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Nieuwe bank
Op zoek naar een mooie bank zagen we er een van warm cognackleurig juchtleer. Mijn gedachten vlogen direct terug naar ‘de’
vlek op de ouderlijke bank. Hun
nieuwe cognackleurige en práktische skaileren bank stond net
een week mooi te wezen. Mijn
ouders maakten hun wekelijkse
rondje Mercatorplein, Jan Eef, Bilderdijk, Kinkerstraat, Postjesweg
en via de Hoofdweg weer terug.
In de tussentijd zat ik als puber
alleen thuis vaak mijn nagels te
lakken. Voor als het mis ging, had
ik een dot watten met wat aceton
uit mijn moeders kousenreparatiehoekje naast me klaargelegd. Eenmaal klaar met lakken,
bleek de nieuwe bank weliswaar
praktisch afneembaar, maar niet
kleurécht te zijn. Daar waar het
acetonwatje gelegen had, zat nu
duidelijk een uitgebeten vlek midden op een zitkussen. Van ellende
kon ik niks anders verzinnen dan
bovenop die vlek te blijven zitten tot ze weer thuiskwamen en
hopen dat het wegtrok. Af en toe
kijken hoe erg het was, maar het
bleef een nare vlek. Die niet meer
wegging. Toen ze thuiskwamen
was het moed verzamelen en opbiechten. Hoewel per ongeluk en
dom, kreeg ik een donderpreek
die me lang bijbleef. Het mooie
was er weer van af. En dat speet
me oprecht. Toch hoop ik dat ónze
nieuwe bank gaandeweg lekker
doorleefd raakt. Want vlekjes horen er gewoon bij in het leven, heb
ik inmiddels geleerd.

Geen koe zo bont of er zit wel
een vlekje aan!

Van links naar rechts staand: Linsey Janssens, Frederique Brinkman, Esra Merola, Pleun van
Leeuwen, Evie Postma, Arwen van Duyn, Demi van Maasdam. Op de hurken van links naar
rechts: Kaily Janssens, Yara Bourquin, Fanny Bourquin, Achteraan coach Jaap Brinkman.

Linsey Stuifbergen wint de rekenbattle.

De Kroosduiker valt in de prijzen
Eind maart begon voor de jongens en de meiden het schoolvoetbal.
De wedstrijden werden op woensdag 28 maart en 4 april gespeeld op
de velden van KFC. Voor de jongens hield het toernooi na 4 april op,
maar voor het meidenteam niet. Zij speelden op woensdag 11 april de
kwartfinale.
Er werd een wedstrijd gespeeld tegen het Eiland. De eindstand was
0-0, waardoor penalty’s uitsluitsel moesten even. De eindstand werd
4-3 voor De Kroosduiker. Vervolgens kwam de halve finale en moest er
gespeeld worden tegen De Golfbreker. Ook nu moesten de penalty’s
de eindstand bepalen. Het werd 2-1 voor De Golfbreker. Er was even
teleurstelling na alle overwinningen, maar ze gaven de moed niet op
en streden als echte Westzaanse leeuwinnen voor de derde plek. De
wedstrijd werd verloren met 5-4. Trots zijn wij op onze meiden die
toch maar even mooi de vierde plek hebben weten te bemachtigen.
Een mooie beker is het blijvende bewijs hiervan.
Naast het voetbal deed de Kroosduiker ook mee met de rekenbattle.
Deze wordt altijd onder de kinderen uit groep 6 gehouden en bijna

alle scholen van Zaan Primair doen
hieraan mee. De voorronde wordt
altijd op de eigen school gehouden.
Omdat De Kroosduiker twee locaties

heeft, mogen er twee kinderen door
naar de halve finale. Voor De Kroosduiker kwamen Linsey Stuifbergen
en Boryslav Guselietov uit. Helaas kon
Boryslav niet meedoen met de halve
finale, maar Linsey wel en hoe. Zij wist
zich te plaatsen voor de finale. Deze
werd woensdag 18 april gehouden
op De Zoeker in Zaandijk.
In de finale zaten de tien sterkste rekenaars uit groep 6 van Zaan Primair. Na
drie snelle rondes, een ronde verhaaltjessommen en een puzzelronde was
Linsey de beste van het stel. Ze kreeg
een mooie grote beker, twee rekenspellen en voor school een cheque
om te besteden aan rekenspellen. Wij
zijn trots op onze kanjers.
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Van Zaan
Fietsen • Elektrische fietsen • Scooters
• Motorscooters • Accessoires

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

Witte Vlinderweg 30A | 1521 PS Wormerveer | 075 621 64 88
06 40 21 81 11 | info@larsboot.nl | www.larsboot.nl
Openingstijden showroom: dinsdag en vrijdag 10.00-17.00 uur en uiteraard op afspraak.

Bakker Verhagen
Kerkbuurt 64, 1551 AE Westzaan
Tel. 075-6284041
Diverse soorten brood, banket,
pizza en hartige broodjes.

Menu Juni
Licht gerookte runderentrecôte met een salade van asperges,
cerise tomaat, frambozen en frambozendressing

Gebakken scholfilet a la Picasso
of
Gekonfijte eendenbout met rode portsaus

Huisgemaakte tiramisu

Kom ook eens genieten van
een heerlijk kopje koffie 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.

€ 27,50
Bovenstaand menu wordt geserveerd met gemengde salade en keuze uit friet
of gebakken aardappelen.

Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl
Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan, Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136
www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl
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Koningsspelen
Op vrijdag 20 april
organiseerde Tennisorganisatie Leguijt net als
vorig jaar de Koningsspelen bij TV Westzaan
voor de groepen 5 t/m
8 van Kroosduiker Noord en Zuid. Om 8.30
uur werden 114 kinderen verwelkomd en
stond er een heerlijk koningsontbijt voor
iedereen klaar, gesmeerd door de juffen
en meesters. De spelen werden om 9.00
uur geopend door wethouder Jeroen Olthof. Het belang van goede en gezonde
voeding werd nog eens benadrukt, en
het antwoord op de vraag hoeveel suikerklontjes er in een flesje AA-drink zaten,
verbaasde menig ouder/kind (maar liefst
15 suikerklontjes). Toch maar wat meer
water drinken tijdens het sporten.
Hierna kon het programma van start gaan.
Maar liefst 14 onderdelen waren klaargezet:
estafettes, mini-tennis, tennissen tegen een
ballenkanon, schieten op een opblaasbaar
voetbaldoel, skilopen en ook een springkussen mocht natuurlijk niet ontbreken. Nadat er
drie uur lang in de brandende zon hartstikke
goed gesport was, werden alle kinderen met
een tennisdiploma beloond.
Al met al een fantastische ochtend. De koning
zal trots op iedereen zijn.
Melchert Leguijt

Opera ‘Turandot’
op De Rank
Koningsspelen en
koningsbal
Op vrijdag 20 april deden alle kinderen
van De Kroosduiker weer mee aan de koningsspelen. We begonnen de dag met
een heerlijk koningsontbijt, net als wel
1,2 miljoen andere basisschoolleerlingen
in Nederland. De kinderen van de onderbouw aten in de school aan de mooi
gedekte tafels en de kinderen van de bovenbouw genoten bij tennisvereniging
TV Westzaan van een heerlijk lopend buffet. We begonnen als warming-up met het
koningsdaglied ‘Fit-la-la’. Alle kinderen
hadden het dansje geoefend en ook de
leerkrachten dansten vrolijk mee. Daarna
werd er op beide locaties volop gesport.
Scholieren van het Regio College kwamen
ondersteuning bieden bij het begeleiden
van de groepjes en de spellen. De zon liet
ons zeker niet in de steek en de vrolijk in
rood/wit/blauw/oranje geklede kinderen
genoten volop. We sloten de ochtend af
met een heerlijk ijsje en een echte oorkonde van de koningsspelen 2018.
Maar het feest was nog niet afgelopen. ’s Avonds
organiseerde de ouderraad (op de Noord) een
heus Koningsbal. Dit werd bekostigd van het
geld dat was verdiend met de verkoop tijdens
de kerstmarkt. De school was geweldig versierd,
de muziek en discobol stonden aan, de bar met
drinken en popcorn was gevuld, de zeepbellen vlogen door de lucht én de kinderen kwamen prachtig verkleed op school! Toen was
het natuurlijk tijd om te dansen en zelfs enkele
ouders waagden zich op de dansvloer. Alle favoriete muziek van de kinderen werd gedraaid en
het werd één groot feest!

