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Bevolkingsonderzoeken
Er zijn brieven die je eigenlijk liever niet op de mat aantreft en die
evengoed gewoon komen. We krijgen steeds vaker een uitnodiging
voor deelname aan een onderzoek voor vroege opsporing van
kanker. Het komt nooit uit. Maar
kanker komt ook nooit uit. Dus
neem ook ik vrijwillig deel aan alle
onderzoeken waarvoor uitnodigingen komen. Bevolkingsonderzoeken zijn bedoeld om ernstige
ziekten op te sporen voordat er
klachten ontstaan. Deelname is

WANTED

vrijwillig. Eke soort onderzoek
heeft zijn eigen brief en eigen
route. Vanwege opsporing borstkanker gaan alle 50+ buurvrouwen naar de onderzoekbus in Assendelft. Soms nog gezellig ook!
Voor zoeken naar baarmoederhalskanker krijgen we tegenwoordig vaker een doe-het-zelf-setje
thuisgestuurd. Scheelt een vaak
wat ongemakkelijk bezoekje aan
de doktersassistente. Wat hebben
we nog meer?
Voor vrouwen én mannen is er een
zelfafnametest

darmkankeron-

derzoek. Vier keer prikken in een
verse drol die dróóg moet liggen.
Opeens is het van belang of je een
vlakspoel toiletpot mét plateau
hebt of een diepspoel toiletpot
zonder plateau. Ga er maar aan
staan zónder plateau met je prikkertje. Op YouTube vond ik een geweldige Feces Vanger. Ook RIVMtips zijn hilarisch. Het spreekt in
elk geval de creativiteit aan.

De roep van de natuur gaat
vóór het werk, dus: kakken
gaat voor het bakken

HUTTENBOUWERS
HUTTENBOUW 2018

Ook dit jaar doet de huttenbouw ons mooie
dorp Westzaan weer aan. Dit jaarlijks terugkomende spectakel staat dit jaar in het
teken van ’het wilde westen’. Naast het
bouwen van je eigen saloon, winkel, huis of
gevangenis, zullen er weer tal van buiten
activiteiten plaatsvinden. Allemaal in het
teken van ’Wild West Westzaan’.

INSCHRIJVING

Op woensdag 27 juni vanaf 19.00 uur
start de inschrijving voor de 44e huttenbouw editie. De inschrijving is natuurlijk in
Dorpshuis De Kwaker. Inschrijven kan

PROGRAMMA

MAANDAG 27 EN DINSDAG 28 AUGUSTUS
9.30 tot 15.00 uur: timmeren. Tussen de
middag je eigen lunchpakket meenemen,
voor een drankje wordt gezorgd.

WOENSDAG 29 AUGUSTUS

9.30 tot 14.00 uur: timmeren en verrassingsprogramma. Voor een lunch wordt
gezorgd!

WOENSDAGAVOND

19.00 tot 21.30 uur: rommelmarkt en feest.
22.00 tot 24.00 uur. avond programma
voor alle deelnemende kinderen. Daarna
overnachten!

en na betaling van € 17,50 (liefst gepast)
per kind. Gelet op de veiligheid, kunnen er
max. 180 kinderen meedoen. Max. 2 inschrijvingen p.p. (uitgezonderd meerdere
kinderen uit 1 gezin).Geen schriftelijke of
telefonische aanmeldingen.

Tussen 6.45 en 7.00 uur kunnen de kinderen weer, moe maar voldaan, worden
opgehaald.

KOSTEN

DE REGELS

De kosten voor de huttenbouw zijn €17,50
per persoon. Voor dit geld krijgt uw kind
een t-shirt, 3 dagen en een nacht plezier,
een lunch en voor spijkers ondoordringbare veiligheidszooltjes. Een mooie hamer
kan eventueel geleend worden!

OPHALEN

DONDERDAG 30 AUGUSTUS

Huttenbouw is uitsluitend voor kinderen
woonachtig of schoolgaand in Westzaan.
Leeftijd: 6 t/m 12 jaar (groep 8). Deelname
is geheel op eigen risico. Let Op!, uw kind
tegen hebben laat dat dan even weten.

WAAR IS HET?

Naast Dorpshuis De Kwaker, J.J. Allanstraat 127, 075-6310352.

Stel uw- vraag via: huttenbouwdekwaker@gmail.com

Huttenbouw Westzaan

Inschrijving Huttenbouw 2018
De uitnodigingen met het programma en de inschrijfformulieren zijn
inmiddels op de Westzaanse scholen
verspreid. Het thema is dus bekend:
Wild West Westzaan! Het zal dit jaar
op 28, 29 en 30 augustus zijn. Op 30
augustus gaat er dan bij goed weer
na een knallend feest weer in de hutten ‘geslapen’ worden. Het belooft
weer een heel spektakel te worden.
Zoals in de vorige Wessaner stond,
is de inschrijving op woensdag 27

juni om 19.00 uur in De Kwaker.
De organisatie had in het verleden
altijd ontzettend veel extra werk om
(onvolledige) aanmeldingen via telefoon, mail, sms, Whatsapp of allerlei
briefjes te verwerken, dus inschrijven
kan nu alleen met een inschrijfformulier + betaling (liefst gepast) op de
inschrijfavond.
Zit uw kind niet in Westzaan op
school, stuur dan een mail naar
huttenbouwdekwaker@gmail.com.

Huttenbouw is voor in Westzaan
wonende en/of in Westzaan naar
school gaande kinderen van 6 t/m 12
(groep 8). Via onze facebookpagina
Huttenbouw Westzaan blijft u op de
hoogte van het allerlaatste huttenbouwnieuws!

Huttenbouwgroeten namens de
organisatie, Jeroen Zuidema
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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

Bedankt!
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle
lieve berichtjes en kaarten die wij hebben mogen
ontvangen naar aanleiding van het overlijden
van mijn vader

Ron van der Werff

Diverse soorten brood, banket,
pizza en hartige broodjes.

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.

Bedankt, het heeft ons heel veel steun gegeven
in deze moeilijke tijd. Ondanks dat wij hem
allen erg missen in het bedrijf, gaan wij er
met volle moed weer tegenaan, zoals hij
dat ook gewild zou hebben.
Met vriendelijke groet,
Mireille van der Werff

Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan, Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136
www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl
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Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Kattenbende in De Kwaker
Op de warme lenteavond van 31 mei loopt
de zaal loopt vol met ouders, grootouders
en andere belangstellenden. Met spanning
wachten de leerlingen van De Kroosduiker Zuid achter de coulissen op wat komen
gaat: de uitvoering van de schoolmusical
Villa Kattenstein. Maanden van voorbereiding zijn hieraan voorafgegaan. De juffen
Marja, Agneta en Inge hadden alles tot in
de puntjes voorbereid. Teksten en liedjes
werden uit het hoofd geleerd, dansjes geoefend en het decor werd samen met hun
leerlingen in elkaar gezet. De hele school
was erbij betrokken. Van de kleuters tot en
met de leerlingen van groep acht.
Om halfzeven precies heet directeur Henk
Schweitzer iedereen welkom. De gordijnen gaan
open en het wordt muisstil in de zaal. Villa Kattenstein kan beginnen. Klusboys vullen het podium op zoek naar een nieuwe klus. Ze vinden een
oude, zeer vervallen villa en bieden de bewoners
aan om de villa op te knappen. Helaas blijken de
bewoners geen geld te hebben. Het geld is reeds
opgegaan aan de andere bewoners van de villa,

VVV Westzaan
sluit seizoen af
Het seizoen 2017/2018
is afgesloten, het blijft
weer een paar maandjes
rustig op het Zuideinde.
We kunnen terugblikken op een leuk seizoen.
Hoogtepunten waren de
kampioenselftallen binnen de jeugd, het orkest dat cultuur bracht
aan de voetballers op het veld tijdens De
Dag van Westzaan, de traditionele nieuwjaarsreceptie, het Chris Visser-toernooi en
vanzelfsprekend de groeiende bezoekersaantallen. Het eerste elftal speelde in de
meest enerverende competitie van de Zaanstreek en moest helaas in de laatste weken
afhaken in de strijd om promotie af te dwingen naar de derde klasse.
Dit jaar hebben we ook gezien dat sport verbroedert. Onze korfbalvrienden van Roda vieren dit
jaar hun 100-jarig bestaan en daar hebben wij al
veel van geleerd. In 2021 zijn wij namelijk aan de
beurt. Als cadeau vonden we het een mooi gebaar
om officieel bordsponsor te worden bij de korf-

een grote groep zwerfkatten. Op dat moment
maakt de huisbaas de heer Van der Boortol zijn
opwachting. Een opknapbeurt is helemaal niet
nodig volgens hem. De villa zal worden gesloopt
en de bewoners moeten het huis verlaten. Dan
besluiten de klusboys samen met de katten, de
bewoners en de toevallig voorbijkomende deftige dames de villa zelf onder handen te nemen,
in de hoop dat de huisbaas zich zal bedenken.
Even later komt de steenrijke mevrouw Van
Spreeuwen samen met haar zoontje naar de
villa om een kat uit te zoeken. Daar hoort ze dat alle
bewoners, inclusief de katten, de villa moeten verlaten
en geen onderdak meer hebben. Mevrouw Van Spreeuwen is het daar niet mee eens
en helpt de huisbaas herinneren dat zij nog veel geld
van hem krijgt. Zij geeft hem
de keuze, ofwel direct terugbetalen ofwel de bewoners
de villa teruggeven. De huisbaas kiest eieren voor zijn
geld. Terug
betalen kan hij
niet, dus mogen alle bewoners in de opgeknapte villa
blijven wonen. Het zoontje
van mevrouw Van Spreeu-

wen kiest de lelijkste, maar wel de liefste kat uit
om mee naar huis te nemen. Gelukkig mogen al
zijn kattenvriendjes hem van zijn nieuwe baasje
dagelijks komen bezoeken. En dat doen ze maar
al te graag. Ze krijgen daar namelijk kaviaar en
verse vis te eten. Eind goed al goed.

