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Het halve jaar zomer,
wat een geluk!
Zo voelt het wel ondertussen.
Al vanaf april hebben we mooi
weer. Al vanaf april bouwen de
merels zich een rotje aan het ene
nest na het andere. Drie setjes
jonge merels hebben we ze zien
opleveren. Maar nu zijn ze klaar.
Het was spannend om te zien hoe
ze gecoached werden door hun
ouders om op tijd de veilige plekjes in de tuin te vinden. Het was
spannend te zien hoe ze moesten
leren om hoog genoeg te vliegen, maar het is ze gelukt! Vader
merel heeft zelfs weer tijd om in
de avondschemering in de boom
te zitten fluiten. De jonge merels
kunnen voor zichzelf zorgen.
Drie jonge ransuilen die van zuid
naar noord rondvliegen in ons
dorp kunnen dat nog niet. Ze worden door hun ouders verplaatst
van de ene veilige plek naar de andere. Als drie kleuteruilen op een
rij zaten ze pas in onze buurt in
een boom te wachten om gevoerd
te worden. Pas in de avond ver-

De operadiva’s van De Rank op de Burcht.

scheen een indrukwekkend grote
uil om ze te voederen. Twee dagen
duurde onze kans om ze heel goed
te kunnen bekijken. Wat een feest,
al dat vogelgeluk!
Linda Wessels, redactie

Is een uilskuiken nou
slim of dom?

‘Grande Finale’ van operajaar
De Rank op de Burcht
Op het plein van de Burcht in Zaandam stonden allemaal witte tentjes
in een cirkel te wachten op het spektakel dat op vrijdag 22 juni zou
aanvangen. In alle vroegte werden de tentjes door de verschillende
scholen van Agora ingericht en iedereen maakte zich op voor de grote finale van het operaproject van Agora en de Nationale Opera. Zo
stond daar ook het tentje van De Rank. Daar werden foto’s tentoongesteld, decors van de opera ‘Turandot’, die de leerlingen van groep 7/8
van De Rank hadden gemaakt. Van de andere groepen waren collages
en werkstukken te bewonderen. Op een laptop kon je de activiteiten
van beide locaties van De Rank volgen.

Opera aan de Zaan-koor
Uitgedost als diva’s van de opera liepen directeur Angelieke Carpentier
en cultuurcoördinator Margot Hondema het publiek te vermaken met
een workshop Zang. Ouders en kinderen konden zich op het plein vermaken met de verschillende activiteiten
die de scholen presenteerden. In het
Zaantheater werden voorstellingen

gegeven door de Nationale Opera,
samen met koren van de verschillende scholen. Op de Burcht stond een
groot scherm, waardoor ouders en
kinderen mee konden genieten van
wat er op het podium te horen en te
zien was. Voor deze gelegenheid was
ook het Opera aan de Zaan-koor van
ruim 150 leraren en ouders te horen.
Een jaar lang is er druk gerepeteerd

en het resultaat mocht er zijn.

Plastic soep
In de Oostzijderkerk hadden de scholen kunstwerken van plastic soep
tentoongesteld. Dit was het thema
van de kindervoorstelling ‘Hondenhartje’ die de bovenbouwleerlingen
bij de Nationale Opera & Ballet hadden gezien. De Rank had zich laten
inspireren door een zee die zo vervuild was door plastic dat alle bewoners van de zee ook van plastic waren
geworden. Uit alle groepen hebben
er leerlingen aan meegewerkt.
Al met al is het een prachtige afronding van het Operajaar aan de Zaan
geworden. Leerlingen, leerkrachten
en ouders kunnen er met veel plezier
op terugkijken.
team cbs De Rank
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Van Zaan
Fietsen • Elektrische fietsen • Scooters
• Motorscooters • Accessoires

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

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

Bakker Verhagen
Kerkbuurt 64, 1551 AE Westzaan
Tel. 075-6284041

Menu Augustus
Komkommerrolletjes gevuld met
gerookte zalm en Hüttenkäse

Pangafilet krokant gebakken met een korstje van
Parmezaanse kaas, geserveerd met witte wijnsaus
of
Kipfilet gewikkeld in parmaham op een bedje van
penne pasta met courgette, pijnboompitjes en
romige pestosaus

Chocoladenestje gevuld met karamelroomijs en
Bastognekoek

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

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

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

Buitenkansje voor leden Bedrijvencontact Westzaan
Bezoek aan molenmakerij Saendijck en De Ooievaar

Op dinsdagavond 5 juni voer een gezelschap
van zo’n dertig Westzaanse ondernemers over
de Zaan naar oliemolen De Ooievaar. In de grote schuur van deze prachtige molen is molenmakerij Saendijck gevestigd, waar gastheer en
Westzaner Ron Blonk het gezelschap ontving.
Hij vertelde over zijn bedrijf en één van zijn
grootste projecten ooit: de restauratie van de
naast gelegen molen De Ooievaar. Opdrachtgever De Zaansche Molen had hiervoor bijna
één miljoen euro bij elkaar gesprokkeld. Het
gezelschap ondernemende Westzaners hing
aan Blonks lippen en keek zijn ogen uit.
Het werd een prachtige en vooral bijzondere
zomeravond. De Ooievaar, die naast de Julianabrug op het terrein van Duyvis ligt, is normaliter niet te bezoeken. Deze excursie was voor
velen dus een buitenkansje. Het vaartochtje
over de Zaan met de antieke motorboot van
molen Het Klaverblad droeg daaraan zeker bij.

Eeuwenoud ambacht

Excursies en bijeenkomsten

Geholpen door Matthijs Ero, de molenaar van De
Ooievaar, deelde Ron Blonk na de ontvangst met
koffie en molenkoeken van banketbakkerij De Wijn
het gezelschap in tweeën. De ene helft nam hij
mee naar zijn werkplaats in de schuur. De andere
helft ging met de molenaar De Ooievaar in, om
na zo’n driekwartier te wisselen met groep één.
Blonk vertelde met passie over zijn eeuwenoude
ambacht, dat volgens hem zeker toekomst heeft.
Immers, onderhoud en restauraties van de meer
dan 1150 molens in Nederland zullen altijd blijven
en bovendien worden er weer molens herbouwd.
Alleen al in de Zaanstreek bestaan daarvoor diverse plannen.
Met evenveel passie liet Ero zien hoe er al eeuwen
lang in De ooievaar olie wordt geslagen en welke
ingrijpende restauratiewerkzaamheden nodig
waren om de molen weer werkend te krijgen.

Elk jaar organiseert Bedrijvencontact Westzaan
verschillende excursies naar bijzondere en spraakmakende bedrijven in of net buiten de Zaanstreek
en organiseert zij diverse geanimeerde bijeenkomsten over actuele ondernemersonderwerpen.
Zo verbindt Bedrijvencontact de ondernemers
met elkaar en laat zij zien welke ontwikkelingen
in de omgeving mogelijkheden bieden om op in
te haken. Bedrijvencontact staat open voor ondernemers die in Westzaan werken en/of wonen. Kijk
voor het programma op: www.bedrijvencontactwestzaan.nl. Het lidmaatschap bedraagt € 42,50
per jaar voor een ondernemer of bedrijf. Hebt u
vragen of wilt u lid worden? Ga dan naar de website of bel met onze secretaris Mireille van der Werff,
hotel-restaurant De Prins 075-6281 972.
Ed Pielkenrood

Open dag Fitcircuit
Op 11 september houdt Fitcircuit van 11.00 tot
14.00 uur open dag. Fitcircuit biedt: toestellen op
luchtdruk, zonder gewichten, efficiënt trainen in
relatief weinig tijd, een kleinschalige sportstudio
en persoonlijke begeleiding. Schrijf je in voor een

proefles via info@fitcircuit.nl. Fitcircuit vind je op
de Middel 6, telefoon 06-2552 4914. Geopend op
maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 12.00 uur.
Maya Stoffer
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Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Draadloos muziek in uw hele huis

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen
en gehoorbescherming

Traditionele audio installaties
Luidsprekers, AV meubels
Audio en B&O reparatie.

Openingstijden kijk op 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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Ongekend jubileum-weekend
100-jarig Roda
Dat mag zonder overdrijving
wel de titel zijn van dit artikel.
Mooi weer, veel inwoners van
het dorp (en ver daarbuiten)
die op 22, 23 en 24 juni een
of meerdere festiviteiten hebben bezocht, alle
(bekende) Westzaanse artiesten op het podium,
een fraaie feesttent en bijna alles uitverkocht.
De jubileumcommissie bestaande uit Trea van
der Loo, Lida Poppes, Irene Dubbeld, Irma Kemna,
Bernlef Knossen, Otto Hauzendorfer en Dick Smit
had aan dit weekend anderhalf jaar gewerkt. Maar
wat misschien nog wel het meest opviel, was de
vlekkeloze organisatie met gedetailleerde draaiboeken en veel vrijwilligers die in ploegen draaiden. Alles klopte tot op de laatste details.
Het begon op vrijdagavond met de Westzaanse
artiesten. De aftrap was voor Noa, bekend van
de Voice-kids. Daarna Wolter Kroes, die het zichtbaar naar zijn zin had en die wel weet hoe hij een
feesttent met 275 bezoekers moet bespelen. Toen
Brechtje Kat, die een heel ander genre zingt. Misschien meer geschikt voor het theater dan voor
een lawaaierige feesttent. Maar het publiek maalde daar niet om, zeker niet toen ook nummers van
Michael Jackson werden gezongen. Ondertussen
kon je bij de stand van Slagerij Veenboer terecht
voor een heerlijk broodje. Als afsluiting onze plaatselijke trots, met landelijke bekendheid, de band
Drukwerk. Perfect passend als slotact.
Dan zaterdag de 23e, speciaal voor de jeugd
omgedoopt tot ‘Fundag’. Niet alleen de Rodasportvelden waren ingezet, maar ook de brede
sloot tussen Lambert Melisz en het Roda-veld was
in gebruik als ‘raftgebied’. Ruim vijftig kinderen
waren van de partij.
Op zaterdag de band Nightfall, zeer bekend van
de kermis in Assendelft. Drie uur lang bouwden
zij hun show op. Ze spelen nagenoeg alles en het
publiek vond het geweldig.

