pronken. 
Ook staan ze bij Lambert Melisz en in 
De Perenboomstraat. Het zijn forse 
bomen, enigszins hellend naar het 
oosten door de heersende westen-
wind. Ze wortelen heel diep, het liefst 
in vruchtbare en humusrijke voch-
tige grond. Geen te zware, dichte 
kleigronden. Hij houdt van een luch-
tige bodem. Die bodemsoort is in ons 
veengebied zelden te vinden. Plata-
nen hebben een mooie rechte stam, 
die als hij ouder wordt in het najaar 
grote plakken van de bast laat vallen. 
Er ontstaat dan de kenmerkende stam 
van geelgroene en donkere vlekken

Beeldbepalend
In de Prinsenhofstraat wonen boom-
liefhebbers die voor leiplatanen 

hebben gekozen. Die zijn makke-
lijk te snoeien. De leiplataan is een 
gekweekte, minder natuurlijke boom. 
Het is wel een snelgroeiende boom 
met in de zomerperiode kolossale 
bladeren. Door deze eigenschappen 
is het een populaire leiboom. 
De gewone plataan kan wel 30 tot 
35 meter hoog worden en heeft een 
zeer brede uitlopende kruin (soms 
meerdere kruinen) met een diameter 
van 8 tot 12 meter. De grote bladeren 
en het dichte bladerdek maken de 
plataan tot een van de meest toe-
gepaste schaduwbomen in Europa. 
Vooral in Zuid-Europa zijn platanen 
bepalend voor het straatbeeld.
Een plataan kan trouwens goed tegen 
luchtverontreiniging, wat de boom 
uitermate geschikt maakt voor een 
stedelijke omgeving. Kenmerkend 
voor de plataan is dat je, zoals nu in 
februari, nog goed de winterknop-
pen kunt zien. Ze zitten verscholen in 
de holte van de bladsteel en komen 
pas na het vallen van de bladeren in 
de herfst en winter tevoorschijn. 
Al bij Theophrastus (rond 300 jaar v. 
Chr.) wordt melding gemaakt van 
de plataan als bekende boom. Zo 
vermeldt hij dat de wortels van de 
plataan heel erg lang kunnen zijn. 
Platanen kunnen ook behoorlijk oud 
worden, wel 400 jaar, en dan een 
stamomvang van enkele meters 
bereiken. Dat is bij ons alleen in het 
verre zuiden van Nederland. De 
gevoeligheid voor ziekten kan groot 
zijn. Ze kunnen last hebben van een 
zwamziekte veroorzaakt door een 
bladvlekkenziekte. 

Wateren
Platanenhout is een fraaie houtsoort 
voor meubels, draaiwerk en hout-
snijwerk. Als het een mooi gevlamde 
tekening heeft, is het gewild voor 
fi neer. Het kernhout is lichtbruin, 
matig hard en niet duurzaam voor 
buitentoepassingen. Platanenhout is 
vanwege de structuur heel geschikt 
als hout voor hakblokken van slagers.  
Aan de Zaanse Schans, bij molen Het 
Jonge Schaap, liggen stammen van 
de plataan ‘te wateren’. Zo lossen de 
in het hout aanwezige mineralen, 
voedingsstoff en en zetmeel in het 
water op. Men dacht vroeger dat het 
hout daardoor duurzamer werd. Nu 
blijkt dat gewaterd hout bij het dro-
gen minder haarscheurtjes krijgt en 
dat het hout daardoor duurzamer is. 
Door langdurige watering raakt het 
hout ook uitgewerkt, waardoor de 
balken en planken die ervan worden 
gezaagd recht blijven. Vroeger werd 
hout langdurig gewaterd en daarna 
gedroogd. Dit proces van wateren 
kon meerdere jaren duren.

Eén van onze dorpsbewoners en enthousiast lezer van De Wessaner 
vroeg me een keer te schrijven over de prachtige bomen die Westzaan 
rijk is. De grote kastanjeboom op de hoek Raadhuisstraat/Kerkbuurt 
kennen we allemaal. Het is een monumentale boom, meer dan hon-
derd jaar oud. Aan deze boom is al eerder in De Wessaner aandacht 
geschonken. Een heel andere bijzondere boom is de moerbei voor 
Kerkbuurt 9a. Een zeer beschermde, oude boom, die overeind gehou-
den wordt in een ijzeren frame. De vruchten in juli/september zijn 
heerlijk van smaak en dat herinner ik mij van vroeger. Als de boom 
in bloei staat, ga ik op deze plaats aan dit pronkstuk zeker aandacht 
besteden.

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

Terugblik januari
Op 2 januari was er de traditionele nieuwjaarsreceptie, die matig werd 
bezocht. De bewoners waren nog aan het bijkomen van de feestdagen, 
bleek achteraf. Ook de bingo was in januari niet zo gewild. Er werd al bezorgd 
gekeken of de zaal de week erop weer zo slecht bezet zou zijn. Maar nee hoor, 
zelfs mensen van buiten kwamen naar de grote zaal van Lambert Melisz! 
De reden: Harry Slinger kwam optreden, samen met zijn begeleider Lucas 
de Bruin op piano. Het was een fi jne middag met al die oude nummers.
Ook de Westzaner Gerrit Volkers zorgde voor een gevulde zaal. Gerrit 
vertelde vol passie over de historie van de Grote Kerk. De voordracht was 
samen met Fred Eerenberg in elkaar gezet. Er waren mooie dia’s op het 
scherm te zien. De activiteitengroep wil de Westzaners er nogmaals op 
attenderen dat ook niet bewoners van Lambert Melisz welkom zijn om eens 
een gezellige middag te hebben. Elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Programma maart
6  maart bingo
13  maart  bingo
20  maart accordiongroep Tavenu o.l.v. Klaas Stoff er
27  maart  fi lm (Tineke Schouten)

Marion Bruins

Activiteiten Lambert Melisz

Lucas de Bruin en Harry Slinger.
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Simone Dijkman
M A K E L A A R D I J

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

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

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

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie. 

Gebruikt u verschillende medicijnen?  

Met de  MEDICATIEROL 
houdt u het overzicht!

AD medicijnrol Apotheek Westzijderveld.indd   1 10-03-16   17:56

www.FinenzoZaanstad.nl     
Telefoon: (075) 612 14 17

Op ons kun 
je rekenen

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

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

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

Ook voor schade aan de caravan of camper!

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

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

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

Ook voor schade aan de caravan of camper!

www.schramadvocaat.nl

Nauerna 40A - 1566 PD Assendelft

 T 075 670 74 44 - F 075 670 88 45

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar
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Reghthuys beleeft 
primeur
Het was een spannende dag 5 februari. Je 
krijgt immers niet dagelijks lijsttrekkers over 
de vloer voor een debat. Veertien lijsttrek-
kers van de zeventien partijen zijn aanwezig 
en ook de publieke tribune is goed bezet. De 
lijsttrekkers staan gemoedelijk te praten en 
genieten van de appeltaart van Ingrid Jahn. 