In het jaar van de opera
heeft groep 7-8 van basisschool De Rank de opera
‘Turandot’ ingestudeerd.
‘Turandot’ is de laatste Italiaanse opera van Giacomo
Puccini, door hem bij zijn
dood in 1924 onvoltooid achtergelaten en in
1926 voltooid door Franco Alfano. Het verhaal
is gebaseerd op de gelijknamige commedia dell’arte van Carlo Gozzi uit 1762, die zelf berust op
het sprookje ‘Turandot’, dat voor zover bekend
voor het eerst in de 13e-eeuw is opgetekend.
Het Perzische woord turandot betekent ‘dochter
van Turan’, een regio in Centraal-Azië.
De kinderen hebben onder begeleiding van
leerkracht Frans op de Laak, projectcoach Saskia van der Meer van Opera aan de Zaan en
pianist Charlie Bo Meijering dit stuk opgevoerd.
Maandag 23 april was de generale repetitie en
werden de laatste puntjes op de i gezet. Op
woensdag 25 april zongen de leerlingen in de
aula van De Rank de sterren van de hemel. Ik
wist niet dat er zoveel talent in deze groep zat.
Het decor en de kleding waren door ouders en
kinderen gemaakt. Kinderen begeleidden het
spektakel zelf met instrumenten. Het zag er heel
professioneel uit en iedereen heeft genoten van
de voorstelling.
Volgend schooljaar staat er een nieuw thema
centraal op De Rank: ‘bouwen aan de toekomst’.
Ook dit thema wordt volgens het ‘bildungmodel’ uitgewerkt, maar daar hoort u meer over in
het nieuwe schooljaar.
Angelieke Carpentier-Hamers,
directeur De Rank

Team De Kroosduiker
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Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan.
NAD / Bluesound

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

High Res muziek,

draadloos. Advance Acoustic. Temporal

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen
en gehoorbescherming

Coherence. Hepta. Indiana Line. Traditionele audio installaties.
Luidsprekers, AV meubels Audio en B&O reparatie.
Zeilenmakersstraat 1B Openingstijden www.hepta.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!
Rechte tocht 9d, 1507 BZ Zaandam
Tel:
075 - 631 23 84
Mob:
06 - 532 31 977
E-mail:
r.hotting@hottingelektrotechniek.nl
Internet: www.hottingelektrotechniek.nl

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

Uw financieel
specialist
met kantoren in Broek in Waterland
en Wervershoof.

Parallelweg 1 - 1151 BS Broek in Waterland - Tel. 020 - 403 18 29
www.obmverzekeringen.nl
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Rabobank verbindt naam aan Kangoeroedag
Vorig jaar was Roda een van
de winnaars van het programma van de Rabobank
en NOC*NSF voor verenigingsondersteuning. In het
nieuwe sponsorbeleid wil de Rabobank verenigingen ondersteunen op het gebied van ‘maatschappelijk, duurzaam en gezond’. Speerpunt in
deze thema’s is meer kinderen aan het sporten
te krijgen en te houden. Het lijkt zo van- zelfsprekend dat kinderen sporten, maar dat is het zeker
niet. Uit recente cijfers van het RIVM/CBS blijkt dat
ongeveer een derde van de kinderen tussen vier
en twaalf jaar niet wekelijks sport.
Met steun van de scholen uit Westzaan en een aantal uit Assendelft wil Roda daar iets aan doen. Met
hulp van de Rabobank bieden wij op de scholen

Activiteiten Lambert Melisz
Afscheid vrijwilligers Lambert Melisz
Op 17 april werd er in een overvolle conversatiezaal van Lambert Melisz op gemoedelijke en
plezierige wijze afscheid genomen van drie vrijwilligers. Dirk Havik, die 23 jaar de penningen
heeft beheerd, vond het tijd dat het stokje werd
doorgegeven. Voor Henk de Gelder evenzo. Hij
heeft in 17 jaar diverse functies gehad, waaronder
redacteur en schrijver van de Lambert Melisz Koerier, secretaris van de activiteitencommissie, en
een tweetal jaren ook de presentator van de activiteiten op de dinsdagmiddag en het leiden van
de bingomiddagen. Voor Margriet Bol-Schmidt
ligt het even anders. Zij heeft als vrijwilliger 23 jaar
dienst gedaan, waarvan de laatste jaren leiding
van de receptie. Wegens huiselijke omstandigheden, i.v.m. mantelzorg, kan zij het werk niet langer
aan.

voor de oudere groepen vervangende gymlessen
aan, gericht op sport en bewegen, en speluren
voor de groepen 1 en 2, die nog geen bewegingsonderwijs hebben.

Een van de hoogtepunten is de Roda Giga
Kangoeroedag voor de groepen 1 en 2. Wij
verwachten rond de 300 kinderen van De Rank
en De Kroosduiker uit Westzaan en De Regenboog, De Dorpsakker en De Rank uit Assendelft.
De scholieren van de opleiding Sport, Dienstverlening & Veiligheid van het Trias in Krommenie
begeleiden de dag voor de 5e keer. Het begint
’s ochtends om 9.30 uur en ’s middags om 13.30
uur. Het wordt natuurlijk weer afgesloten met
de feestelijke Kangadans. Dit jaar is er nog iets
bijzonders: de nieuwe voorzitter van de directie
van Rabobank Zaanstreek Ariënne Kooter komt
‘s morgens ook, want Rabobank Zaanstreek
maakt al deze projecten mogelijk.

Voor deze drie zijn er nieuwe personen gevonden die het werk willen overnemen. Zo zal Marion
Bruins het programmeren van de artiesten op de
dinsdag overnemen van Dirk en het kassierswerk
voor de penningmeester Klaas Tuyn en zal Bob
Romkes de bingo overnemen van Henk de Gelder.
De leiding van de receptie is nu in handen van
Irma Hollander.

April laatste maand voor zomerstop
Deze maand voor de zomerstop was beslist een
feestmaand bij Lambert Melisz.
Zo waren op bezoek de band Acoustic, met als
hoogtepunt een paar nummers van bewoonster
mevrouw Verhoeven met haar jongens. Een hapje
en drankje erbij maakten deze middag helemaal
compleet gezellig.
De afscheidsreceptie van Henk de Gelder, Dirk
Havik en Margriet Bol was geslaagd. Het voltallige
bestuur en veel vrijwilligers waren aanwezig om
afscheid te nemen van deze drie mensen die zich
meer dan twintig jaar hebben ingezet als vrijwilligers bij Lambert Melisz.

Van links naar rechts: Dirk Havik, Margriet Bol-Schmidt en
Henk de Gelder. Foto: Janny Bakker.

Als afsluiting van de maand april hadden we het
Kapiteinskoor en ook dat was een feestje. Natuurlijk hoort daar traditioneel een advocaatje met
slagroom bij, gesponsord door de mannen hen
zelf. Al met al een mooie afsluiting waar de bewoners met een fijn gevoel op terug kunnen kijken.
Op 25 september start de activiteitencommissie
weer met het nieuwe seizoen.

Uitje naar Wormer en IJmuiden
Zoals al eerder vermeld is het uitje gepland op 19
juni. Half mei kunt u zich inschrijven bij de receptie. De kosten voor deze dag zijn 17,50 euro. Om
10.00 uur vertrekken wij richting Wormer, waar
bij restaurant De Hofjes koffie of thee met gebak
wordt genomen. Rond 12.30 uur gaat de reis naar
IJmuiden, waarin de Kop van de Haven rond 13.00
uur een lunch klaarstaat.
Samen Zomeren is gepland op 7 augustus van
15.00 uur tot 19.00 uur in de grote zaal en bij de
volgende editie van De Wessaner komen wij hier
uitgebreid op terug.
Marion Bruins

Mevrouw Verhoeven met de jongens van de band Acoustic.
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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

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

Communicatieweg Oost 12
Watertoren, 7e verdieping
Assendelft

www.joek-aa.nl

Geluidsoverlast

Westzaan
overschreeuwd
7 mei 2018. Het is een mooie zwoele avond
tijdens de 4e vergadering van de commissie
Dorpscontact in het Reghthuys. Drie interessante sprekers staan op de agenda. De
avond begint met een presentatie over het
onlangs geopende tankstation NXT aan de
Kleine Steng op bedrijventerrein HoogTij in
Westzaan. Dit futuristisch aandoende tankstation geldt als station van de toekomst.
Jan Schoen presenteert zijn boek De Exoot
en de laatste spreker, Francis de Waal, informeert de aanwezigen over de status van het
festivalterrein op de N1 kavel aan de rand
van Westpoort.
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tel (075) 642 38 25
mob 06 23 15 97 78
info@joek-aa.nl

Wat is er aan de hand? Amsterdam heeft plannen
een festivalterrein aan te leggen op de N1-kavel
aan de rand van Westpoort. Deze kavel ligt in
de hoek van de Westrandweg en Dortmuiden,
direct aan de rand van de gemeentegrens van
Amsterdam met Haarlemmerliede en Spaarnwoude en aan de Westpoortweg, tegenover Oil
Tanking aan het Noorzeekanaal. Voor Westzaan
kan dit bij meewind geluidsoverlast geven. De
plannen voor dit festivalterrein dateren uit 2016
en doordat GEEN N1 hiertegen bezwaar heeft
gemaakt zijn de plannen van Amsterdam bijgesteld van 16 festivals per jaar naar 12 festivals.
GEEN N1 streeft naar helemaal geen festivals en is
een initiatief van de Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, Bewonersvereniging Zijkanaal F Halfweg,
woonwagenlocatie Wethouder van Essenweg,
Tuinpark Groote Braak, Belangenvereniging
Eigenaren Droompark Spaarnwoude en een aantal bewoners van Halfweg-Noord. Francis de Waal
vertegenwoordigt deze avond de actiegroep
GEEN N1 en legt uit wat zij hebben bereikt en welke rol inwoners van Westzaan kunnen vervullen.
Op dit moment loopt er een onderzoek en vinden
drie pilotfestivals plaats op de N1. Het eerste festival met 30.000 bezoekers is onlangs op 4 en 5
mei geweest. Op 2 juni vindt festival Flying Dutch
plaats met 30.000 bezoekers en op 14 juli staan de
Vunzige Deuntjes gepland met 10.000 tot 15.000
bezoekers. In de derde week van juli wordt het
onderzoek afgerond. Op 25 mei is er nog een
vergadering en voorzitter Ingrid Jahn vraag of zij
een uitnodiging per e-mail kan ontvangen om
deze door te sturen aan de bewoners van Westzaan. Francis de Waal geeft aan dat het belangrijk
is geluidsoverlast te melden op telefoonnummer 14020, zodat registratie plaats kan vinden
en meegenomen kan worden in het onderzoek.