De finale tussen de Dorpsstraat uit Assendelft (gele shirts) en
leerkrachten en gymdocenten van Zaanse scholen met oranje
shirts (Korenaarstraat).

Dan de zondag met het Roda Stratenkorfbaltoernooi. Maar liefst 15 deelnemende straten uit Westzaan, Assendelft, Oostzaan en een team van Dam
tot Dam. De organisatie had geen limiet gesteld

aan het maximale aantal korfballers in de teams,
zodat de niveauverschillen groot waren, maar toch
lieten de niet-korfballers soms verrassend goede
resultaten zien.
In de finale kwamen uiteindelijk Van Dam tot Dam,
met vooral (oud-)Roda-korfballers die in Zaandam wonen, en de Korenaarstraat (met oranje
shirts) van de gelijknamige school uit Oostzaan.
De Korenaarstraat, met namen als Mitch Sluys,
Wouter Nootebos, Hidde Pettinga en Joost Breetveld, was favoriet bij de bookmakers. De Korenaarstraat bestond uit leerkrachten of gymdocenten.
Met dit team zou je probleemloos op hoog niveau
in de korfbalcompetitie mee kunnen meedraaien. En dan de Dorpsstraat uit Assendelft (in gele
shirts) met Joris en Natascha Theewis, Mark Sluys,
Pieter Pouw, Vera Kelder en andere toppers. Deze
drie ploegen moesten een halve finale spelen
waarin weinig werd gescoord. Uiteindelijk won de
Dorpstraat uit Assendelft, de Korenaarstraat werd
tweede en Dam tot Dam werd derde.

Activiteiten Lambert Melisz
Uitje naar Wormer en IJmuiden
Op dinsdag 19 juni was het stil in Lambert Melisz.
Om 9.45 uur was het in de grote zaal nog een en
al vrolijkheid geweest, want de ouderen van ons
dorp gingen de hele dag op stap. Om 10.00 uur
reed een stoet van twaalf privéauto’s richting
Wormer, waar het uitje begon bij restaurant De
Hofjes. Een heerlijk bakje koffie of thee werd
geschonken, met een verrukkelijk stuk warme
appeltaart met slagroom. Tijdens het tweede
bakje liep het restaurant leeg, want het weer
klaarde op en iedereen kon met de koffie naar
het buitenterras, dat pal grenst aan het Zwet. Het
was genieten daar met dat uitzicht.
Om 12.30 uur werd het tijd om naar IJmuiden te
rijden. Bij restaurant Kop van de Haven aangekomen, was het eerst tijd voor een drankje. En weer
was het genieten van het panorama. De lunch bij
Kop van de Haven was een voltreffer, vonden de
ouderen. Ook daar ging men naar buiten, om op
de bankjes te kijken naar de boten en alle bedrijvigheid rond de haven.
Aan alles komt nu eenmaal een eind, zo ook aan
deze mooie dag. Voor alle zekerheid hebben we
maar even de koppen geteld en na de geruststelling dat iedereen in de auto’s zat, ging de stoet
weer richting Westzaan, waar rond 15.30 uur een
bakje koffie of thee ons opwachtte.
We kunnen stellen dat het een geslaagde dag
was. En bij deze dank ik de chauffeurs voor hun
rijden en inzet.

Raftende kinderen op (nog) rustig water.

Dan nog de afsluitende barbecue voor 200 mensen met livemuziek. Het publiek moest even warm
draaien, maar vanaf pakweg half zeven was het
juiste repertoire gevonden. De ‘dansvloer’ trilde
op de slappe veengrond van Westzaan. Om 20.00
uur was het einde gekomen van een fantastisch
feestweekend. Voorzitter Paul van den Bergh
roemde nogmaals de inspanningen van de Jubileumcommissie. Ook de organisatoren van de
barbecue werden veel lof toegezwaaid: Milco
Dubbeld, Geert Kelder, Rob de Vries, Otto Hauzendorfer, Trea van der Loo en niet te vergeten Helen
den Os, die ’s middags drie uur lang broodjes kroket had staan bakken. En natuurlijk die 40 andere
vrijwilligers, die in verschillende ploegen bardiensten hebben gedraaid.
Maar het jubileum is nog niet afgelopen (en het is
niet alleen voor Roda-leden maar voor alle inwoners van Westzaan en Assendelft). Meer informatie op de website www.wkvroda.nl. Op 7 juli een
boottocht, op 13 oktober een cabaretvoorstelling
in De Kwaker (een eigen productie), op 17 november klaverjassen en op 22 december een galafeest.

Het gezelschap in restaurant Kop van de Haven.

Nieuw seizoen
Op 18 september start het nieuwe seizoen. Zoals
men gewend is, beginnen we met koffie of thee
met wat lekkers. En tijdens het optreden van
Benjamin is er uiteraard weer een hapje en een
drankje. De activiteitencommissie heeft er weer
zin in en zegt dan ook: Tot ziens op 18 september
om 14.00 uur!
Marion Bruins
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Zeeleeuwen voeren
in Artis
De groepen 1 t/m 5 van De Kroosduiker Zuid zijn naar Artis geweest op
schoolreis. Al zingend (‘Uit Artis is een
beer ontsnapt’) vertrokken de kinderen ’s morgens vroeg per bus naar de
dierentuin in hartje Amsterdam. Met
twee juffen en vijf moeders moest
dat wel een gezellige boel worden!
Bij aankomst kwamen we direct de
vader van Melanie (groep 2) en Niels
(groep 5) tegen, die hier krokodillenverzorger is. Hoe leuk is dat. De
kinderen gingen in hun groepje met
de groepjesmoeder het park rond en
mochten naar eigen keuze een route
wandelen. Om 11.30 uur spraken we
af bij de zeeleeuwen, want het was
voedertijd voor hen. Na een prachtige show gezien te hebben, werden
de twee juffen van De Kroosduiker
verzocht om naar de zijkant van het
zeeleeuwenverblijf te komen. Wat
bleek? Ze mochten de zeeleeuwen
knuffelen, trucjes laten doen en visjes
geven! Wie kan dat nou zeggen, dat
jóuw juf bij de zeeleeuwen in het verblijf mocht komen? We hebben genoten en lagen helemaal in een deuk om
alles wat er tijdens de show met de
juffen en de zeeleeuwen gebeurde.
Na dit fantastische moment hebben
we lekker geluncht en daarna weer in
groepjes door het park gelopen.
Om 14.00 uur mochten we weer iets
heel bijzonders doen. Iedere groep
(vijf groepjes in totaal) mocht bij een

Joey voert de giraf een banaan.
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Met Kroosduikers naar
Het Prinsenhof
Wie de jeugd heeft de toekomst,
moet de maalpoeg van Het Prinsenhof gedacht hebben. De maalploeg leidde de kleuters rond door
de molen. Veel kwam aan bot. Het
was dit keer een heel spannend
bezoek. De molenaar liet echt de
werking van de vang (de rem) zien.
Zo stop je de molen en zo laat
je hem weer draaien. Wat doet deze

molen precies? Antwoord: van gerst
gort malen. Verder kwam langs: het
opleggen van de zeilen, de zeilen
bijzetten, de plee, het kruirad en de
stelling. Het was een zeer leerzame
dag voor De Kroosduikers. Aan het
eind werd nog even een lied gezongen: ‘Zo draaien de wieken, zo draaien de wieken’.

Juffen Agnetha en Marja met een zeeleeuw.

dierverblijf met de verzorger meekijken. De verzorger vertelde over de
dieren, liet zien hoe de dieren in Artis
leven en gaf de dieren te eten. Bij
sommige dieren mochten de kinderen zelfs voeren! We zijn bij de giraffen, het aquarium, het insectarium,
de pampa en de zoogdieren geweest.
Supervet!
Om 14:30 uur aten we een lekker ijsje
en was de schoolreis alweer om, want
alle ouders stonden ons bij school al
op te wachten. Uiteraard dachten ze
allemaal dat we in Artis waren gebleven, aangezien we ons onder de
stoelen van de bus hadden verstopt.
Verrassing! We zijn allemaal weer
heelhuids op school aangekomen
en zullen dit schoolreisje nooit meer
vergeten.

Kroosduikers leggen de zeilen op.