balvereniging. Omgekeerd had de familie Knosse
tijdens de Westzaanse veiling (paar jaar geleden
alweer) een ‘vip-arrangement’ aangeschaft voor
een leuke wedstrijd op ons complex. Soms blijven zaken veel te lang liggen, maar niemand zal
er spijt van hebben gehad, want het treffen tussen Westzaan en SVA afgelopen maart werd een
waanzinnig feest!
Volgend seizoen wordt best een spannend jaar.
Een paar talentvolle spelers zullen overstappen

naar een andere vereniging en/of gaan tijd vrijmaken voor hun studie. We krijgen ook veel nieuwe
gezichten binnen, met name in de staf en bij de
zaterdagsenioren. Een Zaterdag 2 gaat impliceren
dat wij waarschijnlijk iedere zaterdag van 08.00
tot 19.00 uur geopend zijn. Wij hebben er zin in.
Ook zin om te gaan voetballen? Mail ons maar:
publiciteit@vvvwestzaan.nl

Na een groots applaus werd er nog gezellig een
drankje gedronken en nagepraat over de mooie
prestatie van de leerlingen van De Kroosduiker
Zuid.

VVV Westzaan, Arno van den Broek, jeugdvoorzitter

VVV Westzaan scoort en de korfbalfamilie Knosse vermaakt zich prima.
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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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De Kroosduiker Noord wint Roda
Jubileum Schoolkorfbaltoernooi
Het is ieder jaar weer een
verrassing wie als winnaar
het Roda Schoolkorfbal
toernooi verlaat. We hebben De Rank met alle
hoofdprijzen zien vertrekken, De Regenboog,
De Meander en de Octant uit Assendelft. Maar
dit jaar (16 en 17 mei) dus De Kroosduiker Noord
uit Westzaan. En zo is de cirkel rond. Immers
de eerste winnaar van het Roda Schoolkorfbaltoernooi was in 1964 De Noorderschool (nu
De Kroosduiker Noord). Nieuw was dit jaar De
Dorpsakker met maar liefst 15 teams. Ze vielen
niet in de prijzen, maar gezien de resultaten
komen ze eraan.

treffers. Een strafworpenserie moest de winnaar
aanwijzen.
Dan nu de finales van de teams. Bij de groepen
5 en 6 stonden de Kaastosti’s van De Kroosduiker en de Korfballende Leeuwen van De Rank
tegenover elkaar. De Rank legde zeer verzorgd
spel op het kunstgras, maar de lengte in het
team van de Kaastosti’s gaf uiteindelijk de doorslag: 2-0. Nog meer spanning was er in de grote finale van de groepen 7 en 8. Het werd een
duel van de Koala’s van De Octant tegen Pittige
30+ kaas van De Kroosduiker. Dit was een spannende wedstrijd, waarbij de ploegen niets voor
elkaar onderdeden. De Koala’s speelden met
‘diepe’ ballen onder toeziend oog van hun gymleraar en topkorfballer Joost Breetvelt en namen
verdiend een 1-0 voorsprong. In werkelijk de
laatste minuut scoorde Evie van De Kroosduiker
de gelijkmaker. Strafworpen moesten de beslissing brengen. En Pittige 30+ kaas won met 1-0
door een doelpunt van Mink. De broer van Mink
heeft een korf in de tuin staan en daar zal vast
op geoefend zijn.
De Schoolkorfbalcommissie kan terug zien op
een heel geslaagd twee daags toernooi met
mooi weer en veel deelname.

De winnaars van de groepen 5 en 6: de Kaastosti’s van
De Kroosduiker Noord.

Een grote deelname dit jaar, de finales moesten zelfs bij kunstlicht gespeeld worden. Maar
voor het zover was werden eerst de kampioenen van het springkussenschieten gehuldigd.
Dit was een Assendelfts feestje. Jasmijn van De
Regenboog werd met overmacht winnaar met
maar liefst 26 treffers in één minuut. Tweede en
derde werden Sem en Luuk uit groep 7 van De
Dorpsakker met de respectabele score van 20

Vrijdag 22 juni gaat het programma om 18.00
uur van start. Verschillende Zaanse artiesten
zullen deze avond het podium betreden, o.a.
Walter Kroes, Harrie Slinger en Brechtje Kat. Voor
deze avond wordt een entreeprijs van 10 euro
gevraagd. De avond eindigt om 24.00 uur.

De activiteitencommissie start het nieuwe seizoen op 18 september. Er is besloten op verzoek
van de bewoners niet vijf maanden zomerstop
te houden, maar vier maanden. Dat betekent dat
de activiteiten door zullen gaan tot half mei 2019.

Samen Zomeren
Samen Zomeren wordt gehouden op 7 augustus. Het thema is Western. De middag begint
om 15.00 uur met koffie en thee en wat lekkers.
Daarna volgt een loterij met prachtige prijzen.
Om 16.00 uur komt John Meijer optreden, wat
natuurlijk weer veel gezelligheid met zich meebrengt. Rond 17.30 uur gaat de barbecue aan. U
leest het goed, we gaan barbecueën met alles
erop en eraan, zoals zes soorten salade, sausjes
en stokbrood. En het toetje zal natuurlijk niet
ontbreken. De verwachting is dat deze mooie
uurtjes om 19.30 uur ten einde lopen.
De kosten zijn slechts 7,50 euro en de inschrijving begint op 10 juli en sluit op 30 juli. Bij de
receptie kunt u de strook inleveren gelijk met de
betaling. Houd uw brievenbus dus in de gaten.
Mensen van buiten Lambert Melisz kunnen een
formulier bij de receptie halen vanaf de datum
van inschrijving.

Telefoonnummer receptie
Het telefoonnummer van de receptie is gewijzigd. Het nieuwe nummer is 075-2024 906.

Rectificatie

De winnaars van de groepen 7 en 8: Pittige 30+ kaas van
De Kroosduiker Noord.

Feestweek voor alle Westzaners
Roda viert op 22, 23 en 24
juni op grootse wijze haar
100-jarig bestaan! Een
grote tent zal drie dagen
op het Roda-terrein staan.
Met trots presenteren wij u het programma, de
artiesten en informatie over de kaartverkoop.

Activiteiten Lambert Melisz

In het vorige nummer stonden de namen van
mevrouw Van der Hoeven en Bert Romkes fout
vermeld. hiervoor excuses.
Marion Bruins

Nieuwe AED

Zaterdag 23 juni starten we om 11.45 uur met een
geweldig jeugdprogramma op het Roda-veld,
met o.a. handboogschieten, raften, krattenparcours, bamboetrail en katapult bouwen. Vanaf
20.00 uur (toegangsbewijs noodzakelijk) speelt
de band Nightfall de tent plat! De avond eindigt
om 24.00 uur.
Zondag 24 juni herstellen wij onze oude traditie
met ‘stratenkorfbal’. Formeer een eigen team en
speel vanaf 13.00 uur met jouw straat om een
prachtige beker. Om 17.00 uur start de barbecue
met livemuziek (kosten 5 euro). U bent van harte
welkom! De kaarten kunt u ook via de website
van Roda bestellen: www.wkvroda.nl.

De heer Bert Berends van de EHBO laat ons weten dat bij
Zeilenmakersstraat 9 een nieuwe AED in een buitenkast is
geplaats. Het is de achtste van ons dorp en hij is dag en nacht
beschikbaar voor noodgevallen.
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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

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

Fitcircuit

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

Communicatieweg Oost 12
Watertoren, 7e verdieping
Assendelft

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

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

Koninklijke post
voor De Rank

gufeliesietirt met je fiejaardag ik hoop
dat het leuk wordt ik kan hee laas niet
koomen wei gaan speletjes doen!
doei doei! van joppe
Ook al ben je de koning, Joppe
vond de spelletjes doen op school
toch belangrijker en had dus geen
tijd voor het feestje van de koning.
Deze brief hebben we opgestuurd
naar de koning en na een paar
weken kregen we post van het
Koninklijk Huis: een bedankkaart
voor Joppe met een gouden kroon
erop en de volgende tekst:
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Voor al uw feesten en partijen
tot 90 personen, de hele boot
voor uw gasten.
Ook voor vlees- & vis gerechten.