Debatleider Rick van der Made benadrukt dat de 
onderwerpen en discussies die vanavond gevoerd 
worden over Westzaan moeten gaan en niet over 
de landelijke politiek. Van der Made weet met 
humor het publiek erbij te betrekken en geeft de 
spelregels aan van het debat. Tijdens de plenaire 
sessie kunnen de lijsttrekkers hun visie geven over 
drie zaken die zijn geselecteerd uit de inbreng van 
de bewoners van Westzaan: infrastructuur, cul-
tuur en lintbebouwing. 

Het probleem infrastructuur blijkt al direct een 
ingewikkeld vraagstuk te zijn. Alle lijsttrekkers zijn 
voor het openstellen van de Busbrug, waardoor 
sluipverkeer door Westzaan zou afnemen, mits de 
rondweg om Westerkoog veiliger wordt. Het idee 
van het invoeren van 30 km-zones door Westzaan 
levert problemen op met de handhaving, omdat 
dit bij de politie thuishoort, die handhaving niet 
als prioriteit heeft. Om mensen langzamer te 
laten rijden is ook herinrichting van groot belang, 
zo zegt men eensgezind. Tijdens het vragenuur-
tje voor de inwoners blijkt dat niet iedereen zit 
te wachten op verkeersdrempels, versmallingen 
etc. In Westzaan wordt het boerenbedrijf nog uit-
geoefend en ook voor andere ondernemingen is 
vrachtverkeer noodzakelijk. En denk ook aan de 
bereikbaarheid voor hulpdiensten. 

Gelukkig vinden alle lijsttrekkers inspraak van 
inwoners belangrijk en ze willen graag samen-
werken met de verkeerscommissie. Ruud Pauw 
van ROSA adviseert om het als inwoners eerst met 
elkaar eens te worden over oplossingen en pas 
dan met een voorstel te komen om een debacle, 
zoals met de verkeerssluis op het Zuideinde, te 
voorkomen. Vanuit de zaal wordt geopperd Oost-
zaan als voorbeeld te nemen. Paul Laport van 
GroenLinks geeft als tip om samen te werken met 
professionals, zoals de Fietsersbond, om tot een 
weloverwogen voorstel te komen. 

Ook het onderwerp cultuur maakt de tongen los 
en diverse lijsttrekkers roemen de Westzaners 
om hun initiatieven en betrokkenheid en willen 
onderzoeken of de erfpacht van het Reghthuys 
kan worden kwijtgescholden. Hier gingen natuur-
lijk de handen voor op elkaar. Lintbebouwing: hoe 

en waar kun je in een lintdorp bouwen? De visies 
liepen fl ink uiteen. Misschien kwam de mooiste 
opmerking van de avond wel van Ton Komen: 
‘Wat ik zou willen is dat politici over hun schaduw 
heen kunnen stappen. Niet jouw ego telt, werk 
mee i.p.v. tegen en je bereikt veel meer.’ Applaus 
viel hem ten deel, ook van de aanwezige politici. 

Carla van den Puttelaar

De volgende bijeenkomst van Dorpscontact 
is op maandag 5 maart 2018. 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, meld 
u dan aan bij: Ingrid Jahn, secretaris commissie 
Dorpscontact, Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan. 
075-6153 348 of 06-1717 1793. dorpscontact-
westzaan@kpnmail.nl

De lijsttrekkers in het Reghthuys. Op de voorgrond: 

debatleider Rick van der Made. Foto: Astrid van der Meer.

Master Tennis bij 
TV Westzaan

Op zaterdag 20 januari organiseerde de jeugdcom-
missie van TV Westzaan een Master Tennis-activi-
teit voor alle jeugdleden. Van 16.00 tot 18.00 uur 
mochten de kinderen met senior-selectiespelers 
gaan dubbelen. Sommige kinderen waren erg 
onder de indruk van het niveau, maar anderen 
beukten rustig mee in het moordende tempo! De 
high-fi ves stroomden er lustig op los en bij ieder-
een was een grote glimlach te zien. Ook de selec-
tiespelers stonden te kijken van het niveau van 
onze jeugdspelers. Ze maken zich al zorgen over 
de concurrentie voor hun plekje in het eerste team 
over een paar jaar.

Om 18.00 uur werd er gezellig met z’n allen gege-
ten en daarna werd de tenniskantine omgebouwd 
tot een heuse bioscoopzaal. Met een scherm waar 
Pathé jaloers op zou zijn en een professionele pop-
cornmachine die overuren maakte,  genoot ieder-
een van de spannende fi lm. In het begin was het 
nog wat rumoerig, maar dit was snel over dankzij 
de spanning in de fi lm. Muisstil was het, met uit-
zondering van wat angstkreten. Het was maar 
goed dat iedereen na afl oop door de ouders werd 
opgehaald, want ook de stoerdere jongens durf-
den (hebben wij ons laten vertellen) ’s avonds niet 
meer alleen in hun bed te slapen.
De jeugdcommissie van TV Westzaan is sterk uit-
gebreid met vijf oudere jeugdspelers/jonge senio-
ren. Samen hebben zij enorm veel zin om voor de 
jeugd van TV Westzaan meerdere nieuwe activitei-
ten te gaan organiseren. De volgende jeugdactivi-
teit staat gepland op zaterdag 17 februari en is op 
het moment van publicatie van deze Wessaner al 
geweest. Hierover leest u dus meer in de uitgave 
van maart. Wordt vervolgd.

Melchert Leguijt

Wereldgebeds-
dag 2018 
Wereldgebedsdag Nederland maakt deel uit 
van de wereldwijde oecumenische organisatie 
van christenen en heeft als motto ‘samen vieren, 
samen bidden, samen delen’. De Wereldgebeds-
dag Westzaan is op vrijdag 2 maart om 19.30 uur 
in de grote zaal van Lambert Melisz.

De viering is voor alle gezindten. De liturgie is 
samengesteld door christenen uit Suriname. 
Hun thema is ‘…en God zag dat het goed was.’ 
Het scheppingsverhaal uit Genesis 1. We luiste-
ren en houden ons bezig met de naasten dicht 
bij ons en verder weg. 

Leden van de Samenwerkende Kerken in West-
zaan, de Doopsgezinde Gemeente, de Rooms-
Katholieke Kerk en de Protestantse Gemeente 
Westzaan zullen u en jou van harte begroeten.

Henny Schenk, Hanneke de Haan, José Veenman, 
Ria Klaver, Els Coff a en

Willeke Reuvekamp-Gille (075-6165 994)
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Hé, 'huis in
Zaanstreek
zoeker'!

Ontdek ze op Rabobank.nl/10pluspunten

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?

Ook voor jou is er een hypotheek met wel 10 pluspunten

 

advocaat in strafzaken
www.oldenburgadvocaat.nl

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

oldenburg

LID

TWEEWIELER-
BEDRIJVEN

Elke vrijdag van 8.00 tot 

13.00 uur in Westzaan  

(op de stoep in de  

kerkbuurt).

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

 schokdempers
 schadeherstel

 personen- en bedrijfswagens

 schokdempers
 schadeherstel
 schokdempers
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NLdoet
Vrijwilligers zijn het kloppend hart 
van vele sociale initiatieven. Het 
Oranje Fonds laat daarom met 
NLdoet zien hoe belangrijk actieve 
burgers voor de samenleving zijn. 