Het is zeker interessant om de website geenn1.
nl te bezoeken voor meer informatie en tips. Ook
kunt u de notulen opvragen voor meer informatie.
Alle aanwezigen zijn tevens getuige van het
opspelden van de Visser-Schoen speld bij Gerda
Steenbergen voor haar verdiensten voor de Westzaanse Gemeenschap. Marianne Katee ontving
haar onderscheiding op 5 mei jl.
Carla van den Puttelaar

Van links naar rechts: Mark de Beer Commercieel Manager
GPGroot, Jan Schoen, Francis de Waal. Foto’s: Fred Eerenberg.

De volgende bijeenkomst van Dorpscontact
is op maandag 4 juni 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 Westzaan, Kerkbuurt 40, 1551
AE Westzaan, 075-6153 348 of 06-1717 1793.
E-mail: dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

stond door een tekort aan vitamine C
en dat dit ook gevonden kon worden
in het Guisveld.
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

Lepelblad: Westzaans kruid tegen
scheurbuik?
Tijdens de werkochtenden van OBW (Ongeschonden Behoud Westzijderveld), Staatsbosbeheer en Vogelwacht Zaanstreek kom ik soms een
prachtig, vrij zeldzaam plantje tegen: echt lepelblad (Cochlearia officinalis ). Lepelblad kan alleen gedijen als moerasplant in het licht brak
water. Het is dus een indicator dat de bodem enigszins zout is. Voor 1932,
dat is voor de afsluiting van de Zuiderzee, kwam het zoute water zo nu
en dan in onze Westzaanse polder terecht. Door de jaren heen verzoet
het oppervlaktewater nu geleidelijk. Nu is echt lepelblad tamelijk zeldzaam geworden. Het plantje staat nu op de Nederlandse Rode Lijst van
zeldzame planten. Een extra reden om het open veld in goede staat te behouden, het is tenslotte Natura 2000- gebied.
Lepelblad was ook een veelgebruikt kruid om scheurbuik tegen te
Een stukje geschiedenis
Lepelblad is een geslacht met circa gaan. Hoewel scheurbuik een lange
30 soorten: één-, twee- en meerjarige geschiedenis kent, werd deze ziekte
planten uit de kruisbloemenfamilie. aan het einde van de zestiende en aan
Hoewel nu een vrijwel vergeten keu- het begin van de zeventiende eeuw
kenkruid, werd lepelblad in vroegere steeds bedreigender. Dit vanwege de
tijden gewaardeerd om zijn smaak en verhoogde sterfte ten gevolge van
hoog vitamine c-gehalte. In de volks- scheurbuik op de langeafstandsvaart.
geneeskunde werden aan de verschil- Ook verschenen in deze periode de
lende soorten binnen dit geslacht eerste publicaties over scheurbuik.
heilzame werkingen toegedicht. Hierin werd een verband gesuggeVolgens chirurgijns uit de 18e eeuw reerd tussen voeding en scheurbuik,
hielp het zelfs tegen reuma. Lepel- waarna een behandeling werd ontblad is desinfecterend en activeert de wikkeld die gebaseerd was op onder
stofwisseling. Het heeft een positieve andere citrusvruchten. Deze behaninvloed op de functie van gal en lever deling bleek zeer effectief, maar men
wist nog niet dat scheurbuik onten werkt licht vochtregulerend.

Het Guisveld is een brak veenmoeras,
waarin overigens eeuwen achtereen
ook veehouderij is bedreven. Nu is
Staatsbosbeheer als enige boerenbedrijf overgebleven. De veenmoerassen, die vroeger grote delen van
Holland en Utrecht besloegen, zijn
zeldzaam geworden. Het Guisveld is
een van de laatste van deze aard en
heeft bovendien nog het speciale
karakter van brakwaterveen behouden. Hierdoor komen in het veld
zeldzame, vrijwel uitgestorven planten voor, zoals ronde zonnedauw,
addertong, rietorchis, welriekende
nachtorchis, koningsvaren en lepelblad. Door de rust in de polder en de
gesteldheid van de bodem komen er
weidevogels zoals kieviten, grutto`s,
tureluurs en roerdompen voor. En
andere, nog zeldzamere vogelsoorten als roerdomp, watersnip, snor,
blauwborst en baardmannetje.

Verbrakking
Landschappelijk zijn het Guisveld en
het Westzijderveld langzamerhand
uniek binnen Nederland geworden.
Het slagenlandschap heeft hier nog
het historisch ontstane slotenpatroon, waardoor een soort eilandenrijk ontstond van door sloten
omringde graslandjes die elk een
afzonderlijk poldertje vormen.
De verbrakking (verzilting) van het

noordelijke deel van de polder Westzaan zit nog steeds in de studiefase,
blijkens een kaart van de provincie.
In 2009 werd al bekend dat het rijk
daar 4,3 miljoen euro voor had gereserveerd, op een totale kostenpost
van circa 10 miljoen. Het resterende
bedrag kwam voor rekening van de
provincie, het hoogheemraadschap,
Staatsbosbeheer,
Rijkswaterstaat
en de gemeente Zaanstad. Op dit
moment vind ik het oorverdovend
stil op het gebied van verbrakking in
Zaanstad.

Skoon Skip
Om het broedseizoen voor de weidevogels niet al te veel te verstoren
hebben we begin april Skoon Skip,
oftewel een opruimochtend, gehouden. Met een groot aantal vrijwilligers
hebben wij de slootjes langs de kant
verlost van vooral landbouwplastics,
flessen, oude sufplanken, matrassen,
meubelstukken, tassen en touw. Elk
jaar proberen we het Westzijderveld
en het Guisveld een stukje schoner
achter te laten. Een mooie gedachte.

Echt lepelblad heeft witte, geurige bloemen.

Huttenbouw
Westzaan 2018
De vergunningen voor Huttenbouw
Westzaan zijn inmiddels aangevraagd en de voorbereidingen zijn al
weer in volle gang. Het thema houden we nog even geheim, maar we
kunnen wel alvast verklappen dat
het weer een spektakel gaat worden.
De inschrijving zal zijn op woensdag 27 juni om 19.00 uur in De Kwaker. Om de organisatie extra werk
te besparen, kan inschrijven net als
vorig jaar, alleen met een inschrijfformulier plus betaling (liefst gepast)
op de inschrijfavond!
In de tweede week van juni worden de uitnodigingen en de bijbehorende inschrijfformulieren op de
Westzaanse scholen verspreid. Zit
uw kind niet in Westzaan op school,
stuur dan een mail naar huttenbouw-

dekwaker@gmail.com. Huttenbouw
is voor in Westzaan wonende en/of
in Westzaan naar school gaande kinderen van 6 t/m 12 (groep 8). De huttenbouw zal dit jaar op 27, 28 en 29
augustus zijn. Op 29 augustus gaat
er dan bij goed weer na een knallend
feest en leuke activiteiten weer in de
hutten ‘geslapen’ worden.
Meer informatie volgt op onze
facebookpagina:
Huttenbouw
Westzaan. Dus houd deze pagina
in de gaten en blijf zo op de hoogte van de laatste huttenbouwnieuwtjes.

Huttenbouwgroeten namens
de organisatie, Jeroen Zuidema
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Kijk voor steeds wisselende maandacties op
www.wereldkeukenwestzaan.nl
Wereldkeuken Westzaan - Overtoom 65-67 1551 PE Westzaan
Reserveren? Bel 075-2027153/075-6120045 of mail wereldkeukenwestzaan@gmail.com

Linette

Pielkenrood

D.H. Pielkenrood - van Mechelen
J.J. Allanstraat 189
1551 RD Westzaan
06-51034508
linette@pielkenroodvastgoed.nl
www.pielkenroodvastgoed.nl

Greta
Angelina
Facebook

06 26 13 43 67
06 24 20 52 18
Angel-Face & Great Hair

linkedin.com/in/linettepielkenrood

Puur natuur!
Bij ons kunt u terecht voor de echte
Westzaanse zuivel zoals yoghurt,
kwark en melk.
Daarnaast vindt u vlees, eieren,
sappen en het servies van Wiebe
van der Zee.Tevens verkopen
wij Schippers kaas. We helpen u
graag bij het samenstellen van een
geschikt cadeau, relatiegeschenk of
kerstpakket.Geniet van een heerlijk
boeren ijsje op ons Rustpunt!
www.westzaansezuivelboerderij.nl

- Feesten, partijen,
lunches en diner
- Diverse gerechten
buiten de kaart!
- Gratis eigen
parkeergelegenheid.

amer
De gezelligste huisk
ek
re
st
an
van de Za

- 7 dagen per week
geopend!