ADVERTENTIE

Zaanweg 51B
1521 DL Wormerveer
Telefoon 075 - 621 98 02

Voor informatie
over adverteren in

R es

taur

KUNNEN STAAN!

ant

www.joek-aa.nl

Tijdens een schrijfles in groep 3
moesten de leerlingen een brief
schrijven aan de koning, want de
koning was bijna jarig. Alle leerlingen feliciteerden de koning
alvast met zijn verjaardag en hoopten dat hij veel cadeautjes zou krijgen en lekkere taart kon eten. Maar
Joppe wilde eigenlijk ook wel naar
het feestje van de koning en schreef
het volgende:

tel. 075 - 621 37 91

www.slijterijsaendyck.nl

www.slijterijsaendyck.nl

HIER HAD

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

info@slijterijsaendyck.nl

kunt u mailen naar
jan.steijn@tiscali.nl

Zin om naar de kerk te
gaan? Welkom!

Zijne majesteit de koning spreekt
zijn hartelijke dank uit voor de vriendelijke gelukwensen die hij ter gelegenheid van zijn verjaardag mocht
ontvangen.
Dit was een grote verrassing en heel
erg leuk en bijzonder!
Patricia Fleumer, De Rank

Uiteraard is iedereen elke zondag
van harte welkom in de kerk. De
praktijk leert echter dat er voor
mensen die nieuwsgierig zijn naar
de kerk een behoorlijke drempel kan zijn. Vorig jaar Pinksteren
bleek die drempel voor diverse
dorpsgenoten weggenomen te
zijn toen er een openluchtdienst
was op het kerkhof voor de Grote Kerk. Ook bleek vorig jaar op
10 september 2017 een landelijk
kerkelijk initiatief onder de naam
‘Kerkproeverij’, waarbij kerkleden
vrienden, buren, etc. uitnodigden
om eens van hun kerk te komen
‘proeven’, een succes.
De Christelijke Gereformeerde
Kerk en de Protestantse Gemeente
in ons dorp hebben besloten om
dit jaar mee te doen aan de landelijke ‘Kerkproeverij’ 2018. Zo is
het op zaterdag 8 september, de
Dag van Westzaan, al mogelijk om
in één van de kerkgebouwen bij
een activiteit aanwezig te zijn en
al even de sfeer te proeven.

Een week later, op zondag
16 september, bent u (of jij) van
harte welkom om een kerkdienst
mee te maken. Dan kunt u (jij)
ervaren dat de kerk meer is dan
een gebouw: een plaats waar
God mensen wil ontmoeten. De
kerken zullen juist die zondag zorgen voor een dienst die ook voor
iemand die niet (zo vaak) in een
kerk komt toegankelijk is. Ongetwijfeld zult u ook via de kranten,
radio en tv meer horen over deze
dag waarop kerken hun deuren
wijd open zetten. Wie je ook bent,
wees welkom!
De kerkdienst van de Christelijke
Gereformeerde Kerk, J.J, Allan
straat 185, met ds. Leon Koopman,
begint op 16 september om 9.30
uur. De kerkdienst van de
Protestantse Gemeente, Kerkbuurt 37 (ingang Torenstraat), met
ds. Cornelis Visser, begint op 16
september om 10.00 uur.
ds. L. Koopman en ds. C. Visser

Kikkerexporteur

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

De meerkikker, een echte exoot?
Onder het motto ‘Proef je buurthuis’ organiseerden acht buurt- en dorpshuizen, waaronder onze eigen De Kwaker, op 22 april een prachtige
fietstocht door de Zaanstreek. Het was zeker een gelaagd evenement, om
bewoners op een actieve manier kennis te laten maken met de diverse
locaties. Tijdens deze zonnige fietstocht kwamen we bij Krommeniedijk
al kwakend de kroosduiker of meerkikker van de foto tegen. Als rechtgeaarde Kroosduiker moet ik wel even stilstaan bij deze amfibie.

De meerkikker of grote groene kikker.

Het is, zoals je kunt zien, een zon- en
warmteminnende soort, met een
voorkeur voor onbeschaduwde wateren. De oeverzone moet bij voorkeur

goed begroeid zijn. Ze houden van
voedselrijke en diepere wateren,
zoals meertjes, wat bredere sloten en
ook tuinvijvers. De meerkikker is de
grootste van de drie bij mij bekende
groene kikkers. Kenkenmerkend zijn
de gedeeltelijk groen en lichtgekleurde vlekken op de rug. Hij heeft een
witte, gevlekte buik. Mannetjes hebben donkergrijze kwaakblazen. De
meerkikker (Pelophylax ridibundus) is
gelukkig in Nederland geen bedreigde soort en staat niet op de Rode
Lijst, maar wordt wel beschermd. De
meerkikker is na 1973 op veel plaatsen per ongeluk geïntroduceerd bij
het uitzetten van jonge vis. Het vangen, doden of in gevangenschap
houden is verboden.

Viswedstrijd voor
basisschooljeugd
Zoals al vele jaren gebruikelijk is
organiseren we als visclub De Braak
een viswedstrijd voor de jeugd.
Deze word gehouden op vrijdag 29
juni in de Braak aan het einde van
de Vogelbuurt. We vissen van 14.00
uur tot 15.30 uur. Er word gevist
in drie leeftijdsgroepen: groep 1
is tot en met 7 jaar, groep 2 van 8
jaar tot en met 10 jaar en groep 3
van 10 jaar tot en met 12 jaar. Dit
onder voorbehoud van het aantal
inschrijvingen per leeftijdsgroep.
Voor alle winnaars per groep zijn

Wat de Westzaanse ondernemersfamilie P. Molenaar begin vorige eeuw
deed, is nu streng verboden. Op de
foto P. Molenaar voor zijn toenmalige ijspakhuis rond 1900. Hij was
visserman en tevens kikkerexporteur
voor klanten in Frankrijk. Zijn nazaten waren succesvolle zakenlieden in
witgoed. Denk aan grote winkels van
Wastora in Zaandam en Alkmaar. Op
de menukaart zie je gelukkig geen
in Nederland gekweekte kikkerbillen meer. Jammer genoeg wordt de
import uit vooral Aziatische landen
nog wel geaccepteerd.

Lachend gekwaak
Eind april, begin mei verzamelen de
mannetjes van de meerkikker zich in
het voortplantingswater. De paartijd
duurt tot eind juni, begin juli, met een
piek tussen begin mei en half juni.
Hierbij wordt hoofdzakelijk ‘s avonds
gekwaakt, maar op warme, zonnige
dagen ook wel overdag. Het geluid
van de meerkikker is goed te onderscheiden. Zijn ‘lachende’ gekwaak
wijkt af van het sonore geluid van
de poelkikker, en het klinkt harder.
Vanaf de eerste helft van mei kunnen
de legsels worden aangetroffen, die
vaak tussen planten liggen die wat
verder van de kant staan.
Ze leven voornamelijk van kleine
ongewervelden, zoals tweevleuge-

ligen, spinnen, loopkevers, mieren,
zweefvliegen, wantsen, rupsen en
op land wonende slakken. Er worden
soms ook grotere prooien gegeten.
Uit een waarneming is bekend dat
een vrouwtje achter elkaar drie muizen verorberde. In de maag van een
meerkikker is eens een zandhagedis
aangetroffen. Soortgenoten worden
eveneens gegeten en vermoed wordt
dat soms ook vissen, kleine vogels en
salamanders worden gegrepen.
Als u de meerkikker wilt zien, maakt
u gewoon een fietstocht naar Krommeniedijk of een vaartocht over de
Nauernaschevaart, bij voorkeur op
een warme avond tussen eind april
en begin juli. Het biedt een mooie
kans om een echte kroosduiker al roepend en kwakend te zien. En u bent
toch een echte Kroosduiker!

Achter café ‘De Verwachting’ aan het Weiver stond het ijspakhuis van P. Molenaar.
Foto: Digitale Beeldbank Westzaan.