Nog geen vrijwilliger? Dan kun je 
tijdens NLdoet ervaren hoe leuk 
vrijwilligerswerk kan zijn. Voor orga-
nisaties is het een mooie kans om 
nieuwe vrijwilligers aan te trekken 
en natuurlijk om klussen geklaard te 
krijgen.

Zaterdag 10 maart van 10.00-16.00 
uur doet De Kwaker weer mee aan 
de grootste vrijwilligersactie van 
het Oranje Fonds: NLdoet. We zijn 
nog op zoek naar een paar enthou-
siaste en handige vrijwilligers, die 
samen met ons klussenteam de 
zaaltjes op de bovenverdieping wil-
len opknappen. Het is ook leuk om 

je aan te melden als team van colle-
ga’s, buren of vrienden. Aanmelden 
kan op de site www.nldoet.nl

Bridgedrive
Zondag 11 maart is er weer een 
gezellige bridgedrive, aanvang 
13.30 uur. Beginnende  en gevorder-
de bridgers spelen in verschillende 
lijnen tegen elkaar. Gezelligheid 
is hierbij troef. Aanmelden via 
dmschoolmeester@gmail.com of 
tot uiterlijk 12.00 die dag op 075-
6310 352.

Keezmiddag
Keezen is een oud-Hollands bord-
spel, gecombineerd met kaarten. 
Het is door jong en oud te spelen, 
ervaring is niet nodig. Iedereen kan 
het (snel) leren. 

Zondag 18 maart staat er weer 
een keezmiddag op de agenda, 
aanvang 13.00 uur. Er worden vijf 
rondes gespeeld. Aanmelden per 
paar via info@dorpshuis-westzaan.
nl of 075-6310 352. Kosten € 7,50 
per paar, inclusief hapjes en prijzen, 
exclusief drankjes.

De Westzaanse Petra Siekerman 
organiseert samen met Angelina 
Mantel al sinds 2009 de jaarlijk-
se collecte voor de Hartstichting. 
De Hartstichting wil dat meer 
mensen een hartstilstand over-
leven. Ze steken daarom veel 
geld in onderzoek en zetten zich 
ervoor in om jong en oud te leren 
reanimeren. Ook steunt de Hart-
stichting activiteiten die ervoor 
zorgen dat kinderen opgroeien 
in een gezonde omgeving. 

Het is voor Petra en Angelina elk 
jaar weer een uitdaging om voor 
alle straten in Westzaan genoeg 
collectanten te vinden. Ze hebben 
ongeveer dertig mensen nodig en 
ze kwamen er vorig jaar zo’n acht 
tekort. De mensen die voor de 
Hartstichting collecteren doen dat 
bijna allemaal al jaren, maar er zijn 
soms omstandigheden waardoor 

mensen afhaken. Hoe meer collec-
tanten Petra en Angelina hebben, 
hoe kleiner ze de wijken kunnen 
maken. Deze bestaan nu gemid-
deld uit twee straten. Bij het inleve-
ren van de bussen wordt de inhoud 
meteen geteld. Het is dan gezellig 
en er is altijd een kopje koffi  e of 
thee met iets lekkers erbij.
De collecte vindt dit jaar plaats in 
de week van 8 t/m 14 april. Petra 
en Angelina hopen dat enkele 
mensen zich melden om daarbij te 
helpen. U kunt zich aanmelden bij 
Petra (06-1239 8533) of bij Angelina 
(06-2420 5218).

Collectanten Hartstichting 
hard nodig

Als ik de vrij hoge trap afdaal naar de 
achter de Zuiddijk 285 in Zaandam 
gelegen modevakschool realiseer ik 
mij dat dit de Noorder IJ en Zeedijk 
is. Wat een hoge dijk is dit! Het atelier 
van de vakopleiding gaat er helemaal 
achter schuil. Maar dit was vroeger, 
toen het IJ en de Zuiderzee nog met 
elkaar verbonden waren, dus ook een 
zeedijk.

Bij binnenkomst in haar door de dijk 
beschutte modeatelier word ik door 
eigenaresse Ferna Hellingh hartelijk 
en met koffi  e verwelkomd. Zij heeft 
hier sinds 28 jaar haar opleidingsin-
stituut voor de mode en brengt hier 
haar leerlingen de fi jne kneepjes van 
het modevak bij. En dat zijn er nogal 
wat, want om een volleerd costu-
mière of coupeuse te worden zijn drie 
á vier jaren van oefening en studie 
nodig en dienen diverse examens te 
worden afgelegd. Er zijn echter ook 
deelopleidingen die door cursisten in 
een of twee jaar gevolgd worden.

Wekelijks volgen gemiddeld dertig 
leerlingen haar cursussen, die zowel 
overdag als ’s avonds gegeven wor-

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

Modevakschool New Style

en uniek kledingstuk waarmee je je 
kunt onderscheiden.

Verschillende van haar leerlingen 
doen ook aan recycling. Van kleding-
stukken die ze voor weinig bij Noppes 
of Het Goed kopen, bijvoorbeeld een 
oude leren jas, maken ze op een cre-
atieve manier totaal iets nieuws, bij-
voorbeeld een leren tas. Zij kunnen 
hiermee de bij Ferna geleerde tech-
nieken dan goed in praktijk brengen.

Nieuw leven
Ferna kijkt uit naar de tijd rond 
Hemelvaartsdag, wanneer van 10 tot 
12 mei in Amsterdam het European 
Master Taylor Congres georganiseerd 
wordt. De belangrijkste kleermaak(st)
ers uit diverse Europese landen doen 
hieraan mee. Ze zullen overnach-
ten in het Zaandamse Inntel Hotel. 
De BMA, de Brancheorganisatie van 
Mode Ambachten, die dit evene-
ment organiseert, tracht hiermee de 
Nederlandse kledingindustrie nieuw 
leven in te blazen na het massale 
vertrek ervan naar China en het Verre 
Oosten. Een zaak die Ferna’s volle-
dige instemming heeft. Hiervoor zou 
volgens haar ook een landelijke beurs 
moeten worden georganiseerd waar 
alle kennis omtrent nieuwe technie-
ken en handige accessoires voor het 
modeambacht getoond worden. 
Men moet nu alles beetje bij beetje 

verzamelen via internet en dit proces 
duurt veel te lang. We vernieuwen op 
die manier veel te langzaam en raken 
steeds verder achterop.

Workshops
Ferna organiseert gedurende het jaar 
diverse workshops die afzonderlijk 
gevolgd kunnen worden: leren tas-
sen maken, lingerie maken en in de 
zomer: vilten en strohoeden. Data en 
prijzen voor de diverse workshops 
zijn te vinden op haar website, waar 
men zich ook kan aanmelden: www.
modevakschoolnewstyle.nl.

den. Het atelier beschikt hiervoor 
over zes werkplekken die alle met een 
computergestuurde naaimachine zijn 
uitgerust. De cursisten werken hier 
wekelijks twee uur op, in groepjes 
van vijf. Daarbij wordt geen onder-
scheid gemaakt tussen beginners en 
gevorderden. De kosten zijn € 12,50 
voor twee uur les.