Zomervakantie in zicht
In de laatste weken voor de zomervakantie waren de kleuters van De
Kroosduiker al heel erg bezig met
hun vakantieplannen. We maakten een grafiek om te kijken welke
vakantielanden populair waren.
Maar ja, hoe moet je nu naar al die
verre landen komen? Juist ja, met het
vliegtuig! Toen was het plan om een
speelvliegtuig in de klas te bouwen
snel gemaakt. Samen bedachten we
wat we dan allemaal nodig hadden
en toen aan de slag.
Het vliegtuig moest de KLM-kleuren
krijgen, dus werd er meteen geverfd.
Daarna werd gezamenlijk geknutseld aan de KLM-letters en het
kroontje, de stoelnummers en gordels, het instrumentenpaneel van
de cockpit, tickets, koffers, ramen
met wolken, een röntgenapparaat
en een bodyscan. Een karretje en
sjaaltje voor de stewardess werden
geregeld, kleding voor de piloot en
de beveiligers, en elk kind maakte
zijn eigen paspoort. Toen kon het

spel beginnen. Wat is het toch een
heerlijk gezicht om kinderen zo in
hun spel te zien opgaan. Er kwam
zelfs een echte beveiliger in uniform
in de klas om te vertellen wat je wel
en niet mee mag nemen in je bagage
en hoe de bodyscan werkt. Dat was
wel interessant hoor.
In de andere klas werden ondertussen de tenten opgezet om een heuse
camping te maken. De campingwinkel, de barbecue, een tuinsetje, de
slaapzakken, de koelbox en zelfs de
wc-rol waren aanwezig. Ook daar
werd volop gespeeld. En zo leerden
de kinderen spelenderwijs steeds
meer. Oefenen met een rollenspel,
nieuwe moeilijke woorden, Engelse
zinnen en woorden om met buitenlandse vriendjes te kunnen praten
en vele leuke zomervakantieliedjes
werden er natuurlijk ook gezongen.
Wat een mooi thema om het jaar af
te sluiten. Fijne vakantie allemaal!
Juf Petra

Dirk Kit: ‘Niet knutselen aan de geschiedenis’
Ingekorte toespraak bij jubileum HVW
De Historische Vereniging Westzaan bestaat 35
jaar. Bestuur en leden, van harte gefeliciteerd met
dit jubileum. Zo’n vereniging is net een mens, ze
heeft haar ups en downs. Ze was bijna op sterven
na dood, doch thans is ze weer opgeleefd en vieren wij met vol elan dit jubileum.
En zo vragen ze een oud-voorzitter van de club,
of ik iets wil zeggen. Ik wil wel wat zeggen, maar
niet over hoe het in de eerste jaren ging. Over onze
reuzegezellige vergaderingen bij Annet de Ridder, Ank Jongejans, Aart Groot, Jannie Mars, Fred
Eerenberg en Hans Valk, die altijd te laat kwam.
Hoe wij de rondleidingen door de Kerkbuurt hielden en daarbij de meest baarlijke onzin verkochten. Aart Sluis was hier goed in. Als het maar niet
waar was, dan was het goed.
De geschiedenis wordt eigenlijk gekleurd door
diegene die er iets over vertelt. Levensgevaarlijk
dus. Daarom heb ik, toen ik nog werkte, met zo
veel plezier geschiedenis gegeven. Niets was leuker wanneer ik het niet meer precies wist en er zelf
maar wat bij bedacht. En juist die onzin onthielden
de leerlingen. Zelfs mijn eigen dochter trapte erin.
Ik had indertijd zelf het scheppingsverhaal wat uitgebreid en verteld dat God alle dieren een kleurtje had gegeven en wat haar en de vogels mooie
veren. En toen alle kleurtjes, haren en veren op
waren en God z’n spullen bij elkaar raapte kwamen er nog twee dieren aanzetten. Ze waren het
vergeten om langs te komen, een grauw vogeltje,
onmogelijk klein, en een roze biggetje.
‘Tja,’ zei God toen, ‘jullie zijn te laat, op is op.’ Maar
God zou God niet zijn als hij niet iets bedacht. ‘Nou
vooruit biggetje, kom maar hier’ en God draaide
z’n staatje om z’n vinger. ‘Jij een krul in je staart’
en van blijdschap ging het varkentje op z’n tenen
lopen. En tegen het vogeltje: ‘Jij moet even wachten, je krijgt ooit rooie veren op je borst.’ Een beetje teleurgesteld vloog het vogeltje weg en elke
morgen keek hij op z’n borst of het al rood werd,
maar nee hoor. Tot vele eeuwen later het vogeltje neerdaalde op het hoofd van een man waarop
een doornenkroon zat gedrukt. Ze trekt met haar
snaveltje een doorn uit zijn hoofd en een straaltje
bloed spoot eruit op haar borst. Roodborstje.
En zo is het gebeurd. En mijn dochter beweerde
dat het waar was, want het stond in de Bijbel en

mijn vader heeft het zelf verteld. U ziet hoe het mis
kan gaan.
Nou zo’n zelfbedenker is onze minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven ook. Die wil meer
vrouwen als heldinnen in de canon van vaderlandse geschiedenis. Is Kenau Simons Hasselaer uit
Haarlem niet mooi genoeg? Mevrouw van Engelshoven, dit kan niet. Wij kunnen niet willekeurig
naar eigen smaak wat toevoegen of weglaten in de
geschiedenis. De objectiviteit van de geschiedenis
is al zo kwetsbaar. Als de politiek van vandaag de
geschiedenis van toen gaat invullen is het einde
zoek. Je kunt er naderhand niet aan knutselen.
Dan krijg je zoiets als de Zwarte Piet-discussie. Als
je denkt dat Zwarte Piet iets met slavernij te maken
heeft, dan ken je de geschiedenis van Sint Nicolaas
niet. Zwarte Piet was van oorsprong een duiveltje uit de hel. Het was een klein zwart mannetje.
Sint Nicolaas heeft in dat mannetje het kwaad aan
banden gelegd, het kereltje dus getemd. Hij is een
hulp van de bisschop geworden. Maar als je de
geschiedenis niet kent, dan hijs je jezelf in een bus
en ga je demonstreren tegen iets dat niet bestaat.
Toen Jaap de Boer nog het bewind voerde van

Westzaan en de Fransen hier kwamen, zei Jaap
tegen mij: ‘Dirk, jij moet een toespraak houden in
het Frans.’ En als Jaap iets vroeg dan had je niet de
moed om te zeggen: kan een ander dat niet doen.
Ik heb toen ten overstaan van onze Franse gasten
niet zo positief over Napoleon verteld. Want laten
we wel wezen, die Napoleon heeft er meer dood
geslagen dan Jan Pieterszoon Coen. Coen is daar
een heilige bij. Een en ander werd mij toen door de
Fransen niet in dank afgenomen. Napoleon is hun
nationale held. O, zo!
U ziet: het is bloedlink die vaderlandse geschiedenis uit te leggen. Geef dus niet elke gek die iets zegt
een podium, want dat is een beetje dom. Dat is
misbruik maken van de vrije meningsuiting. Gelukkig had Friesland een stoer wijf dat bij Joure een
bus met gekken wist tegen te houden. Mevrouw
de minister, die vrouw mag u in de canon van de
geschiedenis opnemen. En graag een standbeeld
van haar op de Afsluitdijk. Aan dat soort vrouwen
hebben we wat.
Moge Westzaan tot in lengte van dagen een historische vereniging hebben die zich kan spiegelen
aan dit soort vrouwen. Ik heb gezegd.
Dirk Kit

Vaartocht van de Historische Vereniging. Op de voorgrond: Dirk Kit.

35 jaar Historische Vereniging
Bij de geslaagde viering
van 35 jaar Historische Vereniging Westzaan maakten de leden een heuse
vaarttocht. Dennis Ofman,
de boswachter van Staatsbosbeheer, leidde ons door het eeuwenoude slagenlandschap van het Westzijderveld. De eerste
stop was molen De Jonge Dirk, het kleine broertje
van Het Prinsenhof. De nieuwe molenaar Abel van
Loenen (22) verhaalde de geschiedenis van het
oorspronkelijk Zaandamse molentje op het Blauwe Pad (1908-1958). Het was toen nog een spece-

rijmolentje en heette Het Indisch Welvaren.
Abel gaf ons aan het eind van zijn levendig betoog
over de molen een afgekloven vogelpoot met
blauwe plastic ring. Kunnen jullie uitzoeken van
welke vogel de ring afkomstig is? Op de ring stond
GB 16 X 59809, duidelijk een Engelse vogel. Na wat
speurwerk op internet kwamen wij er achter dat
het een gewone postduif uit Shrirebrook in Nottinghamshire in Engeland was. Een buizerd, valk
of sperwer heeft waarschijnlijk de postduif te grazen genomen. De natuur is soms meedogenloos.
Mocht u ooit een vogelring vinden meldt het aan
dan aan Sovon, zie www.sovon.nl. Op deze manier

leren wij beter hoe het met onze vogels gaat.
Dirk Molenaar gaf een korte beschrijving van
de rijkdom aan wilde planten, zoals rietorchis,
lisdodde, watermunt, dotterbloem, echte koekoeksbloem, engelwortel, glad wilgenroosje en
moerasandoorn. Kortom een mooi stukje beemdlandschap, vlak en liggend in een waterlandschap.
Wilt u foto’s van het succesvolle 35-jarig jubileum
van de Historische Vereniging Westzaan zien? Ga
naar:
http://westzaan.nl/varen-in-het-westzijderveldmet-vereniging-behoud-westzijderveld-obw.
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Mode maken is leuk en
iedereen kan het leren.
Haarverlies , tijdelijk of permanent??
Vakkundig en eerlijk advies

Vrijblijvend gratis intake gesprek
Declaratie bij alle zorgverzekeraars

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

Goede nazorg en service

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

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

R es

taur

ant

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

Greta
Angelina
Facebook

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

Voor al uw feesten en partijen
tot 90 personen, de hele boot
voor uw gasten.
Ook voor vlees- & vis gerechten.
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

Zomervakantie
Het schooljaar is al
weer voorbij. Wat hebben we veel leuke en
gezellige dingen met
onze peuters beleefd.
De laatste maanden
hebben we veel buiten kunnen spelen. Wat een prachtig weer hebben
we gehad. We hebben met de peuters bloemen
gezaaid. Eén ‘oogst’ daarvan is helaas mislukt. Maar
de zonnebloemen worden nog steeds een stukje
groter. De peuters kijken alle dagen of de bloemen al gegroeid zijn. Om de beurt mogen ze water
geven, wat een feest. Even stiekem voelen, even
stiekem trekken, kijken hoe stevig de bloemen zijn.
Maar zonnebloemen zijn dus heel sterk, want ze
overleven dit ‘geweld’ allemaal.
Op het moment dat De Wessaner uitkomt, hebben
we zomervakantie, dus ik kan u niet vertellen hoe
groot de zonnebloemen uiteindelijk geworden

zijn. Maar dat ze goed verzorgd worden en de peuters er nu al veel lol aan hebben beleefd, is zeker.
Voor nu wens ik u allen een fijne zomer toe. Maandag 3 september zijn wij er weer. Voor inschrijvingen kunt u gaan naar onze website www.babino.
nl en mocht u vragen hebben: onze collega’s van

kantoor werken in de zomervakantie gewoon door:
075- 2020 389.
Babino Peuteropvang Westzaan,
Monique van Westrop

Het zaaigoed wordt goed verzorgd.

ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

Angel Face & Great Hair: alle trucs uit de kast
Als ik hier om vier uur ‘s middags binnenstap, is het
‘kappertjesmaandag’, de wekelijkse sluitingsdag
voor kappers. Bij wijze van uitzondering hebben
Greta en Angelina, die hier de scepter zwaaien,
voor het interview de deur voor mij open gedaan.
Ook is hun stagiaire Meyra aanwezig, zodat ik
meteen met de hele crew van het bedrijf kan kennismaken. Meyra, die bij het verschijnen van dit
verhaal juist 20 is geworden, is hiervoor eerder van
haar kappersschool in Beverwijk teruggekomen.
Haar werkdagen zijn op donderdag en vrijdag en
als het druk is, komt ze ook op zaterdag assisteren.
Meyra werd al snel na de opening van de kapsalon annex schoonheidssalon aangetrokken. Want
dachten zij aanvankelijk het werk in vier dagen
aan te kunnen, dit lukte bij lange na niet. Er waren
direct al boekingen voor vijf dagen. Nou zul je deze
zussen ook niet snel vergeten als je eenmaal binnen bent geweest. Angelina, die de schoonheidssalon runt, ziet er ronduit spectaculair uit. En haar
zuster doet daar niet voor onder.
Hier zijn wel alle trucs uit de kast gehaald om er
verzorgd en perfect uit te zien, en zo hoort het ook
voor een dergelijk bedrijf. Ze zijn beiden een wandelende reclame voor de vele cosmetische producten die zij verkopen en zien er oogstrelend uit. In
het nu volgende gesprek blijken zij ook nog eens
goed en gezellig te kunnen praten, wat het interview aangenamer maakt en natuurlijk erg belangrijk is voor hun clientèle.
Bij mijn binnenkomst tonen zij mij graag hun ruime
pand, waar zij een huiselijke sfeer hebben gecre-

ëerd, zodat iedereen dit als een huiskamer kan ervaren. Zelfs zetten zij zacht een lp van Frank Sinatra
op in een vintage radiomeubel om het huiskamer
effect te benadrukken. Een uitgebreide verzameling lp’s is aanwezig voor verzoeknummers om de
klanten aangenaam bezig te houden tijdens het
kappen in het domein van Greta, waar ook Meyra
graag werkt.
De schoonheidssalon is gevestigd in een afzonderlijk gedeelte dat middels suitedeuren en een
gordijn van de kapsalon kan worden afgescheiden. Zo heeft men geen last van elkaar en kan de
klant in alle rust genieten van haar behandeling.
In deze ruimte zie ik een behandelstoel staan die
er zo relaxed en uitnodigend uitziet dat ik er zo
in wil wegzakken. In de regel zijn het dames die
een combi-afspraak maken voor hun haar en een
schoonheidsbehandeling. Volgens beide zussen
gaan ze enkele uren daarna als herboren naar buiten.
Vooral Angelina is erg tevreden met de samenwerking met beide collega’s, nadat zij gedurende 10
jaar in haar eentje een eigen praktijk aan huis had.
Greta werkte reeds 25 jaar als kapster in een salon,
zodat beide zussen over een uitgebreide klantenkring beschikten. Voor hun samenwerking was het
vinden van een geschikt pand het grootste probleem. Toen dat eenmaal gevonden was, ging het
snel. De mannen van Angelina en Greta deden de
nodige aanpassingen aan het pand voor de spoelbakken en de elektra, en sinds de start twee jaar
geleden is het direct crescendo gegaan.

Een bijdrage hieraan levert ook de verkoop van
cadeauartikelen en snuisterijen, die in de kapsalon op een ruime tafel uitgestald staan. Tijdens de
Westzaanse winterfair, die eenmaal per jaar gehouden wordt, is de crew in Dickenskleding te bewonderen. Dan breiden de verkoopactiviteiten zich uit
naar het pleintje voor de salon, waar ze dan, zoals
afgelopen jaar, met tien man sterk de lekkerste
glühwein van Westzaan ‘verkopen’. Ja, het meeste
wordt weggegeven, want het team van Angel Face
& Great Hair doet ook graag wat terug voor de
Westzaanse Gemeenschap.

Vlnr: Greta, Angelina en Meyra.
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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

Gerrie-Marie Rijken-Heijnis:
‘Samen met vrienden
de hooiberg vernieuwd’
Gerrie-Marie Rijken-Heijnis (31) Middel 198, is sinds 2010 getrouwd met Lesley Rijken (33).
‘Gerrie’ heeft een bijzondere familiegeschiedenis. Reden genoeg om trots te zijn op degene
die ze nu is.

Heb je hier altijd gewoond?

dagen gepiept. Ons ken ons. Ik voel me hier echt
thuis. Ik ken zelfs mensen aan de Zuid.

Ja. Dit is het huis van mijn moeder Annemiek (55).
Omdat wij hier zo aan het verbouwen zijn woont ze
tijdelijk bij haar vriend. Ze kan niet zo goed tegen Hoe oud was je toen je ontdekte dat
drukte. Zij heeft… ja, dat is een beetje moeilijk, jouw moeder anders was, Gerrie?
maar ze is iemand met een gebruiksaanwijzing. Ze Een jaar of acht. Mijn moeder had een depreswerkt bij Baanstede en heeft extra ondersteuning sieve bui en opeens haalde ze boven alle kledingnodig. Het is de bedoeling dat ze weer terugkomt in kasten leeg en moesten wij ons verkleden ‘en aan
haar oude huis. Lesley en ik hebben
het werk’. Ik als clown. Ja, dat vond
achter paardenstallen gebouwd
ik wel gek. Ook werd ik een keer
‘Nu eigenaar
en willen de oude paardenstallen
school gehaald door buurvan Het Panne- van
bij de woning gaan betrekken om
man Gerard Metze toen ‘papa met
daar zelf te gaan wonen. Iedereen
mama naar de dokter was’. Dus
koekschip’
kent mijn moeder als een lachebek.
toen wist ik genoeg. Maar het heeft
Ze is de dochter van Gerrit Koopman; Pieter is haar me wel gemaakt tot wie ik nu ben. Ik ben daar wel
broer. Mijn vader Willem Heijnis was 35 jaar ouder sterk door geworden, denk ik.
dan zij. Hij is in 2006 overleden. Ik ben enig kind.
Mijn moeder was 23 toen ik kwam. Ze hadden daar Heb je je wel eens geschaamd voor je
bewust voor gekozen. Dit huis uit 1914 was van de ouders?
ouders van mijn vader. Mijn opa heette Jan George O zeker. Ik werd gepest met mijn oudere vader. Het
en mijn oma Marijtje Winter. Mijn moeder woonde wordt wel een heel zielig verhaal zo… Ik had geen
als kind iets verderop. Mijn ouders werkten allebei leuke tijd op de Kroosduiker-Noord. Je komt van
bij de kuikenbroederij van Rensen, ook hier aan de een boerderij, en je ouders… Ik was wel een beetje
Middel, waar nu die vier nieuwe woningen staan. timide, denk ik. Ik ging naar het vmbo-basis in WorZe zijn door hun moeders aan elkaar gekoppeld. merveer. En daarna naar het Regio College, omdat
Mijn vader was ook ‘enigst’ kind. Een kleine familie ik iets met paarden of in de horeca wilde doen.
dus.
Daarna ging ik naar de middelbare hotelschool in
Amsterdam. Ja, toen ik mijn ondernemersdiploma
ging ophalen was ik wel heel erg trots.
Heb je wel eens gedacht om hier weg te

gaan?

O nee! Ik ga hier nooit meer weg. Ook wel door
mijn moeder, denk ik. Ik voel me verantwoordelijk
voor haar. Ze is nu stabiel, maar ze is ook wel eens
opgenomen geweest. Dat had te maken met verkeerd medicijngebruik. Dus ja, ik zorg voor haar.
Althans, zo voel ik dat. Wat mij betreft woont ze
hier straks tot haar dood. En gelukkig ook met haar
vriend. Daar gaat ze al acht jaar mee.

Wat betekent deze woonomgeving voor
jou, Lesley?
Gerrie en ik gaan al zeventien jaar met elkaar. Ik
kwam uit een rijtjeshuis in Poelenburg. De buren
kende ik niet echt. Hier kreeg ik van mijn schoonvader klompen en had gelijk blaren op mijn wreef.
Ik was allergisch voor paarden en katten en ik had
hooikoorts. Maar uiteindelijk zat ik tijdens het
hooien op de trekker en vond ik het helemaal leuk.
Nee, ik ga hier ook nooit meer weg. Iedereen kent
mekaar hier en helpt elkaar. Vorige maand hebben
we een deel van de hooiberg vernieuwd. Ik doe
veel zelf. Zonder het te vragen kwamen er vrienden helpen. Dakpannen eraf, nieuwe staanders en
latten en die pannen er weer op. Was in een paar

de bediening. We werken met een team van twaalf
oproepkrachten waarvan de meesten studeren. En
ik moet zeggen: mede dankzij de jarenlange steun
van Ed en Mieke is het met mij dus toch ‘goed’
gekomen, haha! Zij waren als ouders voor mij.
Laatst zei een van de medewerkers tegen ons: ‘Ik
zie jullie ook als vader en moeder, want jullie geven
me eten, drinken en geld.’ Na het werk blijven ze
lekker natafelen, ze drinken wat met elkaar en doen
spelletjes. We moeten ze als ze ziek zijn soms echt
naar huis sturen, omdat ze evengoed komen werken.