Orgelconcert van Minne
Veldman in Grote Kerk

er weer bekers. En ook de overige
deelnemers gaan met een prijsje
huiswaarts.
We vragen je om je per e-mail
van te voren aan te melden via
cees@sopjes.nl, met vermelding
van je voor- en achternaam en leeftijd. Hopelijk zijn er veel kinderen
aanwezig, met goed weer en goede
vangsten, maar dat hebben we niet
in de hand.
Visclub De Braak, Cees Sopjes
Op vrijdagavond 6 juli zal de bekende Nederlandse organist Minne
Veldman 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! Minne is voor de vierde
keer onze gast. Vooral leuk bij de
concerten van Minne is dat hij werkt
met een beamer en scherm, zodat

de luisteraars in de kerk kunnen zien
wat er achter het klavier gebeurt.
Het concert begint om 20.00 uur.
De kerk is vanaf 19.15 uur open. De
toegang is gratis en de 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
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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

Prutrace 2018
Zaterdag 14 juli is het weer zover. Het smerigste
feestje van Westzaan en omstreken: de Prutrace.
Wij hopen er weer voor iedereen een onvergetelijke dag van te maken. Van 14.00 uur tot 15.00
uur zijn de inschrijvingen voor alle categorieën.
Meedoen kost voor volwassenen 5 euro en voor
kinderen tot en met 15 jaar 3 euro. Inschrijven kan
alleen in dit uur, dus niet later. Om 15.30 uur gaan
de jongens en meisjes van start en om 16.00 uur
mogen de mannen en vrouwen van boven de
15 beginnen. Rond 17.00 uur is de prijsuitreiking
voor alle categorieën. Dit jaar zorgt Michel van
Rijswijk voor de livemuziek! Hij zal beginnen om
16.00 uur. Dus als je het niet ziet zitten om door
de sloten te rennen, kun je evengoed een feestje
komen vieren. Hopelijk tot dan!

ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

Brasserie-restaurant Het Zaanse Hoekje
Als ik om vier uur in de middag bij brasserie-restaurant Het Zaanse Hoekje de parkeerplaats opdraai,
zie ik dat het bedrijf veel groter is dan je vanaf de
weg zou verwachten. Het restaurant is aan drie
zijden door terrassen omgeven en als ik naar binnen wil gaan, kom ik eerst door de ruime serre, die
op een van de terrassen uitkijkt. Een uitnodigende
kelner staat hier met een dienblad in zijn hand en
wacht mij reeds op, maar als ik dichterbij kom blijkt
dit tot mijn verrassing een levensechte pop te zijn.
Eigenaar Theun Dragstra zit al binnen in het restaurant op mij te wachten. In de brasserie is met
diverse antieke kasten en enkele andere tot de verbeelding sprekende attributen een gezellig huiskamereffect gecreëerd. Al deze objecten hebben hun
eigen verhaal en zijn voor de gasten aanleiding
voor een gesprek.
Op dit rustige uur in de middag is er ruimte voor
een interview, heeft Theun mij verzekerd. ‘Toen ik
deze zaak 15 jaar geleden overnam,‘ begint Theun
zijn verhaal, ‘betrof het een snackbar die ik samen
met mijn vrouw Marja door hard te werken verder
ben gaan uitbouwen. In de loop van enkele jaren
is de locatie steeds verder geëvolueerd en uitgebreid.’ gaat hij verder. ‘Zo is hij in de loop van
enkele jaren omgetoverd tot een compleet brasserie-restaurant. We kunnen hier lunches, diners en
buffetten en zelfs bruiloftspartijen organiseren.’
Als ik Theun vraag naar de personeelsbezetting
blijkt het dat het een echt familiebedrijf betreft.
Dochter Tanja, die van jongs af aan met het horecavak is opgegroeid, heeft aan het ROC in Amsterdam een horeca-managementopleiding gedaan
en is nu sedert twee jaar betrokken in de bedrijfs-

leiding, waarop zij inmiddels duidelijk haar stempel drukt. Zoon Danny volgde tot voor kort een
koksopleiding en werkt momenteel, tot zijn vervolgstudie in september weer begint, een half jaar
samen met zijn moeder Marja in de keuken. Verder
zijn er nog zes deeltijdwerkers voor de afwas en als
keukenhulpen op drukke dagen.
Met deze bezetting kunnen nu in het restaurant 70
gasten dineren. Verder kunnen binnen buffetten
en partijen voor 100 á 120 gasten georganiseerd
worden. Zelfs is er eens een bruiloftsfeest geweest
(met mooi weer), waar 300 mensen kwamen. Zij
wisten er toen samen op de ruime terrassen rondom een leuk feest van te maken. Dit was werkelijk
een geslaagd hoogtepunt voor de crew van het
Zaanse Hoekje.
Wat de kaart van het restaurant betreft: Er is een
maandelijks wisselende kaart met lunch en vooren nagerechten, waarbij ze de producten van het
seizoen volgen. Dat het een echt familiebedrijf is,
wordt nog eens duidelijk als ik de algemene kaart
bekijk, waarop gerechten voorkomen die namen
van de familieleden dragen, zoals ‘Tanja’s keuze’
(ossenhaas) en ‘Danny’s Burger’ (rundvleesburger).
Ook kom ik hier diverse salades en meerdere vegetarische gerechten tegen met originele namen. De
andere lunchgerechten bieden een ruime keus van
diverse goed gevulde panini’s tot een vistrio.
Met een Engelse en Duitse versie van de kaart haakt
het Zaanse Hoekje alvast in op de Amsterdamse
wens om het toerisme meer te spreiden over het
land. De plek van zijn restaurant halverwege de
route naar de Zaanse Schans is hiervoor veelbelo-

vend en beschikt over een ruime parkeerplaats, die
ook geschikt is voor touringcars. Vanaf een van de
terrassen heeft men ook nog uitzicht op een kleine
jachthaven. Deze hoort bij het bedrijf en biedt een
mooi panorama op het water van de Watering, wat
ook weer bijdraagt aan de ruimtelijke ervaring van
het complex. Ja, deze locatie biedt voor de familie
Dragstra nog een goede toekomst.
Het Zaanse Hoekje is zes dagen per week geopend,
vanaf 11 uur ‘s morgens tot 12 uur ’s avonds. Op
maandag en ook de eerste twee weken van januari
is het bedrijf gesloten en geniet de familie van een
welverdiende rustpauze. Voor meer informatie:
www.zaansehoekje.nl, telefoon 075-6144 215.

De familie Dragstra, vlnr Marja, Danny, Theun en Tanja.
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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!
m
m
m
m

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

Jeanette Zanting-de Lange:
‘Bevallen doe je niet met je
hoofd, maar met je gevoel’
Jeanette Zanting-de Lange (47) woont met haar man Victor (47) en zoons Martijn (14) en
Emiel (12) op Burg. Verstegenstraat 73. Volgende maand is ze 25 jaar verloskundige.

Wat is je beroep?
Ik ben verloskundige en ook haptotherapeute. Dat jaar later ik weer terug om in Amsterdam te gaan
laatste doe ik alleen in combinatie met een zwan- werken.
gere en haar partner. Ik leer ze dichterbij hun gevoel
te komen, zodat ze al tijdens de zwangerschap een Ben je een voorstander van thuis
band op kunnen bouwen met het kindje. Ga niet bevallen of juist in het ziekenhuis?
nadenken wat er zou moeten gebeuren. Beval- Mensen mogen kiezen, dus beval vooral op de
len doe je namelijk niet met je hoofd, maar met plek waar jij het meest op je gemak bent. Ik doe
je lichaam en op gevoel. Ik leer de vrouw in haar veel thuisbevallingen. Als er complicaties zijn ben
kracht te zetten en geef haar man daar handvatten je ook zo in het ziekenhuis. Ambulances, de brandvoor. Zodat ze mij tijdens de bevalling éigenlijk niet weer met hun hoogwerkers, ze denken met je mee
nodig hebben. Een vroedvrouw is er om te kijken en rijden op tijd. Ook de kraamzorg doet heel goed
of het goed gaat met het kind en hoe het proces werk. Er is tegenwoordig veel minder hiërarchie.
vordert. Hoe meer je er als vroedvrouw al tijdens de Dat geldt ook in relatie met de gynaecologen.
zwangerschap in stopt, hoe zelfverzekerder zij die
bevalling aangaat. Vroeger was een vrouw bang Bevallen vrouwen anders dan
om dood te gaan, tegenwoordig is ze bang voor vijfentwintig jaar geleden?
pijn en of ze het wel aankan. Als je ze weer terug- O zeker. Net als het verschil tussen de Achterhoek
brengt in hun ‘voelen’ dan zeggen ze: mijn kind en hier. Een miskraam begeleiden ging daar veel
komt eraan, ik mag het helpen geboren worden. natuurlijker. Het is hier toch meer met het hoofd.
Laatst belde een vrouw die minder leven in haar ‘O, gaat het fout? Dat moet ik niet, hoor. Haal maar
buik voelde mij in paniek op. Ik ben
meteen weg.’ Ach, denk ik dan,
naar haar toe gegaan, ben contact
geef de natuur een kans om het
met haar gaan maken, haar gaan
‘Ik ga graag af kindje spontaan geboren te laten
wiegen, waardoor dat ‘huis van haar
worden. Dat regelt je lichaam zelf.
op intuïtie’
kind’ ontspande. Het kindje kwam
Ik ga graag af op intuïtie. Dat een
weer heerlijk in beweging. Gynaecovrouw zegt: ik voel dat er iets mis
logen sturen vrouwen met minder leven soms naar is. Van de week deed ik een bevalling in het ziemij door. Die groep wordt groter. Het alternatief kenhuis toen er een vrouw in paniek en met een
is dat ze anders elke dag een hartfilmpje moeten ademtekort opbelde dat ik meteen moest komen.
laten maken.
Ik kon niet weg en had meteen door dat ze aan het
hyperventileren was. Ik zeg: ‘Waar ben je?’ Zij zegt:
‘Ik zit op de grond.’ ‘Heel verstandig,’ zeg ik, ‘want
Werk je voor jezelf of binnen een
bij hyperventileren is de volgende stap flauwvallen
praktijk?
Ik werk als verloskundige parttime bij Verloskun- en dan gaat jouw lichaam dat zelf weer oplossen.
digenpraktijk Assendelft e.o. (ook Westzaan) en Komt helemaal goed.’ Ik heb door de telefoon wat
daarnaast zie ik ook mensen voor haptonomische oefeningen met haar gedaan en even later zat ze
begeleiding hier aan huis en huur ik daarvoor een weer heel ontspannen op de bank.
ruimte bij Fysiotherapie Westzaan.