Voor Ferna zijn vijf vrouwen wel het 
maximum om hun voldoende aan-
dacht te kunnen schenken. Verder 
heeft het samenwerken van beide 
groepen als voordeel dat men veel 
van elkaar leert en het onderlinge 
contact versterkt wordt. De volledige 
opleiding omvat alle technieken die 
nodig zijn voor de vervaardiging van:
dames- en herenbovenkleding, man-
tel- en colbertwerk, kinderkleding, 
lingerie, patroontekenen en haute 
couture. 

Volgens Ferna is het grote voordeel 
van het zelf vervaardigen van kleding 
de vrijheid om je eigen creativiteit 
te volgen en eigen combinaties van 
stoff en en fournituren te kunnen 
maken. Je krijgt daarmee een eigen 

De modevakschool in bedrijf. 

Staand: Ferna Hellingh.

Reanimatieles op school.
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De steun bij uw uitvaart 

(075) 616 99 05

www. monutabvdb.nl

Monuta      Bakker en Van der Blom

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

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

• boomrooierij • boomverzorging 
• boomveiligheidscontrole

• bomen en planten
• stobbenfrezen 

www. meijerboomverzorging.nl of bel  06-21800308

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

     

EEN DUURZAME TOEKOMST BEGINT BIJ... 

0 3lab
architectuur en ruimtelijke vormgeving

J.J. Allanstraat 251, Westzaan
wouter@lab03.nl
06 24703797    www.lab03.nl
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Gesmoorde venkel
Bijgerecht voor 4 personen
Voorbereiding: 10 minuten
Bereiding: 90 minuten

Wat hebben we nodig:
•    4 venkelknollen, in vieren gesneden.
•   peper en zout
•   3 eetlepels olijfolie
•   3 teentjes knofl ook, gepeld en in schij� es 

gesneden
•   3 grote uien, gepeld en in ringen gesneden
•   6 grote tomaten, in vieren gesneden
•   6 eetlepels rosé, verwarmd (in Frankrijk hoort er 

natuurlijk een drankje bij)
•   1 snu� e marjolein

We gaan deze keer over de grens naar Frankrijk. Een gerecht met een groente die wij niet al te vaak 
gebruiken. De Franse vertaling is: coeurs de fenouil braisés. Alleen al bij de naam krijg je mooie 
gedachtes. In het Nederlands heet het gewoon venkel. Dat klinkt toch minder romantisch en aantrek-
kelijk dan de Franse benaming. Maar de smaak is er daarom niet minder om!

Kook de venkel 10 minuten in zout water. Schenk 
de olijfolie in een gratineerschotel met deksel of 
een pan met deksel en zet deze op een matig vuur. 
Doe er wanneer de olie goed heet is de venkel, 
knofl ook, uien en tomaten bij. Voeg de verwarmde 
wijn, marjolein en peper toe. Doe de deksel op de 
schotel en laat alles 90 minuten zachtjes smoren. 
Lekker met een gekookt aardappeltje.

Weetje:
Venkel is een naar anijs smakende plant waarvan 
de draadvormige vertakkingen van de bladeren 
als kruid en de zaden als specerij gebruikt wor-
den. De venkelknol wordt als groente gebruikt. De 
venkelplant kan tot boven manshoogte groeien. 
De zaden staan al eeuwenlang bekend om hun 

geneeskrachtige werking. Ze worden op verschil-
lende manieren tot medicijn verwerkt. De krach-
tigste vorm daarvan is de venkelolie, die uit de 
zaden wordt geperst. Een andere mogelijkheid 
is het trekken van extracten (bereid als thee) uit 
de zaden. Venkelzaad kan onder meer helpen 
bij darmproblemen en menstruatiestoornissen. 
Venkel is oorspronkelijk afkomstig uit Azië en het 
Middellandse Zeegebied en werd via middeleeuw-
se handelsroutes naar de rest van Europa vervoerd. 
Vooral in Zuid-Europa wordt knolvenkel veel ver-
bouwd en is de knol een belangrijke groente.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Met enige trots toonden de leden van het Zaens 
Brandweer Museum de net van de vuilnishoop 
geredde oude telefooncentrale. 
Het apparaat was operationeel tussen 1945 en 
1953. Oorspronkelijk was dit mooie, historische 
Ericsson-exemplaar type LM gehuisvest bij de BB 
(Bescherming Bevolking) in Zaandijk. Het doel van 
het Zaens Brandweer Museum in de Kerkbuurt is 
tenslotte het ‘verwerven, beheren en conserveren 
van ons cultureel erfgoed’. 

De telefooncentrale moest met de hand bediend 
worden, vaak door een telefoniste. De notabe-
len in het dorp, zoals de burgemeester of hoog-
staande leden van de BB, konden in noodgevallen 
onderling telefonisch met elkaar communiceren. 

Als je de hoorn van de haak genomen had, kon 
de telefoniste met via een koord (kabel) direct 
contact leggen met een andere vaste abonnee. 
De juiste stekker in het juist gaatje stoppen, dat 
was alles. De abonnees konden in die tijd op één 
hand geteld worden. Op deze manier kon de BB 
melding maken van eventuele luchtaanvallen uit 
de lucht of een andere noodsituatie, zoals brand. 

Wat deed de Bescherming Bevolking?
Even wat historie. Het internationaal herkennings-
teken van de Bescherming Bevolking was een 
blauwe driehoek op een oranjegele achtergrond. 
De Bescherming Bevolking, oftewel civiele bescher-
ming, had als taak om in geval van oorlog of een 
grootschalige ramp de burger bevolking te bescher-

men. Het was een rampenbestrijdings organisatie 
die de reguliere hulpdiensten moest ondersteunen 
bij de bestrijding van de gevolgen van rampen en 
de eventuele evacuatie van de burgerbevolking.

In veel landen is zo’n dienst in de jaren na de Twee-
de Wereldoorlog opgericht, toen overheden een 
kernoorlog reëel achtten en de behoefte voelden 
aan een organisatie die specifi ek gericht was op 
het bestrijden van de gevolgen van een aanval 
met kernwapens. Om die reden is de organisatie 
doorgaans verantwoordelijk voor de aanleg en 
instandhouding van het stelsel van waarschu-
wingssirenes (‘luchtalarm’) en schuilkelders. 

Omdat de Bescherming Bevolking slechts in uit-
zonderlijke omstandigheden in werking trad, 
bestond de organisatie vaak voor het grootste 
deel uit vrijwilligers, of uit dienstplichtigen die zo 
hun vervangende dienstplicht vervulden. 

Toen de nucleaire dreiging minder werd, doekten 
veel landen hun civiele beschermingsorganisatie 
op, of integreerden ze die in algemene rampen-
bestrijdingsorganisaties. 

Onze Westzaanse BB was gevestigd vlak bij de 
kruising Weiver- Middel, ongeveer waar nu de 
grote zendmast staat. 