Hoe omschrijf je je karakter?
Nou, ja, eh… zorgzaam. Sterk. Dat verzorgende
zit in mij denk ik. Ik vind het fijn om iets goeds te
doen. Mijn vader hield wel van een biertje. Ach ja.
Ik ben vooral trots op degene die ik ben geworden.
Mede dankzij de mensen die mij daarbij geholpen
hebben. Lesley hoort daar ook zeker bij. Als je mijn
genen nagaat is er in de familie genoeg ellende
geweest.

Heb je nog hobby’s?
Ik had zelf een paard, maar dat is helaas overleden.
Twee keer in de week ga ik in Wormerveer naar de
Zumba.

Wat vind jij belangrijk in het leven?
Dat je er voor elkaar bent wanneer dat nodig is. Dat
je leuk bent naar elkaar. Een fijne omgeving hebt.
Ja, dat er dan op maandagavond zomaar vier vrienden komen helpen met die dakpannen. Ongevraagd. Dat is toch wel bijzonder. Dan bestel je een
aantal pizza’s en een kratje bier. En zo proberen wij
ook voor anderen te zijn.
Marijke van der Pol

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Lesley: Ik verkocht met mijn moeder spulletjes op
Koninginnedag. Een gezamenlijke vriendin heeft
ons gekoppeld en we kregen verkering. Gerrie
werkte sinds haar zestiende op Het Pannekoekschip
in Wormerveer. Na een jaartje heb ik haar daar een
keer opgehaald en, zoals dat hoort, netjes thuisgebracht. Toen was alles op de Middel nog donker.
Omdat ik me in het weekend toch verveelde ben
ik op zaterdagavond ook op die boot pannenkoeken gaan bakken. Zeven jaar lang, elke zaterdag. Ik
ben metselaar en het bedrijf waar ik werkte ging
vijf jaar geleden failliet. Toen heb ik mijn papieren
gehaald en ben ik als kok in de keuken komen werken. De laatste drie jaar fulltime. Toen eigenaren Ed
en Mieke eindelijk eens op vakantie gingen kregen
wij de leiding. Wij zeiden wel eens voor de grap dat
wij het ‘later’ over zouden nemen.

Wat doen jullie nu?
Gerrie-Marie: Nou, dat is dus nu ook gebeurd. Sinds
januari hebben wij Het Pannekoekschip van Ed
en Mieke overgenomen. Dus ja, we hebben een
eigen zaak nu. Lesley staat in de keuken en ik doe
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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:

Ik ben gek op Indiaas, Indonesisch of Thais eten. Die smaken vind ik heerlijk! Je moet wel wat kruiden in huis halen, maar die komen altijd wel weer van pas. Deze maand een klassiek maar makkelijk
te bereiden Indiaas recept van stukken kip, gemarineerd in een specerijmengsel en daarna gegrild of
geroosterd. Kan natuurlijk ook op de barbecue!

Kip tikka

- Hoofdgerecht voor 4 personen
- Voorbereidingstijd: 20 minuten, plus 6 uur
voor het marineren
- Bereiding: circa 10 minuten

Wat hebben we nodig:
• 150 gram yoghurt
• 2 teentjes knoflook, geperst
• 1½ theelepel gemberwortel, geschild en fijngesneden
• 1 kleine ui, geraspt
• 1½ theelepel rode chilipoeder
• 1 eetlepel korianderpoeder(ketoembar)
• zout naar smaak
• 4 dubbele kippenfilets, zonder bot en in blokjes
van 2,5 cm.
• (je kan ook drumsticks gebruiken)
• gesmolten boter om te bestrijken
• uienringen
• plakjes tomaat en korianderblaadje (mag ook
peterselie zijn) als garnering

Bereiding:
Yoghurt, knoflook, gember, ui, chilipoeder, koriander en zout goed door elkaar mengen in een kom.
De stukjes kip goed door dit mengsel scheppen.
De kom afdekken en in de koelkast en ten minste
6 uur of een nacht lang laten marineren. De gemarineerde stukjes kip aan pennen rijgen en onder
een verwarmde grill of op de barbecue roosteren.
Af en toe omdraaien en regelmatig bestrijken met
de gesmolten boter. De stukken kip van de pennen
halen en op een schaal leggen. Garneren met uienringen, plakjes tomaat en korianderblaadjes. Je kan
hierbij een lekker muntchutney serveren.
De volgende ingrediënten fijnhakken en tot een
pasta verwerken. In een keukenmachine of vijzel
fijnwrijven:
60 gram verse muntblaadjes, 125 gram verse korianderblaadjes, 1 theelepel komijnzaad (djinten), 2
tenen knoflook, 1 groene chilipeper, 25 gram mangovruchtvlees, 50 gram ontvelde tomaten en zout
naar smaak.

•

Op zaterdag 8 september vindt De Dag van
Westzaan weer plaats. Op deze dag zetten 22
verenigingen, stichtingen en hobbyisten hun
deuren wijd open. Laat u deze dag eens verrassen, u kunt overal even binnen lopen. Wilt
u op deze dag als vereniging, stichting of hobbyist ook nog actief iets doen? Alles kan, alles
mag. Om uw activiteiten te promoten kunt u
gebruik maken van de facebookpagina De Dag
van Westzaan en/of u aanmelden als deelnemer. Dit kan via ddvwikdoemee@gmail.com.
Als u zich aanmeldt, kunnen wij het opnemen
in het programma en de plattegrond.

Programma
Eventuele actuele wijzigingen vindt u op www.
westzaan.nl. Eind augustus wordt het definitieve
programma met plattegrond huis-aan-huis verspreid.
• 10.00 uur: start optocht oldtimers, oude tractoren, brommers en motorfietsen vanaf de
Wereldkeuken. Via het Rak, het Julianaplein en
het Zuideinde rijdt de stoet naar de Noord: Parkstraat, Raadhuisstraat, kruising Kerkbuurt, Torenstraat, Watermolenstraat, en weer naar de Zuid.

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

De voertuigen zullen op diverse locaties halt
houden en te bezichtigen zijn. Wilt u meedoen
aan de stoet, meld u dan bij dottekuiper@gmail.
com.
10.00 tot 16.00 uur: rondleidingen in het
Schaatsmuseum. Tevens startpunt voor historische wandelingen door de Zuid (bij voldoende
belangstelling).
De Sinterklaascommissie staat met een praalwagen ter hoogte van Zuideinde 281.
Dorpshuis De Kwaker is vanaf 10.00 uur open en
o.a. startpunt voor de fietspuzzeltocht. Verder
zijn er veel activiteiten. De EHBO is er voor u aanwezig en een mobiele EHBO toert door het dorp.
In de christelijke gereformeerde kerk bent u welkom van 10.00 tot 14.00 uur.
Gallery of Dreams is de hele dag geopend. Bij
droog weer staan enige klassieke auto’s ook buiten opgesteld.
In Galerie Staphorsius van 13.00 tot 17.00 uur
workshops en demonstraties.
Bloemsierkunst Hans Albers is de hele dag open
voor mooie boeketten en leuke plantenbakjes.
Molen Het Prinsenhof is open van 10.00 tot 16.00
uur.
De Willem Jansenstichting: om 15.00 uur onthulling van het beeld van Chris Jansen in het perkje
hoek Kerkbuurt/ Watermolenstraat.
Ronnie Gruijs is geopend van 10.00 tot 16.00 uur
met exclusieve kleding.
Theetuin Kerkbuurt 15 houdt van 10.00 tot 16.00
uur open tuin.

Kip tikka is een kipgerecht van oorsprong uit de Punjab; het gerecht is populair in India en Pakistan . Het
zijn traditioneel kleine stukjes kip die gebakken of
geroosterd worden. Het woord tikka betekent ‘stukjes’. Het is ook een kipgerecht dat wordt geserveerd
in de keuken van Punjabi. Het wordt meestal gegeten
met groene koriander en tamarindechutney, geserveerd met uienringen en citroen.
Een kip tikka sizzler is een gerecht waar kip tikka
wordt geserveerd op een verwarmde plaat met uien.
Het gerecht is ook populair in Afghanistan , hoewel
de Afghaanse variant (zoals veel andere Perzische,
Turkse en Arabische gerechten) minder pittig is in
vergelijking met de Zuid-Aziatische varianten. Naast
kip wordt ook rund- en lamsvlees gebruikt.
Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

• De Westzaanse Digitale Beeldbank staat van
10.00 tot 16.00 uur met een kraam bij of bij slecht
weer in het Brandweermuseum, Kerkbuurt 17b.
• Het Brandweermuseum is opengesteld voor
bezoekers. Op Kerkbuurt 9 is een foto-presentatie over de geschiedenis van de brandweer.
• Korfbalvereniging Roda: het sportcomplex is
open van 10.00 tot 16.00 uur.
• Turn- en gymvereniging Jahn: van 10.00 tot
16.00 uur in de gymzaal van Kroosduiker Noord.
Ingang Kerkbuurt naast nummer 19.
• Bejaarden Ontspanning Vereniging: van 13.30
tot 16.00 uur in wooncentrum Lambert Melisz.
• Feesten en gedenken in Westzaan: van 10.00 tot
15.00 uur in het Reghthuys.
• Stichting Westzaanse Bodemvondsten KokVoogt: van 10.00 tot 17.00 uur in de Grote Kerk.
Expositie van Westzaanse schilders.
• Grote Kerk: van 10.00 tot 17.00 uur en zondag
9 september van 12.00 tot 16.00 uur expositie
Westzaanse schilders
• Het Westzaans Dameskoor treedt om 11.00 uur
op bij het Reghthuys en om circa 11.45 uur bij de
Grote Kerk. Om circa 12.30 uur de première van
het ‘Westzaanlied’ in samenwerking met Dagorkest Zaanstreek-Waterland.
• Kruidentuin aan de Middel: open van 10.00 tot
16.00 uur. De groenste tuin van Zaanstad met
een verscheidenheid aan planten en dieren.
• Toneelvereniging Herleving toert door het dorp
met een bakfiets en geeft voorstellingen daar
waar publiek is. Wees welkom!
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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