Hoe ben je op die combinatie gekomen?
In 1993 studeerde ik af als verloskundige. Ik kende
iemand die haptonomisch was onderlegd. Na de
opleiding ben ik meteen knoerthard gaan werken,
want er was echt een tekort aan vroedvrouwen. Ik
was toen 22. Ik kwam als waarneemster in de Achterhoek terecht en heb daar na een tijdje een eigen
praktijk overgenomen. Ik ben toen ook meteen de
post hbo-opleiding haptonomie gaan doen.

Waarom naar de Achterhoek?
Ik kom uit Zaandam en net afgestudeerd was ik
echt nog een huppeltje. Ik wilde even weg uit
het vertrouwde wereldje van de Zaanstreek. Vijf

Zijn wij vervreemd van de natuur?

We zitten in een denkmaatschappij. Er wordt ook
veel van ons verwacht. Je moet dingen goed doen
en presteren. En mobieltjes, hè. Ze zitten tijdens
de borstvoeding te appen. Het mooiste moment
is een kind aan de borst, ga even genieten samen.
Wees in verbinding met je kindje. En niet met je
social network. Dat merkt een kind ook.

Wanneer heb je Victor leren kennen?
In 2000, tijdens een wandelvakantie in Nepal. Hij
kwam van Maartensdijk. Ik vond hem meteen al
heel leuk. Dus als ik wilde dat hij bleef, moest ik
wel minder gaan werken. Ik was toen soms wegens
slaaptekort niet te genieten. Hij kon daar wel door-

heen prikken. Twee jaar later zijn we getrouwd.
Toen we daarna twee kinderen kregen voelde ik
dat ik nog minder moest gaan werken. Victor werkte toen als beleggingsanalist; nu is hij riskmanager.
Het gebeurt vaak dat als hij thuiskomt ik nog weg
moet. De zwangere haptonomie stellen zie ik vaak
’s avonds. Die komen overal vandaan. Voor de verloskundigenpraktijk werk ik op maandag en donderdag 24 uur achter elkaar voor de bevallingen,
visites en spoedjes. Het spreekuur doe ik op andere
dagen, ook hier bij Huisartsenpraktijk Westzaan.

Wat zijn je hobby’s?
Ik voetbal bij ZCFC, waar we dit jaar met ons ‘ouwe
cluppie’ van 20 jaar geleden weer van start zijn
gegaan. Ik loop een keer in de twee weken een
rondje van 40 minuten hard. En op maandagavond ga ik hier in De Kwaker naar de yoga. Met
de kinderen fietste ik altijd twee keer per dag naar
De Rank, waar ik ook overblijfmoeder was. Ik doe
graag leuke dingen met ze. Van de week heb ik met
Emiel in een tentje in de tuin geslapen. Nu doe je
dat nog. Ik ga graag mee naar zijn celloles en naar
de voetbalwedstrijden van de jongens. Het is een
druk bestaan en ik moet daar echt wat aan doen.
Het probleem bij mij is dat ik het allemaal zo leuk
vind. Vandaar ook dat ik nu een opleiding Rebalancing volg. Ik ben na tien jaar gestopt als voorzitter
van de kinderkerk. Ik ben nog wel juf.

Wat vind jij belangrijk in het leven?
Dat je je eigen waarheid nastreeft. Ik weet het
allemaal zo goed, maar ik vind ook dat ik dat meer
moet doen. Mijn gezin komt wel eens op een tweede plan. Dan leef ik zelf ook niet altijd dicht bij mijn
gevoel. Ik stoor mij weleens aan het feit dat zij alle
drie maar naar schermen zitten te staren. Dan is het
voor mij wel eens moeilijk om ‘gezellig’ naast hen
op de bank te gaan zitten. Liefde en harmonie vind
ik heel belangrijk, maar het lukt me niet altijd. Ik
maak lijstjes met wat ik nog moet doen. Dan schrijft
Victor daar wel eens bij: Victor een kus geven. En
dan denk ik: je hebt gelijk.
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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Het zonnetje gaat weer vaker schijnen en dat betekent een goed excuus om de barbecue aan te steken.
Leg de saté maar vast in de marinade, kneed jouw favoriete hamburgers! Een frisse salade, een heerlijke knoflooksaus en een stokbroodje met kruidenboter, want het wordt weer prima barbecueweer. Ik
heb hier een kleine bijdrage aan dit barbecuefeestmaal, namelijk een stukje vis in een pakketje.

Kabeljauw in parmaham met
pesto-roomsaus
-4 personen
-Barbecuegerecht
-Bereidingstijd: 20 minuten

Wat hebben we nodig:
•
•
•
•
•
•
•

500 gram kabeljauwhaas
½ bakje verse Italiaanse kruiden
12 plakjes parmaham
2 eetlepels olie
3 eetlepels pesto
125 milliliter slagroom
8 stalen barbecuespiesen of in water
geweekte satéprikkers

Bereiding:
Verdeel de kabeljauw in 12 stukjes van circa 40
gram. Bestrooi met zout en peper. Pluk de blaadjes
van de Italiaanse kruiden en hak deze fijn. Wentel
de blokjes vis door de gehakte kruiden en wikkel

ze elk in een plakje parmaham. Rijg de vispakketjes
per drie op een spies en smeer ze in met wat olie.
Verwarm de barbecue voor. Rooster de spiesen vijf
minuten op de barbecue en keer ze regelmatig om.
Serveer de kabeljauwspiesen met de pesto-roomsaus. Mix voor de pestoroomsaus de pesto met
de room in een steelpannetje en verhit die op het
rooster boven de barbecue. Roer af en toe.

Weetje:

ham moet minimaal 12 maanden in de bergwinden
gedroogd zijn en mag alleen in de provincie Parma
gemaakt worden, vanwege het specifieke klimaat.
De maanden november tot februari zijn traditioneel
de maanden van de slacht. Na de slacht wordt de ham
ingewreven met Siciliaans zeezout. Het bijzondere
van parmaham is dat er minder zout wordt gebruikt
dan bij andere rauwe hamsoorten. Dit geeft de relatief zoete, milde smaak die zo kenmerkend is voor
parmaham. Na het zouten gaan de hammen de koelcel in waar ze 60 tot 70 dagen rusten, afhankelijk van
het gewicht. Daarna worden de hammen gewassen
en kan het droogproces beginnen. Na zes maanden
voorrijpen wordt de opening aan de onderkant van
de ham, het gedeelte zonder zwoerd, ingesmeerd
met een mengsel van vet, een beetje meel en wat
peper, om het vlees tegen bederf en verharding te
beschermen. De ham moet daarna nog minstens 12
tot 15 maanden rijpen. Parmaham is herkenbaar aan
een vijfpuntige kroon op de ham of op de verpakking.
Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Parmaham (Italiaans: prosciutto di Parma) is een
op traditionele manier gedroogde rauwe ham uit
de provincie Parma. Parmaham is een beschermde
naam, de ham moet aan de volgende voorwaarden
voldoen: geen conserveringsmiddelen of additieven;
parmaham bestaat uit vlees en zeezout; de ham moet
gemaakt worden van in Italië geboren en getogen
varkens; de varkens moeten minstens 9 maanden
oud zijn en minimaal 160 kilo wegen; een deel van de
voeding van de dieren dient te bestaan uit de wei die
bij de productie van Parmezaanse kaas overblijft; de

Zomerexpositie ‘Zonder Haast’
Hedendaags realisme bij Galerie Staphorsius
Galerie Staphorsius
in Westzaan presenteert deze zomer de
lustrumeditie van de
expositie ‘Zonder Haast’. Vanzelfsprekend
staat het stilleven hierbij weer centraal,
met werken in verschillende technieken
van nationaal en internationaal bekende
kunstenaars. Niet alleen werken voor aan
de wand, van (hyper-)realisme tot een meer
impressionistische stijl, maar ook beelden
en objecten voor in de vrije ruimte.