Het Zaens Brandweer Museum vindt u in de Kerk-
buurt 17b en is ’s maandags geopend van 20.00 
tot 23.00 uur.

Nieuwe aanwinst brandweermuseum

Kors van Ekris achter de oude, houten telefooncentrale van 

de BB. Foto: Fred Eerenberg.
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GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com

www.bartnieuwenhuijs.nl 

SPECIALIST IN 
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE  HOUTBOUW

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

Vlietsend 9 B - 1561 AA, Krommenie
Telefoon:075 – 670 76 36 - www.prothista.nl

Gegarandeerd de beste zorg 
voor u en uw kunstgebit!

075 - 670 76 36075 - 670 76 36

Al méér dan 35 jaar

dé specialist

in uw regio!

voor u en uw kunstgebi

075 - 670 76 3BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK

Nieuw kunstgebit?Nieuw kunstgebit?

BETROUWBAAR

VAKKUNDIG

SNEL

ALTIJD IN DE BUURT

• Voor bedrijf en particulier
• 25.000 producten direct 

uit voorraad leverbaar
• Ook op zaterdag geopend!VESTIGINGEN

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

TEL. 0299-480100
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W E S T Z A A N

ZUIDERVERMANING

Zuidervermaning, Zuideinde 233, 1551 EG Westzaan

Speciaal weekend 
met Chris Hinze in 
twee ‘visual solo-
concerten’
Chris Hinze neemt u mee naar fascinerende 
werelden met heel bijzondere gemeenschap-
pen, religies en muziek, te midden van een alles 
overweldigende natuur. De combinatie van 
adembenemende reisimpressies op een gigan-
tisch scherm en zijn bekende fl uitspel zorgt 
voor een optimaal eff ect. Hij improviseert op 
de orkestbanden van zijn diverse cd’s en nieuw 
materiaal. Beelden en verhalen doorspekt met 
anekdotes worden samengesmeed tot een 
boeiend schouwspel. Met ‘Saliah under African 
Skies’ en ‘Tibet, on the roof of the world’.

Data:
zaterdag 24 maart 20.15 uur Saliah under African 
Skies
zondag 25 maart 14.30 uur Tibet, on the roof of 
the world

Toegang:
€ 20,- per concert. Combikaart voor beide con-
certen € 30,- 

Kaartverkoop: 
Reserveren via mailto:info@zuidervermaning.nl  
of 075-6318 279 en betalen aan de zaal.
Zoals altijd in de Zuidervermaning Westzaan zijn 
dit concerten met kaarslicht en is er na afl oop 
gelegenheid tot napraten bij een drankje en een 
hapje.

Veertig jaar in het 
onderwijs 

Onze vaste fotograaf en stukjesschrijver zit 40 
jaar in het onderwijs. Hij is gestart als docent 
Nederlands en maatschappijleer op de Jede-
looschool in Zaandam. Na het behalen van zijn 
bevoegdheid MO aardrijkskunde en geschiede-
nis ging hij in de IJmond aan de slag, in Bever-
wijk en Heemskerk. Hij heeft gewerkt op De 
Hofl ant, De Baandert, De Die, het Kennemer Col-
lege, en het Bonhoeff ercollege. De meeste jaren 
als docent, de laatste jaren gecombineerd met 
een stevige dosis ICT.
Hij kijkt terug op een mooie, enerverende tijd. 
Hij dankt de leerlingen en collega’s, die hem de 
ruimte gaven voor onderwijsvernieuwingen. Hij 
mag gelukkig nog een paar jaar verder in dit 
mooie beroep.

Fred Eerenberg (links) wordt in het zonnetje gezet.

De Zonnebloem  
in 2018 

Woensdag 4 april: dag-boottocht regio.
Zaterdag 12 mei: entertainer Michel Coenen 
met een zomerprogramma in de        Bloesem te 
Wormerveer.
September: Beeld en Geluid  in Hilversum, het 
zgn. Parelarrangement, een  middagprogram-
ma waar we met de bus naartoe gaan.
27 oktober: ‘Septimbre’, cabaret en muziek 
door ouderen, over ouder worden in het Zaan-
theater.

Verder willen we organiseren als er belangstel-
ling voor is: Jagersplas Zaandam, pannenkoe-
ken eten Wijk aan Zee, Beachclub Oost 3, op het 
strand koffi  e met wat lekkers.
Reageer op tijd, soms zijn de plaatsen beperkt 
en soms willen we weten of er belangstelling 
voor is, zodat het georganiseerd kan worden. 
U kunt bellen naar Anneke van ’t Hoff : 06-2442 
1811 of Inge van den Berge: 075-7728 528.

Na de komst van de eerste baby komt 
83 procent van de stellen in een relatie-
crisis.  Met onze nieuwe zwangerschapscursus 
brengen wij hierin verbetering aan, door de 
stellen meer voor te bereiden op de praktijk 
en hierbij de juiste handvatten te bieden. 
Deze nieuwe en unieke cursus is een alles in 
één zwangerschapscursus inclusief alle baby- 
en ouderschapsinformatie! 

Goed voorbereid op de bevalling, de komst 
van de baby én het ouderschap met de waar-
devolle babycursus, die in heel Nederland 
wordt gehouden.

Mandy Zuidhoek: In een reguliere zwanger-
schapscursus word je vaak enkel voorbereid op 
de bevalling. En wanneer de baby is geboren, 
zeggen veel (kersverse) ouders: ‘Wij hebben infor-
matie gehad over de bevalling, maar nu de baby 
er is, hadden we ook graag voorbereid willen zijn 

op de komst van een baby en op de uitdagingen 
die het ouderschap met zich meebrengt.’ 
Informatie: www.babycursus.com. Contact: info@
babycursus.com. Mandy Zuidhoek : 06-3033 2692.

Westzaanse Mandy 
ondersteunt zwangeren
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speciaalzaak in franse kaas en wijn 
winkel, groothandel, relatiegeschenken en partyservice

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

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

De lekkerste ZAANSE DUIVEKATERS worden  
door onze bakkers gemaakt!

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

heerlijke taarten gaat u naar…

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

(ex) kankerpatiënten) 

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL 
Westzaan  06 30 24 58 85 
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Na het succes van vorig jaar komt er ook dit jaar 
De Dag van Westzaan, op zondag 9 september. De 
eerste voorbereidingsbijeenkomst houden we op 
14 maart om 20.00 uur in De Kwaker. Voor iedereen 
die al mee heeft gedaan, maar ook voor de men-
sen die vorig jaar dachten: dit was misschien wat 
voor mij geweest. U bent van harte uitgenodigd 
om nieuwe plannen of ideeën voor uw vereniging, 
club of instantie te promoten. Ieder initiatief is wel-
kom, zolang het maar betrekking heeft op West-
zaan. Niet twijfelen, maar gewoon meedoen. Heeft 
u vragen, dan mag u me altijd bellen: MarkJan Fraij 
075-6312 219, bellen na 19.00 uur.