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

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

www.joek-aa.nl

HIER HAD
UW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie over adverteren in

kunt u mailen naar jan.steijn@tiscali.nl
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Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
door WILLEM TIP/deel 27

Het Zaanse landschap
Na de aanleg van de Communicatieweg van
Zaandijk naar Beverwijk, begin 1848, bleef
men niet meer wachten op betere tijden. Een
half jaar na de Communicatieweg voltooide
men ook de beloofde rijweg naar de Westzaner Overtoom. Om de boot naar Amsterdam te
nemen hoefden de Westzaners voortaan niet
meer de dorpsstraat af te lopen of een paard
te huren. De vele smalle en hoge bruggen in
de Krabbelbuurt (de latere J.J. Allanstraat) en
in het Zuideinde werden verbreed en voor rijtuigen geschikt gemaakt. Dat kostte geld, wat
de gemeente niet had. Daarom kwam er In het
zuiden van het dorp ter hoogte van de huidige
‘t Hoenstraat een tol. De eeuwenoude scheiding tussen Noord- en Zuid-Westzaan kreeg
zo onbedoeld nog eens te meer de nadruk. Wie
van ‘de Zuid’ naar ‘de Noord’ wilde reizen, of
omgekeerd, moest betalen. De Fries doopsgezinde Zuidervermaning stond nog juist aan de
noordkant van de tol. De doopsgezinden uit
Westzaan-Noord die hier de dienst wilden meemaken, hoefden de slagboom niet te passeren.
De tol zou meer dan een halve eeuw (tot 1920)
blijven bestaan.

De Zuidertol ter hoogte van de huidige ’t Hoenstraat

Nu het verkeer van een echte rijweg gebruik kon
gaan maken, naderde het tijdperk van de wegsloten stilaan zijn einde. Niet snel overigens. De boeren langs de dorpsstraat bleven er nog lang van
gebruik maken. Het eerst verdween het gedeelte
langs de smalle Kerkbuurt ten zuiden van het

Reghthuys (1848). Voortaan was er geen aanlegplaats meer aan de oostkant van het Reghthuys.
Hier werden ooit goederen in- en uitgeladen om
officieel in het Reghthuys te worden gewogen. In
de rest van het dorp handhaafden de wegsloten
zich langer. Pas in de twintigste eeuw zouden ze
op een paar uitzonderingen na volledig worden
gedempt. Met de wegsloten verdwenen geleidelijk
oeroude onderdelen uit het dorpsbeeld. De boot
week als vervoermiddel voor de koets.
Veel verwachtingen koesterde men in de Zaanstreek rond 1848 van een nieuw ontginningsproject. De schaarste aan voedsel sinds de rampzalige
uitbraak van de aardappelziekte, enkele jaren eerder, had de ogen geopend. Men wenste voldoende
graan uit eigen teelt. Graanteelt was echter al in
de vroege middeleeuwen op de zompige Zaanse bodem onmogelijk geworden. Op het veen
groeide niet veel anders dan gras. Gras voor de
koeien, en dat was het. Hooguit verbouwde men
op sommige opgehoogde slootkanten wat erwten
en bonen voor eigen gebruik. De veeteelt voerde
van oudsher de boventoon. Niet eens zozeer in
de Banne Westzaan, maar zeker in de omringende
gebieden, Assendelft en Oostzaan. Assendelft had
tot het midden van de twintigste eeuw zijn eigen
melkfabriek. Veeteelt en de bereiding van zuivelproducten was ook winstgevender dan akkerbouw. De grote steden in de buurt, Amsterdam en
Haarlem zorgden voor een geregelde afzet.
Op andere plaatsen in Holland had men het
onvruchtbare laagveen benut als turf. Hier waren
geleidelijk uitgestrekte watergebieden ontstaan
zoals de Vinkeveense Plassen en de Loosdrechtse Plassen. Turf steken voor de handel was in de
Zaanstreek echter altijd streng verboden geweest.
Alleen voor eigen gebruik mochten de bewoners
wat bagger uit de sloot ophalen. Die werd vervolgens gedroogd, in blokjes verdeeld en zo goed en
zo kwaad als het ging opgestookt. Veel warmte gaf
deze baggerturf overigens niet, de Zaanse bagger
brandde slecht.
In de randgebieden rond de Zaanstreek bleef
intussen wel altijd de wens bestaan om in het laagveen zelf turf te mogen winnen. In de Franse tijd

Uitslag jeugdviswedstrijd De Braak

519 centimeter vis gevangen, door 10 van de 15
kinderen. Helaas voor een aantal dus geen vis,
maar dat mocht de pret niet drukken.

Op vrijdag 29 juni hebben wij onze jaarlijkse viswedstrijd gehouden voor de jeugd van de basisscholen. Onder ideale weersomstandigheden,
een lekker zonnetje en weinig wind, verzamelden
zich bij de Braak 15 kinderen. Onderverdeeld in
drie groepen bonden ze de strijd aan, bijgestaan
door ouders, oma’s en opa’s. De vangsten waren
redelijk goed te noemen, want in totaal werd er

De uitslag was als volgt: Bij de 11 en 12 jarigen:
eerste Jasper Rijken met 169 cm, tweede Wout
Koopmans met 27 cm. Bij de groep 9 en 10 jaar:
eerste Niels de Haan met 81 cm, tweede Joey
Dresselhuizen met 79 cm en derde Cheyenne van
Hinte met 58 cm. Bij de jongste groep werd geen
vis gevangen. Voor de eersteprijswinnaars had-

De nog niet gedempte wegsloot.

zwichtten de bestuurders uiteindelijk. De Bataafse
Republiek gaf in 1804 aan de Assendelvers een
vergunning om 300 morgen turf te steken in de
Assendelver Zuiderpolder. Dat zou op korte termijn geld opleveren, meer in ieder geval dan de
schaarse veeteelt die hier werd bedreven. Voortvarend gingen de Assendelvers aan het werk. Al
spoedig ontstond er tussen de Nauernasche Vaart
en de Delft een brede uitgeveende watervlakte. In
het zuiden werd die begrensd door het Zaandammerpad (verbreed in 1823), in het noorden door
de Sluissloot. Daarlangs zou later (1848) de Communicatieweg worden aangelegd. De voormalige
Zuiderpolder was nu een uitgestrekt meer, dat op
zichzelf zorgde voor nieuwe problemen. Bij iedere
storm knaagden de hoog opgestuwde golven aan
de oevers. De lust en vooral het geld om er iets aan
te doen ontbrak echter.
In de jaren na 1840 veranderde dat echter. Aan de
zuidoever van het IJ was men ernstige plannen
gaan maken voor de drooglegging van de Haarlemmermeer. Op de vruchtbare klei zou men graan
kunnen gaan verbouwen. In 1845 begon men er
met het droogmalen. Drie grote stoomgemalen
klaarden vervolgens het werk in betrekkelijk weinig tijd (1852). Met dit goede voorbeeld voor ogen
achtten ook de Zaankanters hun tijd gekomen. De
Assendelver veenplas zou als Veenpolder zijn nut
gaan bewijzen voor de graanteelt. De winst zou
daarna vanzelf binnen vloeien.

den we wederom een beker. De overige prijswinnaars en de kinderen die niets gevangen hadden,
mochten een prijs uitzoeken van de goed
gevulde prijzentafel.
We kijken terug op een geslaagde vismiddag en
we willen de sponsor Smit Sportprijzen bedanken
voor het verzorgen van de bekers. Hopelijk kunnen we volgend jaar dit evenement herhalen met
een wat grotere opkomst.
Visclub De Braak, Cees Sopjes
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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

Nieuwe wijkmanager
Westzaan

EHBO Westzaan wil
weer cursus starten

Eerste paal onder
Zuidervermaning

Monika Briefjes heeft afscheid genomen als
wijkmanager van Westzaan. Ze is per 1 juni
opgevolgd door Lya van Arum, die ook Krommenie van haar zal overnemen. Monika Briefjes:
‘Ik ben niet weg, dus de overdracht is warm en
ik zal jullie sowieso niet gauw vergeten! Ik hoop
dat de samenwerking met Lya tot nieuwe en
mooie projecten en initiatieven zal leiden.’

De EHBO Westzaan wil op de donderdagavonden weer starten met
een complete EHBO-cursus. Deze
kan alleen maar doorgaan als er
voldoende aanmeldingen zijn.
De start zal dan in oktober zijn.
De circa 14 avonden worden gehouden in ons
dorpshuis De Kwaker en de kosten bedragen €
195,- voor de complete cursus. Dit wordt vaak
voor een groot deel vergoed door uw ziektekostenverzekering. Hebt u interesse, meld u dan
aan via ehbowestzaan@outlook.com of bel met
secretaris Jan van der Blom: 06-2252 4414.
Mocht u al een EHBO-diploma hebben, dan bent
u ook welkom bij de avonden voor gevorderden
om uw vaardigheden op peil te houden. De kosten hiervoor bedragen € 50,- voor 12 avonden.
Tevens wil de EHBO-vereniging een AED-cursus
verzorgen, maar ook hiervoor geldt: alleen bij
voldoende animo.
Meld u zo spoedig mogelijk aan, zodat snel duidelijk wordt of we kunnen starten.
Jan van der Blom

Onder de Zuidervermaning (bouwjaar 1731) is
een betonconstructie gebouwd. De betonnen
palen zijn van voldoende lengte om de eerste
stabiele grondlaag onder de kerk te bereiken.
Op deze betonconstructie worden de poeren
geplaatst, waarna het beton wordt afgedekt
met aarde, gras en schelpen, zodat er na het herstel niets meer van te zien is. Door deze methode te kiezen staat de Zuidervermaning straks
weer uitermate stevig op haar plaats.
zie website Westzaan.nl voor een beeldverslag
van Joke Eerenberg.