Rust is ook deze keer het centrale thema. Galeriehouder Rob Staphorsius licht toe: ‘We zijn
allemaal 24/7 online en de verschillende platformen van sociale media nemen daar een centrale
plaats in. Dat ene snelle symbooltje van een
duimpje omhoog lijkt soms wel de plaats in te
nemen van oprecht gemeende aandacht. Ook
kijkend naar kunst bijvoorbeeld: hoeveel luttele
seconden staat een bezoeker van een museum
nog stil bij een kunstwerk? Er wordt nog snel
even een selfie genomen met een kunstwerk en
direct gedeeld op een van de platforms. Er lijkt
geen tijd meer om met aandacht te kijken. Onze
lustrumeditie van de zomerexpositie ‘Zonder
Haast’ geeft de mogelijkheid om hier even los
van te komen en te genieten van de prachtige
kunst, die we ook deze keer weer bijeen hebben
kunnen brengen.’

Alles begint voor hen echter bij de juiste compositie van de onderwerpen en vooral ook het
juiste gebruik van het licht om ook de meest
bescheiden onderwerpen optimaal tot hun
recht te laten komen. De zondagsopeningen
zijn op 24 juni en 23 september, van 13.00 tot
17.00 uur.
Galerie Staphorsius, J.J. Allanstraat 287b,
Westzaan
‘Zonder Haast’ tot en met 23 september 2018
Open: dinsdag tot en met zaterdag van
9.00 tot 17.00 uur

Sundays@Staphorsius
Op de zondagopeningen geven verschillende
exposerende kunstenaars demonstraties van
hun werk. Ieder met een eigen werkwijze laten
ze de bezoekers zien hoe met eindeloos geduld
en zeer verfijnde penseelvoering een schilderij in vaak tientallen lagen wordt opgebouwd.

Nanna de Klerk - Rozen, jong en oud, 37,5 x 36,5 cm.

Marlies Heere - Orchidee, 40 x 50 cm.
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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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Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
door WILLEM TIP/deel 26

Het Zaanse landschap
Het jaar 1848 was een keerpunt. In heel Europa en ook in de Zaanstreek. Het jaar was
roerig. Net als bij de Franse revolutie hadden
misoogst en voedselschaarste gezorgd voor
een brandende lont in het kruitvat. Overal
in Europa verschenen de menigten op straat.
Ze eisten liberale vrijheden en kiesrecht. Karl
Marx schreef zijn Communistisch Manifest:
‘Een spook waart door Europa – het spook
van het communisme’. Daarvoor was het nog
wat te vroeg. Toch werden rondom hervormingen doorgezet. Voor een echte revolutie
was Nederland helemaal nog niet rijp. De burgers bleven binnen. Willem II werd echter, zo
verklaarde hij later schertsend, in een enkele
nacht van conservatief tot liberaal. De staatsman Thorbecke kreeg de ruimte om nog
hetzelfde jaar een nieuwe en moderne grondwet in te voeren.

Molen De Veenboer aan het Guispad, met links
molen De Schoolmeester.

In de Zaanstreek sloegen de ondernemers de
handen ineen. Een tijdgenoot, de industrieel
en geschiedschrijver Jacob Honig, stelde in zijn
geschriften (1849) met genoegen een toenemende

veerkracht vast. De Markervaart (1848) was niet de
enige vernieuwing. Er gebeurde meer. Nog altijd
waren rijtuigen en diligences in het Zaanse land
een schaars goed. In de Zaandamse Westzijde
kon men er een stukje mee rijden. Elders was de
Lagedijk langs de Zaan echter weinig meer dan
een voetpad met een wegsloot erlangs. De Hogedijk langs het IJ was helemaal onbegaanbaar voor
wagens. Er groeide gras en onkruid. Op verschillende plaatsen lagen er grote brokken afval en puin
opgetast. Ooit, in 1811, had de dijkgraaf van de
polder Westzaan nog verzocht de bovenkant van
de dijk wat vlakker te maken. Keizer Napoleon zou
er mogelijk te voet een bezoek brengen. ‘Inzonderheid de op sommige plaatse liggende grove puin
worde fijn gestooten’.
Het Guispad tussen Zaandijk en Westzaan was sinds
twee eeuwen een schelpenpad met halverwege
een hoge, voor rijtuigen volstrekt onneembare
brug. Schepen van en naar de molens moesten
hier ongehinderd kunnen doorvaren, zo was ooit
bepaald. Krommenie was vanuit Wormerveer en
Westzaan nog steeds uitsluitend te bereiken met
een voetveer. Een bezoek aan Assendelft, door
Krommenie of over de ongeplaveide Hogedijk,
kostte nog veel meer tijd. Wel was sinds 1823 het
voetpad tussen Nauerna en Assendelft verbeterd
tot ‘Zaandammerweg’. Goede doorgaande verbindingen kende de Zaanstreek echter niet. Ook bij
de aansluiting op het landelijke spoorwegnet liep
de Zaanstreek schromelijk achter. Wie ergens heen
wilde, nam de boot. Tijd speelde geen rol.
Op 1 april 1848 riep een aantal Zaanse ondernemers echter de ‘Maatschappij van den Zaanlandschen Communicatieweg’ in het leven. Doel was
een rijweg voor koetsen en diligences van Zaandijk
via Westzaan en Assendelft naar de straatweg in

Tussen de Watermolenstraat en Vrouwenverdriet liep de
Veerbrug, die in 1989 werd vervangen.

Beverwijk. Die rijweg zou later ook nog een aftakking krijgen naar de Westzaner Overtoom. Voortvarend ging men aan de slag. Nog voor het eind
van het jaar was de Communicatieweg gereed.
Over de Nauernasche Vaart voerde een nieuwe
houten brug met een tol naar de overkant, naar
Vrouwenverdriet. Daar was van oudsher een sluis
met een café. Van Vrouwenverdriet ging de weg
voort naar Assendelft en Uitgeest.
Voor het eerst begon nu voor de Zaanstreek het
tijdperk van diligence en postkoets. Op 9 december 1848 beleefde men de feestelijke opening.
Huizen, bruggen en molens waren met vlaggen
versierd. Een lange stoet van negenentwintig rijtuigen begaf zich op reis van Zaandijk naar Beverwijk. Een uiterst snelle tocht werd het nog niet.
De Communicatieweg had een stenen loopgang
voor de paarden met aan beide zijden schelpen.
Die schelpen waren rul en nog niet platgereden.
‘De weg was zwaar’, verzuchtte men later, ‘omdat
hij nog slap was’. Toch werd al snel een geregelde
diligencedienst ingesteld. Viermaal per dag reden
de koetsen van Zaandam over Beverwijk naar Haarlem.

Optocht oldtimers uitgebreid

Hebt u 8 september al in uw agenda gezet? De
Dag van Westzaan wordt dit jaar voor de tweede
keer georganiseerd en deze keer wordt het nog
leuker. Dus zorg dat u er weer bij bent! Verenigingen en stichtingen zetten hun deuren open,
zodat u een uniek kijkje kunt nemen. We starten de dag met een grandioze oldtimeroptocht,
waar dit jaar niet alleen auto’s aan mee doen.

Er zijn ook oude tractoren, motoren en brommers te bewonderen.
Voor het exacte programma houdt u de brievenbus in de gaten. Eind augustus valt de speciale
editie van De Wessaner over De Dag van Westzaan in de brievenbus en natuurlijk kunt u ons
volgen op de site www.westzaan.nl. Voor nog
meer actuele informatie kunt u kijken op onze
facebookpagina De Dag van Westzaan.
Hebt u een klassiek voertuig? En wilt u medewerking verlenen dan kunt u zich opgeven bij Gallery of Dreams via dottekuiper@gmail.com. Dit
en nog veel meer is te zien op 8 september 2018!
Wij zien u dan graag.
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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

De Zonnebloem
De Zonnebloem zet zich in voor
mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, leeftijd of
handicap. De afdeling Westzaan
heeft dit jaar het volgende in de
planning:
Vrijdag 5 oktober gaan we naar
Beeld en Geluid in Hilversum, met het zogeheten Parelarrangement: lunch en aansluitend
een middagprogramma waar we met de bus
naartoe gaan
zaterdag 20 oktober: ‘Septimbre’, cabaret en
muziek door ouderen, voor ouderen in het
Wapen van Assendelft vanaf 14.00 uur.
Hebt u belangstelling? Wacht niet te lang met
bellen naar Anneke van ’t Hoff: 06-2442 1811 of
Inge van den Berge: 075-7728 528. De afdeling
Westzaan van De Zonnebloem heeft ook een
nieuw emailadres: annekezonnebloemwestzaan@gmail.com.
Wij zijn nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Vele handen maken licht werk. Wilt u meer
informatie, dan kunt u contact opnemen met
Inge of Anneke via bovenstaande contactgegevens.
Anneke van ’t Hoff-Martens,
secretariaat afdeling Westzaan