Molens in rouwstand 
voor Piet Klees
Vanwege het overlijden van de Westzaner 
Piet Klees stonden de wieken van de Koogse 
molen Het Pink en de Westzaanse molens De 
Schoolmeester en De Jonge Dirk een aantal 
dagen in rouwstand. De onderste wiek staat 
dan iets naar rechts geschoven. De wiek 
staat dan als het ware voorbij het molenlijf, 
symboliserend dat de tijd op aarde voor-
bij is. Helaas kon pelmolen Het Prinsenhof 
niet in rouwstand gezet worden, omdat het 
hekwerk nog ontbreekt. Het was technisch 
gezien niet mogelijk de molen in de juiste 
richting te draaien. 

De uitvaart werd druk bezocht. Verrassend was 
dat Klees zelf aan het woord kwam door middel 
van de moderne techniek. Een waardig en mooi 
persoonlijk afscheid was het gevolg. 

Vanuit het geboortehuis van Piet Klees aan de J.J. 
Allanstraat is pelmolen Het Prinsenhof goed te 
zien. Als kind was Piet al zeer geïnteresseerd in de 
wereld van molens. Het vak van molenaar heeft 
hij in de praktijk geleerd van onder andere zijn 
oude leermeesters Gerrit en Cornelis (Kreel) De 
Vries van Het Weiver. De foto van de gebroeders 
is nog te zien in de hut van Het Prinsenhof. Tot 
zijn 80e verjaardag bleef hij vrijwillig molenaar. 
Gerrit Volkers en later Bart Nieuwenhuijs werden 
zijn opvolgers.
 
Op de website www.westzaan.nl zijn fi lmpjes 
met Piet Klees te zien. Piet Klees was een mach-
tige en vaak humoristische verteller van West-
zaanse anekdotes. Hij speelde zo’n zeventig jaar 
blaas-instrumenten bij muziekkorps Crescendo. 

Hij werd ook bekend als weerman. Van zijn 22e 
tot zijn 92e hield hij het weer in dagboeken bij. 
We zullen Piet gaan missen. Een markante West-
zaner is heengegaan. 

Dirk Mes en Piet Klees (rechts). Bron: Gemeentearchief 

Zaanstad.

Eff e d’r uit in Westzaan 
Eff e d’r uit’ is de wekelijkse activiteitenmiddag 
in De Kwaker voor mensen die behoefte hebben 
aan ontmoeting in een kleine groep. Deze gezel-
lige activiteitenmiddag is bedoeld voor mensen 
die niet zo gemakkelijk de aansluiting vinden bij 
bestaande activiteiten. Bij Eff e d’r uit zal de groep 
klein zijn en is veel begeleiding aanwezig. Hier-
door is veel persoonlijke keuze mogelijk.
In Westzaan is een groot activiteitenaanbod, 
en ook het verenigingsleven biedt veel mogelijk-
heden. Toch kan het zijn dat mensen niet meer de 
aansluiting daarmee kunnen maken. Daar kun-
nen verschillende oorzaken voor zijn zoals lichte 
geheugenproblemen, de gevolgen van een 
lichte beroerte, een kleine fysieke beperking 
of psychische problemen. Hierdoor gaan men-
sen te weinig de deur uit en ontmoeten steeds 
minder mensen. Soms kan het daardoor ook 
bezwaarlijk worden voor hun partner of naaste 
familie, de mantelzorger. Juist voor deze mensen 
wil het Sociaal Wijkteam iets in Westzaan kunnen 
bieden: dicht bij huis en zonder indicatie. 
Bij Eff e d’r uit kunnen mensen buurtgenoten ont-
moeten en leuke activiteiten ondernemen. Dit 
kan van alles zijn, van een kop koffi  e drinken en 
praten tot creatieve activiteiten, van een hobby 
delen tot muziek luisteren, of van puzzelen tot 
een kort uitstapje maken. Een groep van vijf erva-
ren vrijwillige en betaalde mensen begeleiden 
met enthousiasme deze middag, waardoor er 
veel persoonlijke keuze mogelijk is. 
Iedere woensdag van 9.30 - 12.00 uur in dorpshuis 
De Kwaker, J.J. Alanstraat 127. Kosten: 
€ 3,- per keer, inclusief koffi  e en thee. Aanmel-
den is nodig bij het Sociaal Wijkteam Assendelft/
Westzaan en kan via 075-2060 019. Of loop even 
bij ons binnen op woensdagochtend in De Kwa-
ker. Er volgt dan een kennismakingsgesprek met 
één van de begeleidende vrijwilligers en een 
medewerker van het Sociaal Wijkteam. Of u komt 
een keertje meedoen. Zo kan de 
dagbesteding goed aansluiten bij 
de behoefte.

Kunst in de kerk
In de Grote Kerk van Westzaan in de Torenstraat  is 
van 20 februari tot 15 mei een foto-expositie van de 
Westzaanse Karin Timmerman te zien.  Het thema 
van de expositie is ‘beweging’. De foto’s hangen in 
de koffi  ehoek en zijn te bezichtigen tijdens activi-
teiten in de kerk. Zie hiervoor De Wessaner of de 
website www.westzaan.nl.

De spiegeling van een brug in Amsterdam. 

Foto: Karin Timmerman.

Koningsdag vrijdag 27 april 

De nieuwe locatie Kerkbuurt is vorig jaar goed 
bevallen. Nieuw dit jaar is dat er een andere 
commissie Koningsdag is opgestaan om het 
geheel voor te bereiden. Het vernieuwde team 
bestaat uit Arianne, Dries, Marion, Reinhold, 
Ingrid en Marcel.
Wij rekenen als vanouds op een grote opkomst. 
Dit wil toch niemand missen! 
En natuurlijk halen wij weer alles weer uit de kast 
om ons dorp zo perfect mogelijk te presenteren. 
Op de braderie en de vrijmarkt kunt u bijzon-
dere verrassingen verwachten. Zoals vanouds 
is er ook muziek en voor de inwendige mens 
wordt ook op diverse plaatsen gezorgd. Maar 
het belangrijkste is droog weer en het enthou-
siasme van de Westzaners. In de volgende Wes-
saner krijgt u uitgebreid de invulling van het 
programma te horen.

Kraamverhuur
De eerste aanmeldingen zijn al binnen! Haast je 
om je aan te melden. Het is belangrijk voor ons 
dorp dat er een grote diversiteit van leuke han-
del in de kramen wordt aangeboden. Het zou 
toch ook leuk zijn als er mensen van buiten ons 
dorp naar Westzaan komen. U kunt al een kraam 
reserveren voor € 25,- of een grondplaats voor 
€ 10,-. Heeft u ook stroom nodig dan zijn de kos-
ten € 7,50 extra. Reserveren kan via: kraamhuur-
westzaan@gmail.com. Hebt u geen internet dan 
is telefonisch reserveren ook mogelijk bij Marcel 
Haarhuis: 06-2115 6041.

Facebook
Wij zijn ook te vinden op Facebook: facebook.
com/groups/187422018048154. U kunt zich aan-
melden via bovenstaande link om zo de feeste-
lijkheden op de voet te volgen.
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De Enige scharrelspecialist in de Zaanstreek.
Uitsluitend scharrelvlees, worst en vleeswaren uit eigen 

worstmakerij. Diverse maaltijden, soepen en broodjes.