Wijkmanager Lya van Arum. Foto: Jolanda Hoogendoorn.

die de billen en benen verstevigen en de rugspieren versterken. Saai wordt het niet, want de oefeningen zijn op muziek. Elke dinsdag van 19.30 tot
20.30 uur

Bodyshape

Goed bezig door
bewegen in De Kwaker
De zomer staat voor de deur. Wij wensen iedereen een hele mooie en lange zomer toe! Het
nieuwe seizoen start op maandag 3 september.
Bij voldoende animo gaat Miranda Koopman (al
jaren op dinsdag bewegingsdocent in De Kwaker) ook sportlessen op woensdag geven. Je kunt
dus nu in De Kwaker drie keer per week sporten.
Op maandag Zumba, op dinsdag combinetics en
bodyshape en op woensdag circuit en tabata.

Zumba
Zumba is een fitnessprogramma dat is gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dansen, zoals
salsa, merengue, axé, samba en cumbia. Het is
opgezet door Alberto ‘Beto’ Perez. Bij zumba
worden fitnessoefeningen op muziek gedaan, te
vergelijken met aerobics. De naam zumba komt
uit het Colombiaans-Spaans, waar het zoveel
betekent als ‘snel bewegen en lol hebben’. Onze
docente Suzan Tinaz (al jaren werkzaam bij
Fluxus), is gediplomeerd zumbainstructrice. Elke
maandag van 19.30 tot 20.30 uur

Combinetics
Combinetics is een spiergerichte vorm van conditietraining waardoor het figuur verbeterd wordt.
Grondoefeningen voor de korte en lange spieren,

BodyShape heeft alles in zich. In slechts een
uur tijd train je op motiverende muziek je hele
lichaam. Door de combinatie van cardio- en
krachttraining verbrandt je veel calorieën en
werk je tegelijkertijd aan het strakker maken van
je lichaam! Bodyshape is daarom de perfecte les
voor personen die willen afvallen, aan hun conditie willen werken en kracht willen opbouwen. Elke
dinsdag van 20.30 tot 21.30 uur

Circuittraining
In deze les worden oefeningen gedaan voor alle
spiergroepen in het lichaam. Er wordt zo snel
mogelijk van de ene naar de andere oefening
overgestapt. Als alle oefeningen uitgevoerd zijn,
volgt een periode van rust. Daarna gaat het circuit weer verder. Dit wordt meerdere keren herhaald. Elke woensdag van 19.00 tot 20.00 uur

Tabata
Tabata is een vorm van intervaltraining. Je traint
een (korte) periode en hebt vervolgens even rust.
Je hartslag wordt tijdens de training meerdere
malen flink omhoog gewerkt. Dit heeft een heel
positief effect op het vergroten van je kracht en
snelheid, het verbeteren van je conditie, het beter
om kunnen gaan met verzuring en op het verbranden van vet. Na de training zal je hartslag nog lang
hoger blijven dan normaal. De ‘naverbranding’ is
dus veel groter dan bij trainen in een lagere intensiteit. Elke woensdag van 20.00 tot 21.00 uur.

Burendag
Op zaterdag 22 september doet De Kwaker weer
mee aan burendag van het Oranjefonds. Kom je
ook? We willen met elkaar graag om 10.00 uur
starten met onderhoud van het groen rondom
De Kwaker. Rond de klok van 12.30 uur krijgen alle
‘buren’ een heerlijke lunch aangeboden. Ook het
Sociaal Wijkteam is op deze dag aanwezig. U kunt
bij hen terecht voor vragen.
We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons die dag
willen helpen met het groenonderhoud en vrijwilligers die een lunch willen maken voor alle
tuinmannen en tuinvrouwen die de ochtend
hebben staan ‘buffelen’. Na de lunch sluiten we af
met een drankje. Rond 15.00 uur kun je met een
voldaan gevoel en een volle buik naar huis.

Puzzeltocht
Op 8 september, De Dag van Westzaan, organiseert De Kwaker o.a. een fietspuzzeltocht.
Inschrijfformulieren kunt u deze dag tussen
10.00 en 12.00 uur ophalen. Bij alle deelnemende
bedrijven, verenigingen en stichtingen liggen letters. Deze letters vormen samen een zin. Uit alle
juist gevormde zinnen wordt een prijs getrokken.
Deze prijswinnaar wordt om 17.00 uur bekend
gemaakt. U doet toch ook mee?

Sociaal Wijkteam
In het knutsellokaal van De Kwaker kunt u tijdens
De Dag van Westzaan grappige dingen maken
die in de Week Tegen de Eenzaamheid uitgedeeld worden. Helpt u mee? In de blauwe vintagebus, die dan nabij De Kwaker staat, kunt u
kennismaken met alles wat het Sociaal Wijkteam
Assendelft-Westzaan doet.
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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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Vaartocht Westzijderveld OBW
OBW bij boer Rutte op bezoek
Het was een heerlijke zonovergoten avond, met
volop insecten, vogels en weideplanten. Leden
van de OBW (Ongeschonden Behoud Westzijderveld) houden één maal per jaar, meestal in het
voorjaar, een vaartocht door ons plasdrasmoeras.

Gelukkig hebben we in het Westzijderveld nog
een aantal boerenbedrijven. Zo ook het familiebedrijf Rutte. De rood- en zwartbonte koeien
van Jan Rutte en zijn vrouw Connie staan in onze
‘achtertuin’, het prachtige veenweidegebied. De

combinatie van koeien en natuur zorgt voor een
levendig en gevarieerd landschap, met onder
andere de zeer gewenste weidevogels als tureluur, grutto, kievit, veldleeuwerik en scholekster.
Jan Rutte heeft 75 melkkoeien en 45 stuks jongvee. De koeien staan van half april tot oktober
in de wei. Andere dieren: een hond, 2 katten, 50
schapen, een geit, konijnen, kippen en parkieten.
Rutte heeft 100 hectare grond van Staatsbosbeheer, inclusief 4 hectare huiskavel.
Rutte: ‘Als je, zoals wij, al heel erg met natuur
bezig bent, is het een kleine stap om biologisch
te worden. Sinds 2006 werken we biologisch en
sinds 2010 biodynamisch. We zijn er vanzelf naar
toegegroeid. Eigenlijk heb ik niet het idee dat ik
iets anders doe. Voor mijn gevoel werk ik al twintig jaar op deze manier. Blijkbaar past het bij ons.
Wat ik zo mooi vind aan het agrarische vak? Het
complete verhaal: ik ben directeur, veearts, planner, organisator, natuurbeheerder en cultuurbeheerder. De sloten in het land zijn ruim duizend
jaar oud, dus dat is cultuurbeheer.
Mijn vrouw Connie en ik runnen het bedrijf
samen. De kinderen springen bij. Onze oudste
zoon zit op de landbouwschool. Het hoeft niet
van ons maar het zou leuk zijn als hij het bedrijf
te zijner tijd overneemt. Hoe ik de toekomst van
dit bedrijf zie? We hebben een stevige basis. De
stad om ons heen klaagt niet. Ik denk wel dat de
omwonenden waarderen wat wij doen.’
Fred Eerenberg

Vlnr: Jan Rutte, Marja Veken (secretariaat OBW) en Piet Hazelebach (voorzitter OBW). Foto Fred Eerenberg.
Op http://westzaan.nl/varen-in-het-westzijderveld-met-vereniging-behoud-westzijderveld-obw/ vindt u meer foto’s.

Herleving weer
actief
Vorig jaar heeft toneelvereniging Herleving op
De Dag van Westzaan een buitenluchtoptreden
gedaan vanaf een platte wagen. Dit jaar zullen
we op 8 september, De Dag van Westzaan, optreden met een korte schets getiteld ‘Wandelen’. De
opvoeringen zullen dit keer op diverse locaties in
Westzaan op straat plaatsvinden.
Na De Dag van Westzaan gaat weer alle aandacht
uit naar de opvoeringen van ‘De Zorgboerderij’.
In ons maatschappelijk leven is er tegenwoordig ook plaats voor opvang en begeleiding van
de zorgbehoevende medemens. De première is
gepland voor zaterdag 3 november om 20.00 uur
in dorpshuis De Kwaker. Op de zaterdagen 10 en
17 november wordt de voorstelling herhaald.
Als u meer over de voorstellingen wilt weten, kunt
u ons volgen op de website:
www.tvherlevingwestzaan.nl.

Vlnr: Reindert Kuyt, Piet Zwikker, Jose ten Wolde, Mignon van der Leij, Elsemiek Kuyt, Marja Kalff, Gerbrand Kruiver, Frits Klerk,
Mariëlle Kroon, Gerda Steenbergen en Viktor Zanting.