Naar de
schaapjes
Op 15 mei was het dan weer zover: twee
stints van Babino stonden klaar om naar
de schaapjes van ‘boer’ Sman te gaan. Alle
kinderen gingen mee in de stint, zelfs de
juf en een oma pasten erbij. De moeders
op de fiets er achteraan en zo gingen wij
op weg. ‘Boer’ Sman zat al op ons te wachten. Zodra het hek achter ons dicht was
konden de peuters heerlijk vrij rond lopen.
Eén peuter kon de schapen verstaan: ‘Juf,
dat schaap zegt: Bè, en dat betekent ‘hallo’
in schapentaal.’ Na de picknick mochten
de peuters allemaal nog even in de tractor
zitten en toen was het tijd om weer naar
de peuteropvang terug te gaan. Daar nog
even buiten spelen, maar al snel was het
tijd om naar huis te gaan.
Monique van Westrop

dat tijdens WOI rond 1916 De Kikkert is verkocht
aan een Amerikaan, die de molen in eigen land
wilde opbouwen. Het schip waarop de molen
werd vervoerd, is getorpedeerd. Het schip en de
molen verdwenen naar de bodem van de Atlantische Oceaan. Gé vertelde dat inmiddels een koper
is gevonden, die de molen als woningruimte gaat
gebruiken. De verwachting is dat eind 2018 gestart
kan worden met de fundering. De bouw van de
molen neemt zeker anderhalf jaar in beslag, maar
het vooruitzicht dat Westzaan een molen rijker
wordt, is natuurlijk geweldig.

geld dat u ontvangt, kunt u doneren aan één van
de goede doelen, de Coop verdubbelt dan het
bedrag. Een geweldig initiatief en de Commissie
Dorpscontact kan dit geld uiteraard goed gebruiken. Laat als inwoner van Westzaan uw stem niet
verloren gaan en doe mee aan beide acties, zodat
Westzaan een extra zakcentje heeft om leuke dingen te organiseren.
Carla van den Puttelaar

Geld verdienen

Westzaan wordt een
molen rijker
De laatste vergadering van de Commissie
Dorpscontact voor de zomervakantie was
goed bezocht. Hoogtepunt was de bekendmaking van de bouw van molen De Kikkert,
ook bekend onder de naam De Veldmuis.
De heer Gé Sombroek van Somass Bouwbedrijf
vertelde met gepaste trots dat het eindelijk zover
is dat molen De Kikkert herbouwd gaat worden.
Waarschijnlijk kennen alle inwoners van Westzaan
het grote bord met ‘te koop’ en de tekening van
De Kikkert, ter hoogte van Zuideinde 285, aan de
Veerzagersloot. Het verhaal gaat, zo vertelde Gé,

Ingrid Jahn riep namens de Historische Vereniging
alle inwoners op mee te doen aan de Rabobank
Club Campagne. Rekeninghouders van de Rabobank kunnen tot 23 juli hun stem uitbrengen op
diverse verenigingen en stichtingen. Hoe meer
stemmen op één specifieke vereniging of stichting hoe meer geld deze organisatie krijgt. De
Rabobank stelt maar liefst een bedrag van €
65.000,- beschikbaar, te verdelen over Zaanse
organisaties die zijn aangemeld. Hoe meer stemmen, hoe meer geld, en des te meer de Historische
Vereniging kan organiseren. Kijk voor de details
op rabobankzaanstreek.nl of vraag de notulen op.
Maar er is nog meer geld te verdienen. De Coop
heeft de Commissie Dorpscontact geselecteerd
voor de lokale statiegeldactie. Gedurende drie
maanden wordt het statiegeld opgespaard en
kunnen klanten van de Coop hun statiegeld doneren voor drie goede doelen, waarvan Commissie
Dorpscontact er één is. Hoe het werkt? Het statie-

Vlnr: Arianne de Jong namens Oranje Comité, Gé Sombroek,
Ingrid Jahn, secretaris. Foto: Fred Eerenberg.

De volgende bijeenkomst van Dorpscontact
is op maandag 3 september 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.
Telefoon: 075-6153 348 of 06-1717 1793.
E-mail: dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl
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speciaalzaak in franse kaas en wijn
winkel, groothandel, relatiegeschenken en partyservice

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

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

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

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

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL

Westzaan 06 30 24 58 85
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Terugblik op Koningsdag
Op vrijdag 27 april hadden we weer een feestelijke Koningsdag. Vanaf 10.00 openden we
de braderie, waar bezoekers in onze mooie Kerkbuurt langs 24 kraampjes op zoek konden
gaan naar leuke, zelfgemaakte accessoires, eigengemaakte honing, tweedehandsspullen en
heerlijke eetkraampjes. Ook waren er veel deelnemers aan de vrijmarkt, deze liep zelfs uit
tot aan Watermolenstraat.
Ook was er rond het Reghthuys veel te doen voor jong en oud. Met dank aan de Hebo konden
we voor het Reghthuys een oranje podium van tapijt maken en heeft Jamie Bank vanaf deze
plek de hele dag muziek gedraaid. Volgens de kraamhuurders die vorig jaar ook meededen,
droeg dit zeker bij aan de feestelijke sfeer. Om 11.00 uur werd het podium ook gebruikt door
de groep van de Disney High School Musical, waarbij het publiek een mooi optreden kon
bewonderen van dans en muziek.
Met dank aan de gemeente Zaanstad en de Westzaanse Gemeenschap kon de jeugd gratis gebruik
maken van alle attracties, waaronder een dertien
meter lang springkussen, Jungle Jumping Balls en
ook kon men een gokje wagen op de rodeostier,
even verderop in de Kerkbuurt.
Ook aan de kleintjes was gedacht. In de Lambert
Meliszstraat stond een kleiner springkussen en
konden de kinderen zich laten schminken door
het Vrolijke Penseeltje. Aan het einde van de straat
bruiste het ook bij de Kazerne, waar in de ochtend
voor de ouderen een accordeonspeler optrad en
ook in de namiddag was er livemuziek. Voor het
tweede jaar was de Kerkbuurt het toneel van

Foto: Fred Eerenberg.

Koningsdag en iedereen begint hier zijn plek te
krijgen. De Digitale Beeldbank Westzaan had op
het terrein van het Brandweermuseum een mooie
tentoonstelling en net als bij VVV Westzaan was er
een feestelijke sfeer.

voorziening, ‘t Reght Huys openstelling rijksmonument, Gerry Suidema kermisattracties, Disney
High School Musical, Vishandel Buijs stroomvoorziening, Sportbedrijf Zaanstad stroom gymlokaal,
Gerard Slegers decor open podium, Hebo Flooring Solutions uit Lelystad oranje tapijt voor het
Reghthuys, Rina Schenk voor de schenking van
de tent.
Vindt u het leuk om volgend jaar ook een bijdrage
te leveren of heeft u goede ideeën, neem dan
contact op met een van onderstaande commissieleden. Dat kan op de facebookpagina of via de
site www.westzaan.nl of via westzaansegemeenschap@upcmail.nl
Arianne de Jong, Ingrid Jahn, Marion Flimm, Dries
Bessels, Reinhold Damminga en Marcel Haarhuis

Gedurende de dag was er een goede in- en
doorstroom van mensen. Er zijn naar schatting
tweeduizend bezoekers geweest. We zijn trots
op iedereen die zo heeft meegedacht en meegewerkt om deze dag een succes te maken, zowel
tijdens de dag zelf als in de aanloop ernaartoe.
Op naar volgend jaar. Het Oranje Comité heeft er
zin in en hoopt dat we er volgend jaar een even
mooie dag van gaan maken.
Graag willen we de volgende mensen en partijen
bedanken: gemeente Zaanstad, EHBO Westzaan,
tafels en bankjes van Roda, Gerrit Butter motoren, Van Egdom wegbewijzering, Benecke bv,
Fred Eerenberg fotografie, Jamie Bank geluid
en muziek, Huib en Jerry Jahn opbouw braderie e.d., Dirk en Rina Steemeijer, Jan Otto, Marga
van der Made, Piet Kee en Peter Lagerwey allerhande zaken, Ovec Multiservice grondpennen,
Willem Winkels (De Kazerne) ballonnenbogen,
Dries Bessels bewegwijzeringborden, Tineke de
Jong flyers, Jan IJskes aggregaat, De BIEB stroom-

Foto: Fred Eerenberg.