Sinds 1916 een begrip in de Zaanstreek.

Zuiddijk 97  •  Zaandam  •  Tel. 075 - 616 41 25
slagerijderidder

Adv_Slagerij_de_Ridder_2016.indd   1 23-02-16   11:42
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Op  zoek  naa r  

écht technisch

werk/personeel

W W W . I N T E R S E L E K T I E . N L

075-6218845 010-4625985

Provincialeweg 21a Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie 3047 BB Rotterdam

 

en AllesSmit 
landbouwmechanisatie

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

Uitgeest     
Molenwerf 3, 1911 DB 
T:    0251-319065
M:  06-21574068

E:   info@smitenalles.nl
www.smitenalles.nl

Spectrum Schoonmaakbedrijf is 
er voor al uw schoonmaakwerk!

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

www.schoonmaakbedrijfspectrum.nl

Glasbewassing
Onderhoud kantoren

Schoonmaak opleveringen
Vloeronderhoud tapijt en/of harde vloeren

Schoonmaak gevels voor 
bedrijven en particulieren

Verwijderen van graffi ti 

Voor een 
persoonlijke 
en adequate 

aanpak!
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  De
puzzel
     van
 INGRID

Deze maand geen prijspuzzel. U kunt de oplossing dus niet inzenden. 
De oplossing van deze puzzel vindt u in het volgende nummer. 
Veel puzzel-plezier.

K R U I S W O O R D P U Z Z E L / C R Y P T O G R A M

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13 14 15

16 17

18 19 20 21

22 23 24

25 26 27 28

29 30 31

32 33 34 35 36

37 38

39 40 41

42 43 44 45 46

47 48 49

50 51

52 53 54 55 56

57 58

59 60

61 62 63 64

65 66 67 68

69 70

71 72 73 74

75 76 77 78

79 80 81 82

83 84 85 86

87 88 89 90

91 92 93 94

95 96 97

98 99 100

101 102 103 104

105 106

107 108 109 110

111 112 113

114

Horizontaal: 9 beroerte, 10 onaangepast mens, 11 in orde,12 bang zijn, 15 bijvoorbeeld 
(Latijn), 16 zit deze Europeaan op zijn geld (cryptisch), 18 Spaanse wijn, 20 gezicht, 22 tod, 
24 ter beschikkingstelling van de regering (afk.), 25 zo’n oude Chinees vindt moeder niet 
(crypt.), 26 kippeneigenschap, 27 in orde, 29 oost (Eng.), 31 nuttigden, 32 lengtemaat, 
33 bij elkaar, 36 deel van een schip, 37 geringschattend, 39 het speet hem niet doopvader 
te zijn (crypt.), 40 zuivelproduct, 42 vorm van boeddhisme, 43 indianenroep, 45 eetgerei, 
47 landbouwwerktuig, 48 Grieks blaasinstrument, 49 computerafdeling, 50 onderricht, 
51 meisjesnaam, 52 Florijn (afk.), 53 Griekse markt, 56 getijde, 57 het meisje is van mede-
lijden vervuld (crypt.), 59 familielid, 60 biersoort, 61 specerij van kurkuma, 65 te koop 
(afk.), 67 bankbiljet, 68 stil!, 69 belemmering, 70 drank, 71waterweg (crypt.), 72 havenstad 
in Jordanië, 74 zuivelproduct, 75 bepaald aantal, 77 tijdsaanduiding, 78 neerslachtig zit 
men erin (crypt.), 79 stad in Zwitserland, 81 kleur, 84 toiletartikel. 87 atoomgewicht (afk.), 
89 alvast, 90 muzieknoot, 91 schouderlapje (crypt.), 93 buste, 95 ijsjesmerk, 96 bedrog 
die kapotte pen (crypt.), 97 hoofddeksel, 98 bouwland, 100 regenscherm, 101 mythi-
sche koning, 103 plaats in Brabant, 105 poging om het werk van Mulisch te vermoorden 
(crypt.), 107 eerwaardig ambt (afk.), 109 vaartuig, 110 direct, 111 belofte, 113 deel van het 
jaar.

Verticaal: 1 klapstuk (crypt.), 2 pets, 3 deel van een schip, 4 zegge en schrijve ook een 
pasta (crypt.), 5 Engelse popgroep, 6 bevel, 7 boom, 8 kwast in hout, 12 aanleg van 
nature, 13 kerkgenootschap, 14 kampeerartikel, 16 delicaat, 17 automatisch mens, 
19 eivormig, 21 uitbouw, 23 hoofdstad van Zuid-Korea, 25 vogel, 28 reusachtig mens, 
30 tijd (Eng.), 31 meisjesnaam, 34 medische wetenschap met kruiden, 35 eetbare pad-
denstoel, 37 vreemde munt, 38 afsluiting van water, 39  IJskoude piek (crypt.), 41 rivier in 
Frankrijk, 42 persoonlijk kunstwerk, 44 gulden (afk.), 46 standvastigheid, 53 Anni Elapsi 
(afk.), 54 ondernemingsraad (afk.), 55 zoogdier, 57 deel van een schip, 58 een stel op de 
tennisbaan (crypt.), 62 bijwoord, 63 natuurkundig ingenieur (afk.), 64 autokenteken Iran, 
66 Turks vleesgerecht, 68 ingesleten gewoonte, 73 uitroep van pijn, 76 deel van een 
koeienmaag, 78 waardeloos hoofddeksel (crypt.), 80 dwaas, 82 landstrook langs zee, 
83 drankje, 85 gegarandeerd, 86 antenne, 88 vaartuig, 90 vader van de psychoanalyse, 
92 beresterk autootje (crypt.), 94 toeslag, 99 hoofdbot, 100 fi jn gestampt eten, 101 hem 
terecht zetten, 102 deel van een gitaar, 103 kleur, 104 scheersteentje, 106 jezuïet (afk.), 
108 onbepaald voornaamwoord, 110 ontkenning, 112 muzieknoot, 113 Engels automerk.

Deze puzzel heeft 3 oplossingen. 1  horizontaal is de naam van een knaap die 
vroeger in een sigarenfabriek werkte. 114 horizontaal is de naam van een rijtuig 
dat vroeger tijdens de kermis heen en weer reed om de feestgangers te vervoe-
ren. Plaats je de letters van de blauwe vakjes achter elkaar, dan krijg je de naam 
van een vroegere kerkelijke feestdag die vóór de hervorming te Wormer werd 
gevierd.

De oplossing van de puzzel van Ingrid in het vorige nummer is plusselpot, 
Zaans voor beslagkom. De oplossing van de kruiswoordpuzzelboom in 
het decembernummer is: kersttoespraak. De winnaar is Koen Zeegers, Ta-
mis Weer 57, Assendelft.De winnaar van de letterwaardenpuzzel van Peter 

is G.B.D. van Schaijk, Noordeinde 7, Wormerveer. Hij had 160 punten met 
de volgende oplossing: pij 9 punten, aap 15 punten, pauk 17 punten, kaats 
22 punten, pataat 30 punten, plataan 32 punten, aanstaan 35 punten.
Beide winnaars hebben een cadeaubon ontvangen.
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• Handbeschilderde geboortestoeltjes
• Speciaal bloemwerk@evenementen
• Stylingadvies binnen- en buiten
• Diverse workshops

Nieuwsgierig? Kijk snel op

www.vandijkstijl.nl

Bent u op  
zoek naar advies  

over verzekeringen, 
hypotheken, financiën 

of pensioen?