De Watering 1, 1503 VR Zaandam (t.o. flat de Noordwachter)
telefoon 075-61 44 215 / 06-55 78 67 73
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Westzaanse
Zuivelboerderij

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
door WILLEM TIP/deel 25

Het Zaanse landschap
De eerste tientallen jaren van de negentiende
eeuw sleepten zich voort zonder veel uitzicht op
iets beters of iets anders. In Nederland heerste
vooral een geest van voorzichtigheid en zuinigheid. De schrijver Potgieter (1841) noemde het
een Jan Saliegeest. Jan Salie, het treurige jongste
kind van de noeste zeventiende-eeuwers Jan en
Jannetje, achter zijn kopje thee.
Toch nam een enkeling de ongewisse stap naar
vernieuwing. In de Blauwselfabriek te Westzaan
verscheen in 1833, midden in de jaren van stilstand,
de eerste Zaanse stoommachine. Veel medewerking van het Westzaanse gemeentebestuur kreeg
Avis, de eigenaar van de blauwselfabriek, daarbij niet. De gemeente was nog voorzichtiger dan
de Zaanse ondernemers. Om de zwarte rook van

De eerste stenen fabrieksschoorsteen.

de steenkolen af te voeren moest Avis een hoge
schoorsteen bouwen. Een dergelijke opdracht
had de plaatselijke metselaar nog nooit gehad. Hij

Blij met nieuwe donateurs
Toen De Kwaker 11 jaar geleden zelfstandig werd
en op eigen benen verder moest, hebben we
Westzaanse bedrijven aangeschreven om ons
te sponsoren voor 100 euro per jaar. Deze actie
leverde 40 donateurs op. Echter, na al die jaren
is het aantal donateurs geslonken en begin dit
jaar zijn we een nieuwe actie gestart. Dit leverde
de volgende nieuwe donateurs op: bouwbedrijf Werkhoven, Justitieel Complex Zaanstad,
Mondhygiënepraktijk Duijker, Kuehne & Nagel,
G.J. Brinkman & zn en Autoservice Eric Jongens.
We zijn hier erg blij mee, maar we willen ook die
donateurs bedanken die ons al vanaf het begin
van de verzelfstandiging trouw zijn gebleven.
Want dankzij deze donaties kunnen we net dat
extra’s bieden wat De Kwaker uniek maakt!

bouwde een degelijke vierkante toren met zware
steunberen. De afbraak zou later nog de grootste
moeite kosten. Over de steenkolen betaalde Avis
een accijns van 30 cent per mud, de helft van de
waarde.
Stoom was voor Avis een proef en daar liet hij het
voorlopig bij. Ook voor de blauwselfabriek bleek
de beproefde windenergie uiteindelijk nog gunstiger. In 1847 nam hij weer een molen in gebruik,
de ‘Blauwe Hengst’. Tot in de nieuwe eeuw zou
die nog dienst blijven doen. Molens waren vertrouwd en betrouwbaar. Hun vermogen kon voorlopig de stoomkracht nog gemakkelijk evenaren.
Voor reparaties waren molenmakers altijd in de
buurt. Onderdelen van stoommachines moesten
uit Engeland komen. Halverwege de negentiende
eeuw kwamen er zelfs nieuwe molens bij. Grote
molens voor de traditionele houtzagerij zoals ‘De
Kruiskerk’ (1853) in Zaandam, destijds de grootste
houtzaagmolen van de Zaanstreek. Enkele jaren
daarvoor (1848) had men in Assendelft al ‘De Parel’
opgeleverd, de allergrootste Zaanse watermolen.
Veel meer vertrouwen dan in de stoom had Holland in het beproefde vervoer te water. Het Noordhollands Kanaal, een initiatief van Koning Willem I,
werd geopend in 1824. Amsterdam kreeg daardoor
een snellere en meer betrouwbare verbinding met
de Noordzee. Voor zeilschepen was het kanaal niet
geschikt. Daarvoor was het te smal. Het was een
traditionele trekvaart met jaagpaden langs de kant.
Het eerste grote schip dat er doorheen voer, werd
voortgesleept door niet minder dan acht paarden.
Als trekvaart werd het kanaal ook niet aangesloten
op de Zaan. Daar waren geen jaagpaden mogelijk.

De loop van het Noordhollands Kanaal.

Langs het landelijke Purmerend leidde het kanaal
naar Amsterdam-Noord.
Heel erg spijtig vonden de Zaankanters dat aanvankelijk niet. De meeste Zaanse handel liep via
Amsterdam en die stad was toch alleen maar te
bereiken met een zeilschip. Bovendien, zo voegde
men er belerend en vooral berustend aan toe, het
oude centrum van Zaandam was voor het vele verkeer uit het noorden niet ingericht. Al dat scheepsvolk zou maar de nodige onrust geven.
Niet eerder dan in 1848 kwamen de Zaanse ondernemers zelf in beweging. Met eigen geld groef
men de Markervaart, een nieuwe verbinding tussen Zaan en Noordhollands Kanaal. Die investering
bleek onverwacht te lonen. In de volgende twintig
jaren verdubbelde het aantal schepen dat Zaandam aandeed van honderd tot tweehonderd per
jaar. Nog steeds geen overweldigende aantallen
weliswaar. Er bleek rond het midden van de eeuw
echter weer groei mogelijk, iets waaraan men sinds
de Franse tijd nauwelijks had durven denken. ■

Fietstocht groot succes

FluXus met ‘Kittekat de musical’

Op 21 april werd voor de derde keer een fietstocht
langs dorps- en buurthuizen georganiseerd. Het
was een prachtige dag wat het weer betreft en
dat deed menigeen besluiten om de fietstocht
te gaan rijden langs acht buurt- en dorpshuizen
in Zaanstreek-Noord. Er deden maar liefst 270
personen aan mee. Elke locatie had een vraag
en er was een algemene vraag: hoe lang was de
afstand van de tocht?
De juiste afstand moest zijn: 31,48 km. Janouk Pot
kwam daar het dichtste bij en kreeg een VVV-bon
ter waarde van 10 euro overhandigd

Ieder jaar bewerkt theatermaakster Majanka
Fröhlich een bestaande musical tot een typisch
Zaans verhaal. Dit jaar is gekozen voor de humoristische, absurdistische familiemusical ‘Kittekat’,
een bewerking van het sprookje De gelaarsde
kat. Deze familieshow kent komische scènes en
swingende muziek van een combo onder leiding
van Sebastian Ohm. De in Westzaan opgegroeide
zangeres Daphne Groot tekent voor de meerstemmige zangcoaching.
Het belooft een heerlijke musical te worden, voor
jong en oud, waarin veel valt te lachen. De spelers, dansers en zangers die meedoen hebben
verschillende leeftijden, vanaf 10 jaar tot 50 plus,
dat maakt deze groep zo bijzonder. Speeldata:
23 juni 19.30 uur en 24 juni 14.00 uur. Kaarten á
€ 7,50 via: productie@fluxus.nl. Meer informatie:
www.fluxus.nl.

Vrijwilliger gezocht
Heb jij veel ervaring met computers en zou je je
kennis willen delen? De Kwaker is op zoek naar
iemand die ons kan helpen. Denk daarbij aan
backups maken, mail instellen, randapparatuur
aansluiten of andere problemen oplossen.
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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
REGELT 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
alle verzekeringsmaatschappijen!
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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IN DE SCHIJNWERPER
Jaap Brinkman: ‘Ik zag dit huis en
deed meteen een bod’
Jaap Brinkman (47) woont met zijn vrouw Marijke (45) en hun kinderen Thomas (16, vijfde klas
VWO Zaanlands Lyceum) en Frederique Charlotte (10, Kroosduiker Zuid) op Zuideinde 182.

Waar ben je geboren?