Plannen Historische Vereniging

Het bestuur van de Historische
Vereniging kijkt terug op de viering van ons 35-jarig bestaan. Het
was een fantastische historische
middag met leden en genodigden. Het gaf de inspiratie om de
in gang gezette plannen te gaan
realiseren. Hieronder wat meer
over de activiteiten.
‘Westzaanse gevels vervelen nooit.’
De echte monumentale panden die

Westzaan rijk is, zijn de parels waar
alles mee is begonnen. De Historische Vereniging zou zich graag vestigen in het ‘pareltje’ van Westzaan:
het rijksmonument aan de J.J. Allanstraat 119-121, de voormalige bakkerij
De Tarweakker van de familie de Jong
en daarna Smit. Hoe mooi zou het zijn
om hiervan ‘Het Huis van de Geschiedenis van Westzaan’ te maken.
De wens bestaat om huiskamerconcerten te organiseren met een hightea, genietend van de prachtige tuin
en wat al niet meer. U geniet mee
van ons werk door u aan te melden
als vrijwilliger. Wij zouden graag met
werkgroepen werken als: archiefbeheer, digitalisatie, genealogie, PR,
lezingen en evenementen, histori-

sche wandelingen en vaartochten.
Oude kadasterkaarten, waarop ook
de namen van sloten, meren, en
eilandjes van landerijen kunnen worden vermeld. Heeft u herinneringen
aan een bepaalde woning? Wilt u
samen met ons het historische beeld
van Westzaan, één van de oudste dorpen van de Zaanstreek, in stand houden en beschermen? We organiseren
nu al drie historische wandelingen
en er zitten nog twee wandelingen
in de pijplijn. We doen mee met De
Dag van Westzaan. Op 8 september
zijn we te vinden bij IJsclub Lambert
Melisz en het Schaatsmuseum.
Een eenvoudige manier om de Historische Vereniging te helpen is door
lid te worden voor maar € 10,00 per

jaar. U kunt zich aanmelden via:
secretarishvw@westzaan.nl of via
de voorzitter, Kerkbuurt 40, 1551 AE
Westzaan, 075-6153 348 of 06-1717
1793. Hebt u als eens een kijkje op
onze vernieuwde website www.
historischeverenigingwest zaan.
nl genomen? daar vindt u ook een
inschrijfformulier om lid te worden.
Uiteraard kunt u ons ook steunen
door een vrijwillige bijdrage te schenken op NL79 RABO 0370 1034 91 t.n.v.
Historische Vereniging Westzaan.
Wij doen mee met de Rabobank Clubkas Campagne. Draagt u onze vereniging een warm hart toe en hebt u een
Rabobankrekening, breng dan uw
stem uit. Ga hiervoor naar
www.clubkascampagne.nl .
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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

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

Adv_Slagerij_de_Ridder_2016.indd 1
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Op zoek naar

worstmakerij. Diverse maaltijden, soepen en broodjes.
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raat 335
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Lamber t M
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• Jeannet
Vollenga,
Middel 16
e-mail: ren
5,
jv@live.nl
• Eduard N
eefjes

De
puzzel
van
INGRID

, Zuideind

e 14

Deze maand weer een prijspuzzel. U kunt uw oplossing sturen naar of inleveren bij de
vermelde adressen. Onder de goede inzendingen wordt een cadeaubon van 25 euro verloot. De oplossing van de vorige maand is KIPLANDERS, het scheldwoord dat vroeger voor
Assendelvers werd gebruikt.

FILIPPINE
8 land aan de middellandse zee
9 lustoord
10 de verschrikkelijke sneeuwman
11 vierwielig motorrijtuig
12 avontuurtje
13 Engels graafschap
14 briefomslag

1 rookartikel
2 kwatten
3 leer van de bouwtechniek
4 kolensoort
5 luchthaven in België
6 oudejaarsgebak
7 kanaal in stad

1

1

2
11

3

1

10

8

7
5

12

11

1

5
7
6

8

11

6

9

12

3

4
11
4

3

10

3

6

11

5

2
1

12
13
14

2

9

9

10

9

8
10

6
8

3
3

5

4

4

3

8

8

11

7

6

9

3

Vakjes met gelijke nummers hebben gelijke letters. Als u de puzzel goed heeft
opgelost ontstaat er in de gekleurde balk de vroegere naam van een tafel
waaraan tijdens spuitfeesten van de brandweer de weinige geheelonthouders
zaten.

De Rabobank
komt bij u thuis
Een nieuwe woning
op het oog? Dan wil je
natuurlijk snel weten wat
je
hypotheekmogelijkheden zijn. Financieel
adviseurs van de Rabobank zijn daar heel flexibel in! En een afspraak is snel gemaakt. Via de
website www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek kunt u zelf alvast een schatting krijgen van
hoeveel u kunt lenen. Adviseurs kunnen ook uw
mogelijkheden berekenen op de inloopdag, elke
donderdag van 9.00 tot 20.00 uur in ons kantoor
Ankersmidplein 15 in Zaandam. Natuurlijk bent
u ook op andere dagen van harte welkom. Maak
een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek
met een van onze adviseurs via 075-890 3030
of stuur een mail naar financieeladvies.zaanstreek@rabobank.nl.
Vindt u het prettig wanneer het financieringsgesprek voor aankoop van een woning bij u thuis
plaatsvindt? Onze adviseur Sander de Wit is heel
flexibel. Wanneer u een huis op het oog heeft,
komt hij graag bij u thuis als dat u beter uitkomt.
Sander is bereikbaar op 06-3063 5802. Ook voor
andere vragen over uw hypotheek staan wij
voor u klaar. Of het extra aflossen op de hypotheek aantrekkelijk is bijvoorbeeld. Dit hangt af
van uw persoonlijke situatie; want welke hypotheekvorm heeft u, wat is het huidige inkomen,
in welke levensfase zit u en welke overige kosten
en vaste lasten zijn er nog?
Ook krijgt ons team veel vragen over een aflossingsvrije hypotheek. Met een aflossingsvrije
hypotheek betaalt u elke maand een bedrag
aan rente. Aflossen op uw hypotheek is mogelijk, maar niet verplicht. Wel is het belangrijk om
na te denken over de betaalbaarheid van uw
hypotheek in de toekomst. Deze kan onder druk
komen te staan omdat u na 30 jaar de rente niet
meer kunt aftrekken van de belasting. Daarnaast
kan uw rente stijgen als uw rentevaste periode
afloopt. Ook uw pensioen speelt mee, want in
veel gevallen daalt dan uw inkomen. Een aflossingsvrije hypotheek van de Rabobank heeft
overigens geen vaste einddatum. Wij eisen dus
het openstaande hypotheekbedrag niet op een
bepaalde datum bij u op.
Bij een hypotheek met een opbouwproduct (een
kapitaalverzekering of een spaarrekening die is
gekoppeld aan de hypotheek) kan een extra
storting op dit product meer opleveren dan een
aflossing op de hypotheek zelf. Bij eenzelfde
looptijd verlaag je daarmee de maandelijkse
stortingen. Ook kan het aantrekkelijk zijn om de
looptijd van dit product te verkorten. Kortom,
bespreek de mogelijkheden met een van onze
adviseurs.
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EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

Wandelweg 41B • 1521 AB Wormerveer
Tel.: 075 - 621 21 08 • info@renaudwitgoed.nl
W W W. R E N A U D W I T G O E D . N L
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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

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

De diensten zijn in de Kooger Vermaning
24 juni 10.00 uur ds. Henriette van Dunné
1 juli 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
8 juli 10.00 uur zr. Cocky Brouwer
15 juli 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
22 juli 10.00 uur ds. Theo van Willigenburg
29 juli 10.00 uur nog onbekend

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62.
24 juni 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
1 juli 9.30 uur ds. L.J. Koopman
		 16.00 uur ds. P.J. den Hertog, Amsterdam
8 juli 9.30 uur ds. A.G .van der Heyden, 		
		Assendelft
		 16.00 uur ds. S.B. van der Meulen, Delft
15 juli 9.30 uur ds. J. Manni, Rotterdam
		 16.00 uur leesdienst
22 juli 9.30 uur en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
29 juli 19.30 uur ds. L.J. Koopman
		 16.00 uur ds. W.W. Nijdam, Alblasserdam

Gereformeerde Gemeente Westzaan
24 juni
1 juli
3 juli
8 juli
		
11 juli
15 juli
22 juli
29 juli
		

10.00 en 15.30 uur leesdienst
10.00 en 15.30 uur leesdienst
19.30 uur ds. G. van Manen
10.00 leesdienst en 19.00 uur
ds. G. J.N. Moens
19.30 uur ds. C. van Ruitenburg
10.00 en 15.30 uur leesdienst
10.00 en 15.30 uur leesdienst
10.00 leesdienst en 19.00 uur
ds. J.B Huisman

Protestantse Gemeente Westzaan
24 juni
1 juli
8 juli
15 juli
22 juli
		
		
29 juli
		
		

10.00 uur ds. A. Gilles, Bennekom
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10.00 uur in De Ontmoeting,
Parklaan 1, Zaandijk
ds. C. Visser, Westzaan
10.00 uur in De Ontmoeting,
Parklaan 1, Zaandijk
ds. H. Hummelen, Egmond-Binnen

Colofon
Redactie

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

Inleveren kopij

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 juli 2018 sturen naar De Kersen
boomstraat 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
19 juli 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.

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.

Jean-Paul Sartre zei:
‘Als je je eenzaam voelt als je alleen
bent, bevind je je in slecht gezelschap.’

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
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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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