19

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

Assendelft

Smit
en Alles
landbouwmechanisatie

www.smitenalles.nl

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

Uitgeest

Molenwerf 3, 1911 DB
T: 0251-319065
M: 06-21574068
E: info@smitenalles.nl

écht technisch
werk/personeel

KT

WW

.I N T E R S

EL

E

075-6218845

010-4625985

Provincialeweg 21a

Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie

3047 BB Rotterdam

WWW.INTERSELEKTIE.NL
20

075-7711481
info@eengezondgebit.nl
eengezondgebit.nl

Nu ook bij ons verkrijgbaar
de Originele Reght Huys Bitter

Guisweg 35
1544 AG, Zaandijk
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mondhygiënist?
SPECIALIST IN BIER, WIJN EN
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Op zoek naar een

VELE SOORTEN GEDISTILLEERD

Op zoek naar
c h we

Voor een
persoonlijke
en adequate
aanpak!

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

info@slijterijsaendyck.nl
tel. 075 - 621 37 91

www.slijterijsaendyck.nl

www.slijterijsaendyck.nl

De
puzzel
van
INGRID

Dit is geen prijspuzzel, u kunt de oplossing dus niet inzenden. In het vorige
nummer van De Wessaner stond wel
een prijspuzzel. De oplossing en de
naam van de prijswinnaar vindt u in
het volgende nummer, dat in september verschijnt. Veel puzzelplezier!

KRUISWOORDRAADSEL
1

2

3

4

5

6

7

8

22

23

26

27

32

44

45

46

52
59

65

34

35

48

105
112

118

119

121

134
140

78

95

122

96

109

Verticaal: 1 medaille voor de derde prijs, 2 opleving, 3
woordomkering, 4 Griekse zuilengang, 5 grappigheid, 6
voorkeur, 7 brandresten, 9 a priori (afk.), 10 numeri (afk.), 11
kwaadaardige kabouter, 12 plaats in Noorwegen, 13 gisten,
14 Grieks koffiedrankje, 15 langspeelplaat (afk.),16 amfibie,

110
117

124

125

130
136

Horizontaal: 1 kookgerei, 22 hardlopers, 24 hoofd van het
cabinepersoneel, 25 een slag afweren, 26 groot applaus,
27 arrondissement in Frankrijk, 29 muisachtig knaagdier,
31 een afspraakje maken, 32 getal, 33 kerstheester, 35 vodden, 37 vriend van Barbie, 39 Engelse titel, 40 Amerikaanse
universiteit, 41 Engelse renbaan, 43 officiële editie (afk.),
44 steekwapen, 47 mobiel besturingssysteem, 48 echtgenote van Odysseus, 50 commerciële tv-zender, 52 deel van
de buik, 54 roem, 55 elektrische eenheid, 56 voormalige
politieke partij, 57 jongensnaam, 58 slee, 60 stel, 62 oude
Turkse titel, 64 golfterm, 65 scheepstouw, 67 vaccineren, 70
stijf van ledematen, 72 oosterlengte (afk.), 73 meisjesnaam,
74 Amerikaanse staat, 76 getal, 77 gewrichtsaandoening,
80 voorzetsel, 82 kauwend, 84 nummer (afk.), 85 soort lijm,
86 film met een buitenaards wezen, 87 vreemde munt, 89
Organisatie Afrikaanse Eenheid (afk.), 90 beroep, 91 toegangsbewijs, 92 zacht klagend geluid, 94 schel, 95 rivier in
Spanje, 96 India (op auto’s), 98 lamlendig, 101 voertuig, 102
jong kind, 104 cerium (afk.), 105 bedenksel, 106 Afrikaanse
peulvrucht, 108 drinkgerei, 109 muzieknoot, 110 plaats in
Ardennen, 111 zout (Frans), 113 rustteken, 115 varkens, 116
kilometerpaal (afk.), 117 achterwerk, 118 daar, 119 bekende tv-dierenarts in Amerika, 121 fust, 123 aanduiding van
windrichting, 124 rivier in Italië, 125 klein van stuk, 126 eergevoel, 128 woonplaats, 130 Frans lidwoord, 131 deugniet,
133 roem, 134 kuifpapegaai, 137 participante, 139 betiteling, 140 Amerikaans ruimtevaartinstituut, 141 hemellichaam, 142 iets lekkers uitdelen.

104

116
123

141

97

103

129

135

79

91

115

128

72

85

108
114

127

133

77
84

102

107

120

126

57
64

76

101

113

38

71

94

106

111

21

50

90

100

20

43

49

83

93

19

37

56

75

99

18

42

70

89

17

31

63

69

82
88

16

36

62
68

92

15

30

55

61

87

14

29

74

86

132

28

54

67

81

13

25

47

60
66

73

139

12

41

53

80

98

11

40

51
58

10

24

33

39

9

137

131
138

142

17 Turkse drank, 18 bewerking van vlas, 19 halmen, 20 altijdgroene naaldboom, 21 voegwoord, 23 straat in Amsterdam,
27 aardappelproduct, 28 gewoonte, 30 automerk, 33 vleessoort, 34 driesnarig Chinees muziekinstrument, 36 windrichting, 38 manipuleren, 42 eigenhandig (afk.), 43 oude
Griekse munt, 45 drinkbeker, 46 oninteressant, 48 deel van
de arm, 49 edele, 50 rivier in IJsland, 51 voorstellen als onbeduidend, 53 deel van een huis, 55 familielid, 57 nummers
van een tijdschrift uit een bepaald jaar, 59 appelsoort, 61
landbouwwerktuig, 62 deel van het been, 63 aanbidder, 66
Engels dorpshotel, 68 onbeduidend persoon, 69 boerenwerktuig, 71 veiligheidsraad (afk.), 75 deel van een schip,
77 kleurloos gas, 78 niet mals, 79 gebied, 81 rust, 83 deel
van een roeiboot, 84 neusgat, 87 onderscheiding, 88 munteenheid, 91 voormalig Nederlands staatsman, 92 beklemd,
93 noppes, 94 jongensnaam, 95 provincie in het zuidwesten van Ecuador, 97 autonummer, 99 bloedvat, 100 diepe
geul, 102 kwaadaardige vrouw, 103 ivoor, 104 muzikale
compositie met zang, 107 Noord-Amerikaans schiereiland,
108 Koninklijk verbond van ondernemers (afk.), 110 griezelgenre, 112 vaartuig, 114 culturele tv-zender, 116 boksterm,
117 flinke, 119 poste restante (afk.), 120 luitenant (afk.), 122
soldatenkost, 124 vrucht, 125 steltvogel, 126 open plek in
het bos, 127 muziekstroming, 129 haarwrong, 130 Europeaan, 131 Amerikaans skateboard merk, 133 en andere(afk.),
135 brandresten, 136 water in Friesland,138 opbergplaats.
Zijn de woorden juist ingevuld, dan zijn er drie oplossingen in de groene vakjes: een horizontaal en twee
diagonaal. Horizontaal: Zo werd vroeger het flaneren van
jongelui in Zaandam genoemd. Diagonaal 1: Vroegere
groenstrook aan het Zuideinde te Westzaan, genaamd naar
de bewonder die ertegenover woonde. Diagonaal 2: Oude
titel voor een hulppostkantoorhouder.

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.

5 aug
12 aug
19 aug
26 aug
2 sept
9 sept
16 sept
23 sept

10.00 uur nog een verrassing
10.00 uur ds. Jaap Brusewitz
10.00 uur zangdienst
10.00 uur zr. Cocky Brouwer
br. IJke Aalders
ds. Jaap Brüsewitz
br. Hans Fronczek
Gluren bij de buren: de Hervormde Kerk

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62
5 aug 9.30 uur ds. L.J. Koopman
		 16.00 uur ds. W. van ‘t Spijker, Hilversum
12 aug 9.30 uur ds. D. Quant, Houten
		 14.30 uur (!) ds. J. van Dijken,
		 Nieuw-Vennep beide diensten in 		
		Westzaan
19 aug 9.30 en 16.00 uur ds. J. van Dijken,
		Nieuw-Vennep
26 aug 9.30 uur ds. J.H. Bonhof, Utrecht
		 16.00 uur ds. G.C. den Hertog, Apeldoorn
2 sept 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
9 sept 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
16 sept 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
23 sept voorbereiding voor het Heilig Avondmaal
		 9.30 uur ds. L.J. Koopman
		 16.00 uur ds. C. Brouwer, Maarssen
30 sept viering van het Heilig Avondmaal
		 9.30 uur en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

Gereformeerde Gemeente Westzaan

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

1 aug
5 aug
12 aug
19 aug
26 aug
2 sept
9 sept
16 sept
23 sept
27 sept
30 sept
		

Dorpsbus

Protestantse Gemeente Westzaan

Verloskundigen

Om de week kunt u op woensdagochtend op
Torenstraat 4 terecht voor het spreekuur van
verloskundigen.
Zie www.verloskundigenassendelft.nl.

Veilig Thuis

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.

5 aug
		
12 aug
19 aug
26 aug
2 sept
9 sept
16 sept
23 sept

19.30 uur ds. W.J. Karels
10.00 en 15.30 uur leesdienst
10.00 en 15.30 uur leesdienst
10.00 en 15.30 uur leesdienst
10.00 en 15.30 uur leesdienst
10.00 en 15.30 uur leesdienst
10.00 en 15.30 uur leesdienst
10.00 en 15.30 uur leesdienst
10.00 en 15.30 uur leesdienst
19.30 uur ds. J. van Rijswijk
10.00 uur leesdienst
19.00 uur ds. J. Huisman

10.00 uur ds. M. Hofman, Voorburg
in de Ontmoeting te Zaandijk
10.00 uur ds. R. Visser, Rhenen
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10.00 uur ds. M. Sloots, Zaandijk
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
kerkproeverij 10.00 uur ds. H.M. Perfors
10.00 uur ds. L.J.T. Heuvelman, Naarden

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
jan.steijn@tiscali.nl
tel. 075-785 13 20

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 september 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
20 september 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.

Willem Kloos zei: ‘ Ik hou van de
natuur, maar ik moet er wat bij te
drinken hebben.’

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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