Westzijde 318, Zaandam  
T 075 - 616 17 17

www.drvr.nl

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

KINDERTUIN WESTZAAN
Kindertuin Westzaan is al jaren een 

betrouwbaar adres voor kinderopvang in 

Westzaan. Wij bieden kinderdagopvang 

voor 0 tot 4-jarigen en naschoolse opvang 

voor kinderen van 4 tot 12 jaar van CBS 

De Rank en OBS De Kroosduiker Zuid.

Speerpunten:
Bewegen, natuur ervaren, samen spelen, 

leren van elkaar en 

buiten zijn.

Meer info op kindertuin.nu

MEER INFORMATIE
www.kindertuin.nu
MEER INFORMATIE

samen spelen, samen leren!

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

...aangenaam.

Uitvaartverzorging
Dag & Nacht bereikbaar

023 - 5 371 375
Opbaargelegenheid

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

Gré Vis Ruud Kerkhoff

• Drijvende aanlegsteigers
• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers

Westzijde 390, 1506 GL Zaandam, 075-6351695

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

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

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

HOUSE OF NAILS
Je ziet het verschil!

• Gespecialiseerd in Gespecialiseerd in 
Gel- en AcrylnagelsGel- en Acrylnagels

• ManicureManicure

• Gelpolish op teennagels• Gelpolish op teennagels

• Docent bij Magnetic Docent bij Magnetic 
Nail Design B.V.Nail Design B.V.

• Jarenlange ervaring• Jarenlange ervaring

Jacobus van Waertstraat 1
1551 CH Westzaan

      075-6218688 /       06-20821806      075-6218688 /       06-20821806
      house-of-nails@hetnet.nl      house-of-nails@hetnet.nl

t m
e

maandag 09.00 - 17.30 uur
dinsdag 09.00 - 13.00 uur
woensdag 09.00 - 13.00 uur
donderdag 09.00 - 21.00 uur
vrijdag 09.00 - 13.00 uur
zaterdag 09.00 - 16.00 uur

INSTALLATIEMAN
www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

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

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

Desmond Tutu zei: 
‘We worden niet bemind omdat we 

goed zijn, we zijn goed omdat 
we bemind worden.’

Doopsgezinde Gemeente
De diensten zijn in de Kooger Vermaning
 4 mrt 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
 7 mrt  20.00 uur groepsgesprek over 

Bijbelteksten
 11 mrt 10.00 uur br. Hans Fronczek
 18 mrt 10.00 uur Open Liturgiegroep
 25 mrt 10.00 uur ds. Pieter Oussoren

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, 
Meerstraat 62
 4 mrt   9.30 uur ds. L.J. Koopman
  16.00 uur ds. C. Brouwer, Maarsen
 11 mrt 9.30 uur ds. J.H. Bonhof, Utrecht
  16.00 uur ds. J. Manni, Rotterdam
 14 mrt  Biddag voor gewas en arbeid, beide 

diensten in Westzaan
  15.30 en 19.30 uur ds. L.J. Koopman
 18 mrt  voorbereiding Heilig Avondmaal
  9.30 uur ds. L.J. Koopman
   16.00 uur ds. P.J. den Hertog,  

Amsterdam
 25 mrt Viering Heilig Avondmaal
  9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
 30 mrt  Goede Vrijdag 19.30 uur ds. L.J. 

Koopman

Gereformeerde Gemeente Westzaan
 4 mrt  10.00 uur leesdienst
   19.00 uur stud. G.P. van Nieuw 

Amerongen
 7 mrt  biddag 15.00 en 19.30 uur ds. M. Karens
 11 mrt  10.00 en 15.30 uur leesdienst
 18 mrt  10.00 en 15.30 uur stud. H.E.P. Fortuyn
 25 mrt  10.00 en 15.30 uur leesdienst
 29 mrt   Goede Vrijdagdienst 19.30 uur ds. B. van 

der Heiden

Protestantse Gemeente Westzaan
 4 mrt 10.00 uur ds. C. Ravensburg, Wormerveer
 11 mrt 10.00 uur ds. J.A.A. de Boer, Winkel 
 18 mrt 10.00 uur ds. P.I.C. Terpstra, Heemstede
 25 mrt   Palmzondag 10.00 uur ds. C. Visser, 

Westzaan
 26 mrt passievesper 19.30 uur
 27 mrt passievesper 19.30 uur 
 28 mrt passievesper 19.30 uur
 29 mrt   Witte Donderdag 19.30 uur ds. C. Visser, 

Westzaan 
 30 mrt  Goede Vrijdag 19.30 uur ds. C. Visser, 

Westzaan
 31 mrt  Stille Zaterdag 19.30 uur ds. C. Visser, 

Westzaan

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

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 kinder-
mishandeling. Bel gratis 0800-2000. Dag en nacht, 
ook in het weekeind.

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

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

De beheerders van 
de publicatiekasten zijn: 

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

Zuid: Ingrid Jahn, Kerkbuurt 40, 
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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 maart 2018 sturen naar De Kersen-
boomstraat 40, 1551 BW Westzaan of mailen 
naar wessaner@gmail.com. Kopij in Word zonder 
opmaak. Geen foto’s in de tekst geplakt, geen 
kaders, strepen of kolommen. Foto’s minimaal 
1 Mb als bijlage bij de tekst. 
De volgende Wessaner verschijnt op donderdag 
22 maart 2017.  

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

www.westzaan.nl

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

Bart 
Natuursteen
Natuursteenbewerking voor bouw, 

interieur en grafmonumenten

Guisweg 43-45
1544 AH Zaandijk 

KAAIKHOF 18, Assendelft, Tel. 075-6573400

WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS!

Meer dan 80 verschillende verse vlaaien

Winkelcentrum “de Saen “

Bestellen: WWW.LIMBURGIAVLAAI.NL

De techniek  
van de toekomst,  

dankzij de  
ambitie van nu

Zaans vakmanschap sinds 1902  HuigHaverlag is een vooruit-

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

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

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

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

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

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

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

DE PERSOONLIJKSTE 
OPLOSSING VOOR 

UW HUID VINDT U BIJ 
LIEV IN WESTZAAN

MEER WETEN? 
OF VRIJBLIJVEND EEN 

AFSPRAAK MAKEN:

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

0 6  -  5 5  3 2 1  4 5 9

GEZICHTSBEHANDELING,
HUIDVERBETERING,

ELEKTRISCH ONTHAREN

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

Gas - Water - Sanitair

Rioleringen - Dakbedekkingen

Lood-, zink- en koperwerken

Dirk Hagemeijer
E dhagemeijer@outlook.com

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

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

M 06-43 90 35 57

Bona Gecertificeerd Vakman,
certificaatnummer NL31093

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud




