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De Dag van
Westzaan
Alweer een droge dag bij het
feestelijke vieren dat Westzaan
heel wat te bieden heeft. Door
inzet van de nostalgische bus
was het nu eindelijk eens geen
bezwaar dat de activiteiten
verspreid door het dorp, van
Noord tot Zuid, aangeboden
werden. Overal was makkelijk
te komen. Ons hele lange
lintdorp was nu eens echt tot de
Zuid aan toe goed bereikbaar.
Zo vaak je wilde kon je heen
en weer rijden en uitstappen
waar het leuk was. Liefhebbers
van oude autootjes en ander
rijdend materieel kwamen
goed aan hun trekken. Zelf
heb ik vooral genoten van
de laatste tentoonstelling
in het oude huis van Willem
Jansen. De bewoners zijn in
de J.J. Allanstraat 383 het
huis druk aan het verbouwen.
Zij hebben net de planning
voor de oplevering van de
huiskamer voor zichzelf niet
gered. Geluk voor de Willem
Jansen Stichting. Een kamer
vol schilderijen. Bij de open
haard zijn er nog sporen van
een

schoorsteenbrand.

Het

schijnt dat Willem Jansen toen
dat gebeurde rustig naar de
overkant liep om bij meneer
Plooijer te bellen voor de
brandweer. Leuke anekdotes.
Ik krijg daar nooit genoeg van!

Kwam de brandweer toen van
de Noord of van de Zuid?

Molenaar’s Kindermeel

Geschiedenis van familiebedrijf P. Molenaar & Co. te Westzaan
In de jaren 1910-1913 wordt op
de hoek van de Nauernasche
Vaart en het Watermolenpad de
fabriek gebouwd van de firma P.
Molenaar & Co., producent van
o.a. Molenaar’s Kindermeel. Een
strategische locatie aan de verbindingsweg van de Zaanstreek
naar Beverwijk en Haarlem en de
vaart.
De fabriek staat afgebeeld op een
mooie affiche uit 1913, met een moeder en een gezond kind. In die tijd
worden al meer dan 1 miljoen pakjes kindermeel per jaar verkocht. Dat
worden er 5 miljoen in 1935 en meer
dan 7 miljoen in de vijftiger jaren. Die
groei en bloei is te danken aan de
voortdurende goede kwaliteit van
het product, de vele positieve aanbevelingen van doktoren en verloskundigen, maar ook de goede ervaringen
van ouders van jonge kinderen, de
heldere reclames en de zeer redelijke
prijs.

duidelijk dat P. Molenaar & Co. niet
alleen een familiebedrijf van de aandeelhouders is, maar ook van het
personeel. Familienamen komen
meermalen voor en er zijn zelfs
verschillende generaties bij het
bedrijf werkzaam geweest. Het sociale beleid van de firma is algemeen
bekend en geroemd: ‘Molenaar & Co.
voeren altijd een vooruitstrevend- en
sociaal beleid ten aanzien van het
personeel.’
Het verhaal begint in 1888, als de
zwagers Pieter Molenaar en Gerbrand
Swart meel en gerst gaan malen. In
hetzelfde jaar vraagt de Westzaanse
huisarts Van der Broecke wat rijst te
malen, om een papje te maken voor
een ziek kindje. Het kind knapt goed
op en het kindermeel is geboren.
Als in 1901 een zuigeling, te vroeg
geboren en al bijna opgegeven, met
kindermeel is ‘gered’, wordt dat via
De Telegraaf landelijk nieuws en de
naam van het merkartikel Molenaar’s
Kindermeel is gevestigd.

Een indrukwekkende foto van de
directie, de aandeelhouders en het
personeel ter gelegenheid van het
vijftigjarig jubileum in 1938, maakt

Ons boek beschrijft de snelle
opkomst, groei en bloei van het
familiebedrijf, in de context van de
medische en maatschappelijke ont-

wikkelingen. Tot de jaren zestig van
de vorige eeuw is Molenaar’s Kindermeel marktleider, maar er verschijnen concurrenten op de markt met
een breder aanbod van voedingsproducten voor peuters en kleuters.
Uiteindelijk wordt het bedrijf in 1969
verkocht. De fabriek wordt in 1975
gesloten en afgebroken in 1978.
Eind oktober verschijnt het boek
‘Molenaar’s
Kindermeel.
Een
geschiedenis van het familiebedrijf
Molenaar & Co. te Westzaan’. Het is
geillustreerd met historisch beelden reclamemateriaal uit de collectie
van de families Swart en Molenaar,
het Gemeentearchief Zaanstad, het
Zaans Museum en de Vereniging de
Zaansche Molen.
De lezers van De Wessaner kunnen
het boek tot 15 oktober bestellen
voor de intekenprijs van € 17,95 via:
www.uitgeverijnoordholland.nl of :
bestellen@uitgeverijnoordholland.nl
Na 15 oktober 2018 is de prijs van het
boek € 22,95.
Neeltje Bleker-Swart en Otto Bleker
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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 Oktober

Diverse soorten brood, banket,
pizza en hartige broodjes.

Licht gerookte runderentrecôte met
rode uiencompote

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


Scholfilet met groene kruidensaus
of
Tamme eendenborstfilet met rode portsaus

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.


‘Tartufo Boerenjongens’
bol gevuld met boerenjongensroomijs,
geserveerd met slagroom

€ 27,50
Bovenstaand menu wordt geserveerd met gemengde salade
en keuze uit friet of gebakken aardappelen.
Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan, Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136
www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl
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Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Marie Kleij overleden
Marie Kleij is na een ziekbed op 78 jarige leeftijd in
hospice De Schelp overleden. Rie is 6 jaar voorzitter geweest van de Westzaanse Gemeenschap. Ze
heeft 8 jaar de dagelijkse rubriek ‘Kleidoiffie’ in het
Dagblad Zaanstreek verzorgd. Ze is van 1989 tot
2006 gemeenteraadslid voor de PVDA geweest en
heeft meer dan 40 jaar de collectes voor de KWF verzorgd. Ze heeft tal van vrijwilligersfuncties bekleed,
waaronder die van bestuurslid van de Stichting
Dienstencentra Zaanstad, nu de SMD. Wij zullen
haar blijven herinneren als een minzaam persoon,
met het hart op de goede plaats.
Marie werd in 1939 in Koog aan de Zaan geboren en
groeide daar en in Zaandam op. Later verhuisde zij
naar Westzaan. Marie Kleij was een gepassioneerd
voorvechtster voor het behoud van de Zaanse
streektaal. Vanaf 2004 was ze betrokken bij de totstandkoming van het Zaans Dictee, dat in totaal
vijf keer werd gehouden. Vanaf 2006 schreef Marie
columns en korte verhalen in het Zaans. In oktober
2011 bracht de stichting Zaans Dictee haar bijna

tachtig pagina’s dikke boekje uit onder de titel ‘Kleidoiffies’. ‘Et had nag puur wet om et laif, maar nou
benne me toch bar groos det et boekie met Kleidoiffies klaar is. Ik loop temet van grozeghaid te water’,
zei ze toen het boek verscheen. Met haar publicaties
over de Zaanse streektaal deed ze veel rechtgeaarde
Zaankanters een groot plezier. Marie had een heldere, kernachtige schrijfstijl en was in staat om met
weinig woorden de essentie van een onderwerp te
benoemen. De ene dag besprak ze het ongemak van
verkoudheden, zoals de productie van ‘snotbiebels’
en er ‘puur beskete’ uitzien en legde ze de verbinding met de industriële historie van de streek, zoals
van de ‘snofmolens.’ En de volgende dag schreef ze
over de herkomst van Zaanse uitdrukkingen, zoals
‘Thee as juffrouw de maid roept,’ met de uitleg dat
getrouwde dames ‘juffrouw’ werden genoemd. Als
juffrouw het dienstmeisje riep moest zij onmiddellijk komen met de thee, die niet al te warm mocht
zijn.
Zo informeerde Marie de lezer elke dag over de

Wijkmanager Lya van Arum. Foto: Fred Eerenberg.

Westzaanse plannen
De eerste vergadering van Dorpscontact na
het zomerreces heeft plaatsgevonden. Iedereen heeft er weer zin in en dat bleek ook
wel uit de belangstelling voor deze vergadering. Rond de vijfentwintig dorpsbewoners
waren deze avond aanwezig en natuurlijk
met de inmiddels traditionele appeltaart en
overheerlijke cake van Ingrid Jahn.
Er was aandacht voor de Dag van Westzaan en de
Historische Vereniging Westzaan deed nogmaals
een oproep aan leden van de Rabobank om voor
17 september hun stem uit te brengen, zodat
de Historische Vereniging mee kan delen in het
sponsorgeld. Speciale gasten deze avond waren
wijkmanager Lya van Arum en Jordy en Jaimy
Bennis van Bennis Uitvaart.

Nieuwe wijkmanager
Lya van Arum is per 1 juni 2018 aangesteld als wijkmanager voor Westzaan en Krommenie. Geboren
en getogen in Gorinchem moest ze wel even wen-

nen aan de Zaanse omgeving, maar inmiddels wil
ze niet meer weg. De afgelopen periode heeft
Lya zich vooral beziggehouden met inwerken en
kennismaken met bewoners en organisaties. ‘Als
wijkmanager heb je meer een waarnemende, signalerende en adviserende rol,’ zegt Lya. ‘Klachten
worden doorgespeeld naar de juiste afdeling en/
of personen.’ Uiteraard kan iedereen Lya benaderen en zal zij adviseren welke weg te bewandelen
bij problemen of vraagstukken. Ze vindt het in
ieder geval fijn dat ze voor vanavond is uitgenodigd en op deze manier kan kennismaken.

streektaal en de gebruiken van destijds. Ze verdient
bij uitstek de titel ‘Saense Perel’.

Marie Kleij tijdens de jaarvergadering van de Westzaanse
Gemeenschap in 2013.

Uitvaart, krijgt het pand een functie, want door
de hoogspanningsmasten is bewoning niet meer
toegestaan. Ook de omliggende panden staan
op de nominatie te worden gesloopt. Het idee
van een uitvaartcentrum in Westzaan valt bij de
aanwezige bewoners in goede aarde, zeker na de
benodigde uitleg dat het gaat om sleutelkamers
waar dierbaren opgebaard kunnen worden en
nabestaanden 24 uur per dag bij hun geliefde
aanwezig kunnen zijn. Of Bennis Uitvaart zich
werkelijk in Westzaan gaat vestigen hangt van
verschillende factoren af. Wilt u meer weten,
vraag gerust de notulen op voor een uitgebreider
verslag.
Carla van den Puttelaar voor Dorpscontact
Westzaan

Jordy en Jaimy Bennis. Foto: Fred Eerenberg.

Plannen Historische Vereniging
Broer en zus Jordy en Jaimy werken samen in
het familiebedrijf Bennis Uitvaart. Zij zijn door
Dorpscontact uitgenodigd om te peilen hoe
Westzaners ertegenover staan om in Westzaan
een uitvaartcentrum te starten. Dit idee is
ingegeven door de Historische Vereniging, die
momenteel bezig is met de aankoop van het pand
op de J.J. Allanstraat 119-121. Met de aankoop wil
de Historische Vereniging het pand behoeden
voor sloop en voor de historie behouden.
Door het te verhuren aan bijvoorbeeld Bennis

De volgende bijeenkomst van Dorpscontact is
op maandag 1 oktober 2018. Bent u via e-mail
of persoonlijk bij de commissie Dorpscontact
aangemeld, dan ontvangt u de notulen bij de
uitnodiging voor de volgende vergadering.
Wilt u op de hoogte worden gehouden, meld
u dan aan bij: Ingrid Jahn, secretaris commissie
Dorpscontact Westzaan, Kerkbuurt 40, 1551
AE Westzaan, 075-6153 348 of 06-1717 1793.
E-mail: dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl
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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

4

Slot kapster, Jan Slot en Bakker Bas voor de cowboyhoedjes. Allemaal heel erg bedankt!

Nieuw seizoen
Op 18 september is het nieuwe seizoen begonnen.
De start is altijd extra gezellig, met een hapje en
een drankje. Benjamin was de muzikale gast en in
de volgende Wessaner wordt daar op teruggeblikt.

Activiteiten Lambert Melisz
Samen Zomeren tijdens hittegolf
7 augustus was het zover: Lambert Melisz ging het
Samen Zomeren vieren. Alles was geregeld voor
deze feestdag en niets kon meer verkeerd gaan.
Maar o, het weersbericht was toch een probleempje, want de verwachting was dat het 32 graden
zou worden. Met zestig ouderen deze dag te vieren in een zaal die op zich altijd al warm is, gaf toch
echt te denken. Met zes ventilators, extra parasols
voor buiten, veel ijsklonten en water en nog eens
water moest het gaan lukken en dat was ook zo!
Het begon met koffie of thee en gebak. Aansluitend was er een loterij met prachtige prijzen. John
Meijer was de muzikale gast. Ondanks de hitte en
een paar doorweekte overhemden zong hij de
sterren van de hemel.
Om zes uur ging de barbecue aan. Onze koks Piet
en Willem zijn die uurtjes waarschijnlijk een paar
kilo lichter geworden, want een warm klusje was
het wel. Het thema was ‘western’ en voor de vrijwilligers was passende kleding gehuurd. Maar
helaas, op die warme dag wilde men liever zeemeermin zijn.

Programma oktober
2 oktober
9 oktober
16 oktober
23 oktober
30 oktober

Marion Bruins

Ondanks de hitte zong John Meijer de sterren van de hemel.

Ondanks de hitte was het een geslaagd feest. De
ouderen hebben genoten van het Samen Zomeren en alle variatie die in die uren voorbijkwam.
Samen Zomeren wordt gesponsord door gemeente Zaanstad, Coop Westzaan, DekaMarkt Westzaan, Cor Tuijn planten, Fiona’s Hairstyling, Patricia

‘Natuurlijk Natuur’
bij Galerie Staphorsius
Op
zaterdag
13
oktober opent Galerie
Staphorsius de 9e editie
van de verkoopexpositie
‘Natuurlijk Natuur’. Ook deze keer is er weer een
boeiende collectie van ‘wildlife art’: beelden,
tekeningen en schilderijen van (inter)nationaal
bekende kunstenaars. De expositie loopt tot 29
december.
Deze keer stelde galeriehouder Rob Staphorsius
zichzelf de vraag wat ‘wildlife’ in de huidige tijd
eigenlijk is. ‘Kijk naar de discussies eerder dit
jaar rond een natuurgebied in Flevoland,’ licht
Rob toe. Hij vervolgt: ‘Het vee in ons land is al
heel lang een voorbeeld van de zogenoemde
domesticatie, waar dieren, in welke vorm dan
ook, een nuttige functie voor de mens moeten
hebben. De koe is hier wel de bekendste
vertegenwoordiger van en is daarmee één van
de meest karakteristieke verschijningen in ons
Hollandse weidelandschap. Een symbool ook
van het boerenbedrijf, waar in het voorjaar
de staldeuren opengaan met het bekende
koeiendansen.’ Dit maakt dat vee ook voor de
kunst een genre is dat volop in de belangstelling
staat.
Daarom besteedt deze editie van ‘Natuurlijk
Natuur’ niet alleen aandacht aan de wildlife art,
maar ook aan de veekunst. Zowel van schilders

bingo
Dagorkest Zaanstreek/Waterland
lezing René van Heijningen
bingo
film Swiebertje
(met Joop Doderer)

uit de 19e eeuw als hedendaagse kunstenaars. Zo
is er onder meer werk te zien van Haagse Schoolschilders Anton Mauve (1838-1888) en Willem
Maris (1844-1910), de Zaanse kunstschilder Freek
Engel (1872-1958) en de hedendaagse schilder
Kees van de Nes (1962).
Galerie Staphorsius is geopend van di t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur. Ook is de galerie weer
een aantal zondagen geopend: Sundays@
Staphorsius met interessante demonstraties
door verschillende kunstenaars. Op 14 en 28
oktober, 11 en 25 november en 9 december,
steeds van 13.00 tot 17.00 uur. info@staphorsius.
nl, www.staphorsius.nl.

Voor de vrijwilligers was westernkleding gehuurd.