IT. Dan moet je denken aan netwerkbeheerder,
In Zevenaar. Na twee maanden zijn we in Didam systeembeheerder en helpdeskmedewerker. We
gaan wonen. Op mijn 19de ben ik in Amsterdam de gaven een zware opleiding van drie maanden met
lerarenopleiding geschiedenis en later ook Infor- daarbij ook klant specifieke applicaties voor banmatica gaan doen. Ik heb in Diemen en vervolgens ken, waaronder de ABN/Amrobank. Het was toen
(ook in 1994) in flat Groeneveen gewoond waar voordeliger om die mensen in dienst te nemen in
toen dat vliegtuig in gevlogen is. Daarna hebben plaats van hen los in te huren. Wij boden werkzoeMarijke en ik heel even in Uilenstede gewoond. kenden een baangarantie. Voor ons was het een
Zij deed ook geschiedenis, maar dan meer de cul- stukje sociaal ondernemen. Een mooie en dankbare tijd was dat voor mij. Ik kom
tuur- en reiskant. Vervolgens
bij die banken nog steeds wel
hebben we samen in de Pieter
‘Het draait allemaal eens mensen tegen die ik heb
Pauwstraat in Zaandam een
Die zitten nu soms
huis gekocht. Op 12 februari
om communicatie’ opgeleid.
op managementfuncties. Na
1999 zijn we getrouwd en een
vijf jaar is dat bedrijf door een
jaar later zijn we hiernaartoe
verhuisd. Marijke komt uit Nagele in de Noordoost- ander bedrijf overgenomen. Ik ben toen in Den
polder. We wilden graag in een dorp wonen. Ik reed Haag gaan werken en hield ik me bezig met ITeen keer met mijn schoonmoeder door Westzaan processen.
en toen zetten ze hier net een bord in de tuin. We
hebben gelijk aangebeld en mochten het huis met- Wat is jouw sterke kant?
een zien. Zonder dat Marijke het nog had gezien In ieder geval een stukje relatie presenteren en
heb ik mijn eerste bod gedaan. In het weekend vertrouwen winnen. Presenteren is luisteren, want
daarna hebben we het gekocht.
anders raak je je mensen kwijt. De klant moet het
vertrouwen krijgen dat jij begrijpt waar hun problemen zitten. Ik stuur geen intern team aan; ik ben
Wat doe je voor werk?
Ik werk al bijna 20 jaar bij een bedrijf dat is overge- er echt voor het relatieproces, voor de grote lijnen
nomen door Fujitsu. Ik ben verantwoordelijk voor binnen het bedrijf.
de relatie met de klant. Om met hen na te denken
hoe je processen op het gebied van IT, HR, finan- Kun je zeggen dat er een gemeenschapciële dienstverlening, logistiek en facilitair beter pelijke factor is waar het fout gaat?
kunt aansturen. Je hebt het dan voornamelijk over Communicatie. We hebben het hier over processen,
onderlinge communicatie. Dat zijn echt in depth maar eigenlijk gaat het erom: hoe deel je informaprocessen waar je met de klant over praat. Als je tie met elkaar. Zolang je afdelingen hebt die deneenmaal hun vertrouwen hebt gewonnen dan ben ken goed te werken, maar die muurtjes om zichzelf
je samen echt iets aan het bouwen. Je kunt zo’n heen bouwen dan heb je alsnog een probleem. Ik
proces wel uittekenen, maar je moet ook de mens vraag de klant ook meer waar hij tegenaan loopt,
meenemen. Men moet op een andere manier gaan hoe de problemen zijn ontstaan en hoe hij denkt
werken: sneller, beter of goedkoper. Dus dat doe je die op te lossen dan dat ik ga lopen vingerwijzen.
niet voor een paar maanden, maar echt wel voor
een paar jaar.
Wat is voor jou de ultieme baan?
Ik zou heel graag weer een organisatie willen hebHeel iets anders dan leraar geschiedenis? ben waar je mensen die wat moeilijker aan een
Tijdens mijn studie heb ik met een vriend van mij baan kunnen komen begeleidt naar een nieuwe
een bedrijfje gestart waarbij we presentatiesoft- baan. Die mensen hebben ergens een knak gehad,
ware voor organisaties maakten. Daarna ben ik bij maar zitten op een gegeven moment weer vol
Yacht (voorheen Randstad automatisering) gaan energie en willen heel gemotiveerd weer aan het
werken en werd ik als projectleider gedetacheerd werk. En dat geeft mij ook weer energie. Ik denk
bij ING. Daar kwam ik in aanraking met mensen die daarbij aan mensen met een taalachterstand en
bezig waren met het opzetten van een salarishuis aan hen die ‘wat ouder’ zijn. Dat begint tegenwooren een functiehuis voor hun eigen detacherings- dig al bij 45+. Met dezelfde kwalificaties is het heel
bureau. Met de vraag of ik daarvoor een oplei- verleidelijk om op leeftijd te selecteren (discriminedingsinstituut wilde opzetten: HiQiT, dat zat bij het ren). Maar als je grotere bedrijven vraagt ‘Ben je aan
oude Intell in Zaandam. Wij hielden ons bezig met boord voor mensen met werk- en leefervaring?’
mensen die om wat voor reden dan ook geen baan dan komen dit soort mensen echt makkelijker aan
hadden. Om ze geschikt te maken voor werk in de een baan. Kijk, 60-ers die meedoen aan dit soort

trajecten zijn echt heel gemotiveerd. En daar gaat
het ook om, om motivatie.

Heb je ook hobby’s?
Ik werk zo’n 60 uur per week, waarvan een dag
thuis. Dat is wel te veel, maar ja, als je leuk werk
hebt, wat doe je dan maar niet. Onze kinderen heb
ik ’s ochtends altijd naar de opvang (drie dagen)
en naar school gebracht. Marijke werkt bij de commerciële binnendienst van Fetim in het Westelijk
Havengebied. Koken heb ik niet vaak gedaan, vind
daar ook geen bal aan. Ondanks een cursus van
Dirk Heringa in De Kwaker. Boodschappen doe ik
wel en strijken ook. Ik help ook met schoonmaken.
Ja en hobby’s… Heel veel. Mountainbiken doe ik
elke zondagochtend met een groepje mannen uit
Zaandam en Westzaan, waaronder Ruud Nieman.
Ik ben nu aan het trainen voor de 500 km Homeride voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Daarnaast hou ik van voetbal. Ik voetbal niet zelf, maar
ben Ajaxfan en heb een tijd mijn zoon gecoacht
bij Westzaan. Nu train ik het team van de meiden
waar mijn dochter in zit. Eten vind ik leuk en zeker
als Marijke gekookt heeft. Dan nodigen we mensen
uit. Ik zorg voor de wijn en de tafel. Heel ontspannend. En verder lopen we tijdens vakanties alles af
wat interessant is. Dit jaar gaan we naar Zuid-Afrika.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Dat je doet wat je zegt. Dat je daadwerkelijk iets
doet voor en met anderen. Ik heb in de MR van
school gezeten, heb deelgenomen aan de promotie van De Kroosduiker Zuid toen dat nodig was. En
ik zit al jaren bij de huttenbouw. Superleuk. Kleine
kinderen timmeren aan die hutten, een stuk of 20
gasten van 14-18 jaar zijn jeugdleiding en er zijn
ouders die helpen. We proberen dit jaar ook mensen van Lambert Melisz erbij te betrekken, zodat de
Huttenbouw nog meer een afspiegeling is van de
Westzaanse samenleving. De spellen op de woensdag worden elk jaar gekker. En we hebben fantastische sponsoren. Het is echt dankbaar werk waar je
ook weer energie van krijgt.
Marijke van der Pol
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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

Bel Sander
op 06
30635802

Een nieuwe
woning op
het oog?

Sander komt
bij u thuis!

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

Hypotheekinformatie wanneer het u uitkomt?
Wij zijn daar heel flexibel in. Hypotheekinformatie wanneer het u
uitkomt. Een afspraak is snel gemaakt, mail
FinancieelAdvies.Zaanstreek@rabobank.nl.

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

Kijk op www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek

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

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

TWEEWIELERBEDRIJVEN
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Weetje:

Zo! Wat was dat lekker! Dit recept wil ik zeker met jullie delen. Ik had ook een heel enthousiaste man
aan tafel zitten. Wat betreft de combinatie op zich had ik nog wel mijn bedekkingen. Maar mijn vooroordeel was snel verdwenen.

Witlof met zalm en room
-Hoofdgerecht
-ovenschotel
-2 personen

Wat hebben we nodig:
•
•
•
•

5 stronkjes witlof
50 gram slagroom
50 gram roomkaas (ik heb Boursin gebruikt)
¼ theelepel groentebouillon poeder of een
blokje
• 200 gram gerookte zalm
• 1 eetlepel dille (het liefst vers)
• 75 gram geraspte kaas, zelf houd ik van lekker
oude kaas

Huidziekenhuis
met locatie in
Westzaan
Huidziekenhuis Dermicis is één van de grootste
gespecialiseerde aanbieders van dermatologische zorg in Nederland. Het ziekenhuis richt zich
enkel op dermatologie om zo de beste zorg en
patiëntenervaring voor dit vakgebied te kunnen
bieden. Sinds kort is Dermicis ook gevestigd
in de Zaanstreek, namelijk in de Torenstraat te
Westzaan.
Huidziekenhuis Dermicis maakt bij een aantal
huisartsen gebruik van een beschikbare kamer
voor een onafhankelijk spreekuur. In verband
met een groeiende vraag naar huidzorg heeft
Dermicis recentelijk een nieuwe buitenlocatie
geopend in Westzaan (bij Huisartsenpraktijk
Westzaan locatie Noord). Omdat het een onafhankelijk spreekuur is, kunnen patiënten van
alle huisartsen in de Zaanstreek op deze polikliniek terecht voor eerste consulten, controles,
kleine ingrepen en behandelingen.
Wilt u een afspraak maken? Met een verwijsbrief van uw huisarts kunt u direct een afspraak
maken. Neem hiervoor contact op via 08-8877
7799 of maak direct zelf een afspraak via de
website www.dermicis.nl.

Bereiding:
Snijd de kontjes en het bittere stuk uit de witlof
en halveer ze in de lengte. Kook de witlof kort, net
beetgaar( ongeveer 8 tot 10 minuten) en laat de
stronkjes goed uitlekken in een vergiet. Zet de oven
aan op 200 graden. Vet de ovenschaal in. Verwarm
in een pannetje de roomkaas en room. Niet koken.
Voeg de bouillon toe. Leg de stronkjes witlof met
de bolle kant naar boven in de ovenschaal. Bedek
elk stronkje witlof met een plakje zalm en giet de
kaas-roomsaus erover. Strooi er dille en geraspte
kaas over. Bak in ongeveer 10-15 minuten in de
oven. Mijn moeder zou zeggen ‘Zo kan je stront wel
lekker maken!’.

Vis wordt vóór het roken gezouten en gewoonlijk
ook gekruid. Er zijn twee manieren van zouten:
droog en nat. Bij droog zouten wordt het zout
gewoon op de vis gestrooid. Nat zouten heet pekelen: de vis wordt in pekel gelegd, een mengsel van
zout en water. Het proces kan wel drie uur duren.
Na het zouten wordt de vis gedroogd, omdat de
rook niet in een natte vis kan doordringen. Drogen
gebeurt vaak in een speciaal drooghok, maar het
kan ook in een rookoven door met een lage temperatuur de oven open te zetten. Na het drogen
wordt de vis gerookt. Warm roken gebeurt met
een temperatuur van ongeveer 70 graden Celsius.
Bij koud roken is de temperatuur circa 30 graden.
De vis gaart dan niet. Paling en makreel worden in
de regel warm gerookt en zalm koud.
Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

De maand april
Wat een mooi weer hadden we
in april. Het voorjaarsgevoel
kwam weer helemaal boven.
We hebben heerlijk buiten
kunnen spelen. Lekker in de zandbak, met de
ballen of het stoepkrijt spelen. Wat is dat toch
geweldig om te zien hoe de peuters daar na een
lange winter van genieten. Ook hebben wij de
boerderijdieren weer van ‘stal’ gehaald en in de
groep gezet voor ons thema de boerderij. Aan
het begin vroeg ik aan de peuters wie er allemaal
op de boerderij wonen. Het antwoord was simpel: koeien, kippen, varkens, schapen een paard
en een boerin. Met een vertelplaat hebben we
gekeken wat er nog meer op de boerderij te
zien is, zoals kuikens, een hond, een stal met een
hooiberg, een tractor en ook een… boer.
We hebben op een kindersjoelbak dierenplaatjes
geplakt. In plaats van onder punten moesten de
schijven onder dieren geschoven worden. Een

sjoelbak is niet erg bekend onder onze peuters.
Wat is dat? Wat moeten we daarmee doen? ‘Juf,
deze dingen (schijven) lijken wel op aardappels.’
Maar toen ze het spelletje doorhadden vonden
ze het erg leuk.
In de week voor Koningsdag hadden wij de
groep met vlaggen en oranje slingers versierd.
We hebben ‘koningsbrillen’ geplakt en spelletjes
gedaan. De peuters konden naast sjoelen ook
blik gooien en kegel gooien. Zo hadden wij twee
dagen onze eigen koningsspelen. Met vlaggetjes
op hun wangen, en hun Moederdagcadeautje in
hun handen konden de peuters gaan genieten
van de meivakantie. Na de meivakantie gaan wij,
net als vorig jaar, met zijn allen schapen en lammetjes kijken bij ‘boer’ Sman.
Babino Peuteropvang
Westzaan,
Monique van Westrop
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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

zonnepanelen | warmtepompen I LED I verwarming

Voor een energie neutrale toekomst!

www.desolarstore.nl | Ronde Tocht 48 | Zaandam | 075-8200280
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Lid worden van de Historische Vereniging,
waarom eigenlijk?
De Historische Vereniging Westzaan maakt
zich sterk voor het behoud van ons vertrouwde dorpsgezicht en voor alle elementen
die daar onderdeel van zijn. Daarnaast wil
de vereniging de bewoners bewust maken
van al het moois in ons dorp en hun leren
om anders te kijken naar de kleine én grote
monumentale panden, zodat zij hun woonomgeving nóg meer gaan waarderen.
De Historische Vereniging Westzaan organiseert
diverse activiteiten:
• interessante lezingen over de geschiedenis van
Westzaan
• In ieder geval één keer per twee jaar een uitje
naar andere mooie dorpen en steden
• historische wandelingen
• de Lichtjesavond
Bovendien zijn we voornemens, tegen een aantrekkelijke prijs, een cursus genealogie aan onze
leden aan te bieden.

De vereniging heeft een eigen archief dat nu
alleen nog op afspraak toegankelijk is. Hiervoor
kunt u een afspraak maken met de voorzitter
Ingrid Jahn: 075-6153 348 of 06-1717 1793.
De vereniging is actief en kan bogen op de steun
van een behoorlijk aantal leden. Maar steun in de
vorm van helpende handjes, zoals in de andere
dorpen in Zaanstad ook wordt gedaan, is zeer
welkom. Er is behoefte aan mensen die het leuk
vinden om archiefmateriaal uit te zoeken. Vanuit
diverse bronnen zijn er vele meters archief die we
willen benoemen, opschonen en waar mogelijk
digitaliseren.
Met het Stadsarchief zijn we in gesprek om gebruik
te maken van hun geklimatiseerde opslagruimten.
Archiefdelen worden daar dan opgeslagen, maar
blijven eigendom van de vereniging. Het stadsarchief biedt ook de mogelijkheden en faciliteiten
om daar archiefwerkzaamheden te verrichten.

Daarom dus! Bent u nog geen lid en wilt u ons helpen de geschiedenis levend te houden? Het kost
slechts € 10,- per jaar. Als u ook nog een helpende
hand wilt zijn? We leggen u uit wat het inhoudt.
En als werkgroep aan onze geschiedenis werken is
toch heel gezellig?
Aanmelden kan via de website:
www.historischeverenigingwestzaan.nl, of u
kunt contact opnemen met het secretariaat:
secretarishvw@westzaan.nl

Steun de insecten
Het gaat slecht met de insecten. Onderzoek
toont aan dat in dertig jaar tijd 76% van de
insecten verdwenen is. Dat heeft een enorme
impact op de natuur en de mens. Insecten
staan aan de basis van al het leven. Ze bestuiven planten en ook onze voedselgewassen.
Ze zorgen voor een gezonde bodem, zodat
planten en bomen kunnen groeien. Ze zijn
het voedsel voor vogels, egels en vleermuizen. Als de insecten verdwijnen, verdwijnen
ook andere dieren en planten uit ons landschap. Want hoe overleeft een nachtzwaluw
als hij geen nachtvlinders meer kan vangen?

Natuurmonumenten zet zich in voor de insecten
door maatregelen te nemen en te zorgen voor
meer bloemen en bijzondere planten. En door
samen te werken met boeren die hun grond
natuurvriendelijk willen beheren.
Van maandag 11 juni t/m zaterdag 16 juni gaan
duizenden vrijwilligers van Natuurmonumenten
collecteren in het hele land. Ook in Westzaan zijn
er vrijwilligers die in deze week collecteren. Door
ons te ondersteunen met de collecte steunt u
de insecten. Wilt u ook collecteren? U kunt zich
aanmelden bij de wijkcoördinator Carla van den
Puttelaar: c.vandenputtelaar@upcmail.nl

4 Meiherdenking
Omdat de Zuidervermaning niet gebruikt kon
worden vanwege funderingsherstel, werd de
herdenking in de Grote Kerk gehouden. Gerda
Steenbergen opende met een woord van welkom
en vertelde iets over de verdiepende tekst op het
vaste thema Vrijheid geef je door. Dit jaar was dat:
Verzet als voorbeeld. Verzet is niet zo simpel als
men in romans verwoordt of in films laat zien. Integendeel, men had er heel veel moed voor nodig
met risico voor eigen- of een ander zijn leven. Max
Rodermond-Durieux en Daan Huisman van CBS
De Rank deden samen een passende voordracht,
wat ze keurig deden. Wethouder Addy Verschuren
memoreerde de uitspraak van de kleindochter van

Walraven van Hall over haar opa: ‘Je wordt geen
held omdat je bedenkt dat je dat gaat worden. Je
wordt het als je oog hebt voor het lot van anderen,
en als je je realiseert dat jij met jouw vaardigheden
het verschil kunt maken.’ Addy eindigde met een
gedicht van Remco Campert.
Het was een geslaagde herdenking met veel
publiek en dat betekent dat herdenken nog steeds
leeft. En dat moeten we blijven doen, dat zijn we
verplicht aan onszelf en aan de generaties na ons.

Links Max Rodermond-Durieux en rechts Daan Huisman.
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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
lis
ia
ec
sp
dé
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

Zilveren spelden uitgereikt
Op 5 mei vond in het Reghthuys de jaarlijkse bijeenkomst plaats van het Geertje Visser-Schoenfonds, waar de genomineerden gedecoreerd
worden met een zilveren speld voor hun verdiensten in het heden en verleden voor de Westzaanse
gemeenschap. Deze keer werden de dames Emma
Fritsma, Marianne Katee, Gerda Steenbergen en
de heren Dick Schoolmeester, Frits Klerk en Otto
Hauzendorfer onderscheiden.
Emma Fritsma werd onderscheiden voor haar verdiensten en inzet voor dorpshuis De Kwaker met
kaart- en koersbalactiviteiten.
Voor Marianne Katee was er grote waardering
voor haar inzet voor de Huttenbouw, de speeltuinvereniging aan de Veldweg en als medewerkster van De Kwaker.
Dick Schoolmeester werd bedankt voor het gedurende twaalf jaar werven van adverteerders voor
De Wessaner, alsmede voor zijn aandeel in de zon-

dagmiddagbridge en als lid van de klussenploeg
van De Kwaker.
Gerda Steenbergen werd onderscheiden voor het
werk dat zij verricht voor de NH-kerk, als actief lid
van toneelvereniging Herleving, als medewerkster van De Kwaker en als waarnemend voorzitter
van de Westzaanse Gemeenschap.
Frits Klerk was zeer actief als voorzitter van Crescendo, lid van de Boerenkapel en voorzitter van
leesgezelschap Ons Genoegen Verder werden zijn
activiteiten in De Kwaker en wooncentrum Lambert Melisz genoemd.
Tot slot Otto Hauzendorfer. Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt voor Brandweervereniging Noord,
de Zaanse brandweervereniging en de jeugdcommissie van korfbalvereniging Roda.
Na de uitreiking van de zilveren spelden hield
Tjeerd Rienstra, gemeenteraadslid van Zaanstad,
een uiteenzetting over de jongste ontwikkelingen

Film Protestantse Gemeente
in Het Prinsenhof
Elk jaar wordt er door de Protestantse Gemeente
Westzaan een filmavond georganiseerd in molen
Het Prinsenhof. Dit jaar is dat de film ‘Hier ben ik’.
Een topmanager die bijna sterft tijdens de marathon van New York, maar weigert op te geven, een
vrouw die niet kan verwerken dat ze na haar echtscheiding haar upperclass-status verliest en twee
jonge, ambitieuze financials die geconfronteerd
worden met een onverwerkt familieverleden.
Op zondag bezoeken zij de kerk in Bloemendaal,
waar dominee Ad van Nieuwpoort een alternatief
biedt voor ons jachtige bestaan, ons negatieve
zelfbeeld, onze verstikkende ambities, kortom
onze worsteling met het gewone leven.
Dominee van Nieuwpoort is niet per se op zoek
naar de antwoorden op de vraag hoe je moet
leven. Door zich in te graven in de oeroude tek-

sten uit de Bijbel legt hij een treffend verband
met het leven van nu waarin burn-outs, stress,
boventalligheid, heldendom en angst voor verlies zo oud als de mens zelf blijken te zijn. Dat
inzicht biedt troost en verlichting om verder te
kunnen. De film laat ook de worstelingen van de
dominee zelf zien, met zijn gezin, zijn vader en
zijn ambities. Daarmee blijft hij vooral ook een
mens, kwetsbaar en op zoek naar verdieping van
het bestaan. Zo probeert hij tegenwicht te bieden aan nihilisme.
Datum: 22 juni om 19.30 uur. Entree: € 7,50. Leden
van de molenvereniging betalen op vertoon van
hun lidmaatschapskaart € 5,00. Toegang: te voet
via het Relkepad of met de bootjes die vanaf
18.45 uur vanaf de Weelbrug varen.

in de aansluiting A8 - A9. Onder het genot van een
hapje en een drankje werd de feestelijke middag
om circa 17.00 uur afgesloten.

Van links naar rechts: Otto Hauzendorfer, Frits Klerk, Marianne
Katee en Dick Schoolmeester. Afwezig waren Gerda Steenbergen en Emma Fritsma.

Westzaanse
Gemeenschap
Bestuursleden komen en gaan, maar soms verlaten ze de vereniging niet helemaal. Tijdens
de algemene ledenvergadering van de Westzaanse Gemeenschap trad Gerda Steenbergen
na een bestuursperiode van 9 jaar af. Gerda was
de laatste 5 jaar waarnemend voorzitter. Marcel
Haarhuis bedankte Gerda voor haar geweldige
inzet en overhandigde een boeket bloemen
met een mooie ets. Maar hoewel ze nu uit het
dagelijks bestuur is, blijft ze voorzitter van de
commissie 4 Meiherdenking en draait ze ook
nog volop mee in de stuurgroep van De Dag van
Westzaan. Gerda blijft genoeg vrijwilligerswerk
doen en we zullen haar dan ook nog menig keer
tegenkomen in ons dorp.
Nel Zwikker

8 september
De Dag van Westzaan

Op deze dag, die samen valt met Open Monumentendag, gaan de vele verenigingen en stichtingen een dag organiseren voor jong en oud
en groot en klein. Zij stellen hun deuren voor u
open. Het is de tweede keer dat deze dag gehouden wordt. Er is veel te doen in Westzaan. We
starten met een oldtimeroptocht en dat niet

alleen: ook oude tractoren, motors en brommers
doen deze keer mee. Vorig jaar was het op DDvW
een prachtig gezicht om de oldtimers door het
dorp te zien rijden. Er is weer een puzzelrit voor
fietsers, het Dameskoor zingt o.a. het ‘Westzaanlied’, Dagorkest Zaanstreek/Waterland speelt
mooie muziek en toneelvereniging Herleving
treedt hier en daar op met straattoneel. Kortom,
het belooft weer een sprankelende dag te worden. Zet de datum van 8 september maar alvast
in uw agenda, u hoort er nog meer van.
Stuurgroep DDvW

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

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

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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ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

Instituut Liev
Voor het maken van een afspraak met mijn volgende adverteerder kijk ik op mijn lijstje en zie dat
Liev dit keer de gelukkige is. Dus zoek ik voor het
telefoonnummer de advertentie op in De Wessaner. Gelijk valt mij al de ravissant mooie dame op in
de advertentie en ik lees dat het hier een instituut
betreft voor huidverbetering. Nou dat is met de
dame uit de advertentie dus duidelijk goed gelukt!
Ik bel het nummer uit de advertentie en krijg even
later een vrolijke Angelique aan de lijn. Dat lijkt
mij een goed passende naam voor bij de foto. Een
afspraak is nu snel gemaakt en wordt voor de volgende week vastgelegd. Intussen kan ik nog even
nadenken over haar interessante vak.
Het verbeteren van de huid en daarmee de schoonheid is een gegeven dat al eeuwenlang menig
schrijver en schilder heeft geïnspireerd. Ook ben
ik benieuwd naar de reden waarom zij gekozen
heeft voor de naam Liev. Haar vriendelijke en hartelijke stem bij het maken van de afspraak beloven
mij nu al een prettig interview. Als ik dan ook de
week daarna bij Liev aanbel wordt ik ontvangen
door Angelique, die weliswaar dezelfde mooie
huid vertoont als de dame in de advertentie, maar
met duidelijk kortere haren meer weg heeft van de
intellectuele Griekse godin Pallas Athene.
De dame uit de advertentie is een door haar geselecteerd model, hoor ik van Angelique Zij heeft
de sensuele uitstraling van de Egyptische koningin Cleopatra, die zich volgens de overlevering
regelmatig baadde in ezelinnenmelk. Er is in het
geheel niet gefotoshopt, vertelt Angelique mij en
het mooie resultaat is helemaal te danken aan de
door haar gegeven adviezen voor huidverbetering
en haar behandelingen van de huid. Daarnaast
heeft zij haar geadviseerd voor een zo natuurlijk
mogelijke make-up te kiezen die haar schoonheid
benadrukt.

Hierna vraag ik haar wat klanten zelf kunnen
doen om een mooie uitstraling te verkrijgen. Wel,
zegt Angelique, allereerst is een goede nachtrust
belangrijk, niet roken en zeer matig alcoholgebruik
zijn ook belangrijk. Weinig melk drinken en ook
geen eiwitshakes, die nogal eens in de sportscholen
gepropageerd worden. Ook het gebruik van extra
vitamine D en regelmatig sporten raadt zij aan. Dit
draagt bij tot de aanmaak van het gelukshormoon
serotonine en als men zich gelukkig voelt, zal dit
de zo belangrijke uitstraling ten goede komen. Ook
voor overige problemen, zoals bijvoorbeeld acne
en beharing in het gezicht, is Angelique de aangewezen persoon om dat doeltreffend op te lossen.
Het definitief en blijvend verwijderen van gezichtsbeharing gebeurt elektrisch. Verder is een goede
hydraterende crème die tevens de huid voedt van
belang en ook een goede reiniging van de huid.
Ook heeft zij veel ervaring met het oplossen van
meer ingewikkelde huidproblemen. Zij volgt hiervoor de laatste ontwikkelingen op de voet en leert
voortdurend bij. Voor de echt moeilijke gevallen
werkt zij samen met een dermatoloog uit Purmerend, die haar hiervoor adviseert.
Tot 2015 deed Angelique veel ervaring op in Zaandam, waar zij sinds 1999 voor een soortgelijk instituut werkte. In 2016 startte zij Liev in een gezellig
en knus vrijstaand huisje dat hiervoor speciaal
gebouwd werd achter haar woning op het Zuideinde 241 in Westzaan. De salon heeft een prachtig
uitzicht over de Reef, wat een rustgevende en prettige behandeling garandeert. Haar clientèle komt
uit de hele Zaanstreek en het aantal Westzaanse
cliënten stijgt behoorlijk. Enerzijds door mondtot-mondreclame, maar vooral door haar opvallende advertentie in De Wessaner. Ten tijde van de
opening van haar salon werkte zij drie dagen, maar
inmiddels is dat door de toegenomen klandizie

Orgelconcert in
Grote Kerk

Verkeerscommissie
actief bezig

Op vrijdagavond 1 juni zal de bekende Nederlandse organist Peter Eilander een concert verzorgen op het fraaie, monumentale orgel van de
Grote Kerk. Het belooft weer een mooie, afwisselende avond te worden waar u van harte voor
bent uitgenodigd. Peter Eilander viert in 2018
zijn gouden jubileum.

De verkeerscommissie heeft afgelopen jaren een
aantal successen geboekt. Zo is het de verkeerscommissie gelukt om door in gesprek te blijven
met de gemeente en andere belanghebbenden,
de busbrug over drie jaar permanent geopend
te krijgen. Tevens gaat de wegversmalling op het
Zuideinde, die vele bewoners van Westzaan een
doorn in het oog is, volgend jaar weg uit het dorp.
Het zal jullie hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan
zijn dat er door de gemeente drie bijeenkomsten
zijn georganiseerd om bewoners te informeren
over de herinrichting van het lint. De bestrating
van het lint is afgeschreven en tevens wordt er
nieuwe riolering aangelegd. De weg is hier en
daar verzakt en er zitten grote kuilen in.

Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is vanaf
19.15 uur open. De toegang is gratis en koffie en
thee staan voorafgaand aan het concert weer
voor u klaar. Na afloop is er een collecte ten bate
van het orgelfonds.
Joost Rijken

opgelopen tot vijf dagen per week.
Blijft nog over de vraag naar de naam Liev. Toen
Angelique in 2016 voor de opening van haar salon
op vakantie was, moest nog een naam bedacht
worden. Samen met haar man Rick en de beide
dochters Jorinde (5,5 jaar) en Elize (4,5 jaar) werd
Liev bedacht, wat een samentrekking was van
Vlinder en Lieveheersbeestje. Tot op de dag van
vandaag ontwikkelt Liev zich tot volle tevredenheid. Veel belangstelling heeft Angelique voor
haar maandelijkse ‘vraag maar raak’-inloopochtenden waarvan de data op haar site worden aangekondigd. Iedereen kan dan bij haar binnenlopen
voor een gratis advies over een huidprobleem of
gebruikmaken van haar telkens wisselende aanbiedingen in schoonheidsproducten.
Voor meer informatie: www.instituutliev.nl.
Facebook/Instagram: lievwestzaan.

Volgens de gemeente wordt er begin 2019 gestart
met werkzaamheden aan de Noord en zal eind
2019 de Zuid aan de beurt zijn.
De verkeerscommissie blijft de dialoog met de
gemeente Zaanstad opzoeken. Mocht u zich aan
willen sluiten, dan bent u van harte welkom. Ook
voor aangelegenheden over het verkeer kunt u bij
ons terecht. U kunt contact opnemen per email:
verkeerscommissiewestzaan@gmail.com en per
telefoon met voorzitter Jerry Jahn: 06-4850 4560.
Verkeerscommissie,
Jerry, Ilanka, Susan en Theo
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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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075-6218845

010-4625985

Provincialeweg 21a

Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie

3047 BB Rotterdam
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Sinds 1916 een begrip in de Zaanstreek.
Zuiddijk 97 • Zaandam • Tel. 075 - 616 41 25
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Op zoek naar

worstmakerij. Diverse maaltijden, soepen en broodjes.

23-02-16 11:42

De
puzzel
van
INGRID

Dit is geen prijspuzzel. U kunt
dus geen oplossing inzenden. In
het volgende nummer hebben
we weer wel een prijspuzzel.

De oplossing van de prijspuzzel van maart is piereverschrikkertje. De winnaar is: Erna van Gelderen-Hallmans, Middel 82, Westzaan.
Zij heeft een cadeaubon van 25 euro gekregen. De oplossing van de puzzel van april is weelmeester. Veel puzzelplezier.

DOORLOPER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Horizontaal: 1 deel van een bloem, kostuum, alsmede, 2 deel van Westzaan, niet slim, oosterlengte (afk.), 3 rondom, Europeaan, pratende vogel,
4 Schotse rok, snel, dierengeluid, 5 muziekschijfje, zoogdier, artikel (afk.),
bushokje, 6 ruzie, punt, ingeschakeld, 7 muziek uit Louisiana, edelgas, assistent-econoom (afk.), 8 Frans arrondissement, tijdaanduiding, muzieknoot,
luitenant (afk.), 9 venijnig, atmosfeer (afk.), soort onderwijs, 10 brandresten, vis, taartje, 11 autokenteken Litouwen, deel van een schip, groot aantal, meisjesnaam, 12 proeflokaal, middelpunt, boerenbezit, 13 onderuit,
lengtemaat, as, 14 zich vermaken, halm top, Politieke partij, 15 geliefde
van Zeus, niet dun, drank, 16 groeiwijze, landbouwwerktuig, Afrikaans
land, 17 betaalbewijs, opwrijven, 18 kanaalpeil (afk.), verlangen naar, mest,
19 hoofddeksel, tijdaanduiding, betaalwijze, 20 bericht, categoriseren, 21
plaats in de Zaanstreek, bazige vrouw, 22 kalkgesteente, bang zijn, 23 water
in Friesland, bezwering, koekje, 24 Palestijnse partij, ongemanierd iemand,
afvoerpijp, 25 beroep, niet droog, wintertsportartikel, 26 Romeins keizer,
elektromyogram (afk.), plaats in de Zaanstreek, 27 nieuw (in samenstelling), delen van het been, ondernemingsraad (afk.), 28 grammofoonplaat,
weidevogel.
Verticaal: 1 harde klap, curriculum vitae, Italiaanse componist, niet dik,
keelgeluid, klap, meisjesnaam, 2 schuchter, meisjesnaam, deel van een
bloem, boven, berg in Japan, deel van een hengel, kleur, 3 jongensnaam,
gebouw, richtlijn, astrologische term, gevierde ster, groot bedrijf in Krommenie, bijwoord, 4 boekuitgave, internetgebruiker, padvindersleidster,
aanhechting, verkeren met, in orde, 5 melaatsheid, genotmiddel ,niet dichtbij, plaats in Gelderland, complimenteren, plaats in België, 6 gemeen man,
meteen, omlaag, uniek, grondsoort, kaartterm, zoon(Eng.), soort vliegtuig,
7 aanneming als kind, ontdoen van spinrag, In de vernis zetten, jongensnaam, drinkkom, borsteltje, 8 heks, bazige vrouw, aardkluit, ver (voorvoegsel), tegenwerking, oprijlaan, biljartstok, 9 Arabische staat, bezwering,
barnsteen, adellijk persoon, zoogdier, heleboel, Deense zeestraat, 10 deel
van het hoofd, in de mond, groot zeezoogdier, zoogdiertje, gymnastiektoestel, haversoort, 11 muziekinstrument, holte onder de arm, muziekterm,
niet droog, supermarktketen.
Plaats de letters in de groene vakjes achter elkaar en je krijgt een
scheldwoord dat vroeger werd gebruikt voor de Assendelvers.
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EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

Wandelweg 41B • 1521 AB Wormerveer
Tel.: 075 - 621 21 08 • info@renaudwitgoed.nl
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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

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

27 mei 10.00 uur Open Liturgiegroep
3 juni 10.00 uur Wat bezielt Laurens Umans?
10 juni 10.00 uur dienst met gedichten o.l.v. Ron
van der Velde
17 juni 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
24 juni 10.00 uur ds. Henriette van Dunné

Inleveren kopij

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

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

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62.
27 mei 9.30 uur ds. A.K. Wallet, Schoonrewoerd
16.00 uur ds. D. Quant, Houten
3 juni 9.30 uur en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
10 juni voorbereiding Heilig Avondmaal
9.30 uur ds. L.J. Koopman
16.00 uur ds. D. van der Wal,
Nieuw-Vennep
17 juni viering Heilig Avondmaal
9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
24 juni 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

Gereformeerde Gemeente Westzaan
27 mei 10.00 uur leesdienst
15.30 uur ds. P. Mulder
3 juni 10.00 en 15.30 uur leesdienst
10 juni 10.00 en 15.30 uur leesdienst
13 juni 19.30 uur ds. K. Boeder
17 juni 10.00 en 15.30 uur leesdienst
21 juni 19.30 uur ds. G. van Manen
24 juni 10.00 en 15.30 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
27 mei 10.00 uur dienst met alle PKN-kerken
uit Zaanstad in de Oostzijderkerk in
Zaandam
3 juni 10.00 uur zangdienst ds. C. Visser
10 juni 10.00 uur ds. C. Visser
17 juni 10.00 uur ds. C. Visser
24 juni 10.00 uur ds. A. Gilles, Bennekom

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bel gratis 0800-2000. Dag en nacht,
ook in het weekeind.

Lezing Chris Doude
van Troostwijk

Dorpsbus

In de Doopsgezinde Kooger Vermaning, Lagendijk 34, Koog aan de Zaan, is op 31 mei 20.00 uur
een lezing van professor Chris Doude van Troostwijk.

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

Sociaal Wijkteam

Inloop in Lambert Melisz op maandag van
9.00 tot 12.30 uur. Bel 075-2060 019 of mail naar
team3@swtzaanstad.nl voor een afspraak bij u thuis.
Zie ook:
www.swtzaanstad.nl/assendelft-plus-westzaan.

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

Zijn we iets verloren, toen we als nuchtere en
moderne mensen besloten hel, hemel, oordeel
en zonde af te schaffen? Misschien wel. We vonden de vrijheid en de vrolijkheid van het geloven,
maar wat we verloren was een stukje dramatiek. Wat staat er eigenlijk nog op het spel in het
geloof? Is dat niet het leven zelf?

Colofon
: Peter Groot (075 7710 818)
: Linda Wessels (06- 4042 6993)
Fotografie
: Fred Eerenberg
Eindcorrectie : Tjakko Bos
Opmaak/druk : HuigHaverlag Printing

redactie@wessaner.nl
Linda Wessels - De Kersenboomstraat 40,
1551 BW Westzaan

Advertenties De Wessaner
advertenties@wessaner.nl
Thom Siderius

Financiële administratie

financien@wessaner.nl
Jan Steijn - Watermolenstraat 102,
1551 BG Westzaan, tel: 075-785 13 20

Secretariaat bestuur

Jeannet Vollenga - Middel 165,
1551 SV Westzaan, tel: 075-621 09 02
secretariaat@wessaner.nl

Kopij volgende nummer

Uiterlijk 1 juni 2018 sturen naar De Kersenboomstraat 40, 1551 BW Westzaan of mailen
naar redactie@wessaner.nl. 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 juni 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.

Cees Buddingh zei:
‘Bescheidenheid is vaak eerzucht
die haar tijd afwacht.’

Chris Doude van Troostwijk, visiting professor op
de leerstoel voor Vrijzinnige Theologie aan het
Doopsgezind Seminarium (VU), zal deze vragen
benaderen aan de hand beelden, gedachten en
ervaringen uit de filosofie en cultuur.
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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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