Nieuw
schooljaar
De Rank
Het team van basisschool De Rank gaat vol
energie en met veel plezier het schooljaar
2018-2019 beginnen. Heeft u belangstelling
voor onze school? Kijk dan op de website
www.de-rank.nl of u kunt natuurlijk ook een
afspraak maken met de directeur Angelieke
Carpentier-Hamers voor een informatiegesprek
en/of een bezichtiging. De directeur is in
Westzaan op maandag en woensdag en in
Assendelft op dinsdag en vrijdag.
Informatie: 075-2010 126,
angelieke.carpentier@agora.nu,
www.de-rank.nl.

Kees van de Nes – De rode lap.
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Fitcircuit

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

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

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

De Kroosduiker op weg naar een integraal
kindcentrum van 0 tot en met 12 jaar
Met de start van het nieuwe
schooljaar is de samenwerking
tussen De Kroosduiker en
Babino Kinderopvang na een
lange
voorbereidingsperiode
werkelijkheid geworden. Voor
De Kroosduiker was het een lang
gekoesterde wens om een opvang
van 52 weken voor kinderen van 0
t/m 12 jaar te realiseren en ook een
volwaardig integraal kindcentrum

te kunnen zijn. Nog in de
zomervakantie is er hard gewerkt
om een huiselijke en gezellige plek
voor Babino in de school van De
Kroosduiker Noord te realiseren
en dat is voor de voorschoolse
en naschoolse opvang gelukt. We
zijn blij dat we met juf Monique
en juf Maaike twee ervaren en
gedreven medewerkers aan ons
team hebben kunnen toevoegen.

De kinderen hebben hen inmiddels omarmd.
Kinderdagverblijf (0-4 jaar),
locatie Noord: ma, di, wo, do, vr
7.00-18.30 uur. Medio 2019 open.
Peuterspelen (2-4 jaar),
locatie De Kwaker: ma, di, do, vr
8.30-11.30 uur.
Halve dagopvang,
locatie De Kwaker: ma, di, do, vr
7.30-13.00 uur.

Voor meer informatie of direct
inschrijven gaat u naar
www.babino.nl of neemt u contact
op met de directeur van
De Kroosduiker, Henk Schweitzer:
06-4640 4747.

‘De OmZieners’ over
kwetsbaarheid van armoede

9
30

Beeldpresentatie op groot scherm
Diverse foto’s in de centrale hal
Kerst en Ansichtkaarten
Diverse DVD van Westzaan
Verkoop van boekjes en verjaardagkalender
Uitgifte van ons 5e fotoboekje

Zoals vanouds weer een
feest van herkenning
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Graag willen wij u met familie, vrienden en collega’s uitnodigen voor
onze theatervoorstelling De OmZieners. De voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking met en mede
mogelijk gemaakt door de Doopsgezinde Gemeente van Koog, Zaandijk
en Westzaan. De OmZieners wordt
gebracht door de Joseph Wresinski
Cultuur Stichting: een multicultureel
theatercollectief van professionele
theatermakers en mensen die in
armoede leven. Samen brengen zij
een theaterproductie van hoge artistieke en inhoudelijk kwaliteit.
De OmZieners is geïnspireerd op
de kwetsbaarheid die armoede met
zich meebrengt op elk levensterrein:
arbeidsparticipatie,
gezondheid,
scholing, huisvesting etc. Ervaringsdeskundigen brengen die kwetsbaarheid op een indringende manier
en met een gezonde dosis humor
over het voetlicht. Zo willen wij een
gesprek op gang brengen over de
vraag hoe de participatiesamenleving een waardige plaats kan bieden
aan mensen in kwetsbare situaties.
De voorstelling is op 6 oktober en
begint om 20.00 uur in het Saenredam College, Elvis Presleystraat 1 te
Zaandijk. Zaal open vanaf 19.30 uur.
De entree is gratis. Meer informatie:
omzieners@gmail.com.

We zien ernaar uit u te mogen ontvangen bij de voorstelling. Na afloop
gaan we graag met u in gesprek.
Mogen wij u vragen deze voorstelling ook in uw omgeving bekend te
maken?
Simone Sabel

IJsclub
Lambert
Melisz
Na een aantal mooie ijsdagen afgelopen maart staat het nieuwe seizoen alweer voor de deur. Daarom
willen wij een aantal belangrijke
zaken met u bespreken, zoals de
stand van zaken van het museum
en de contributieverhoging die wij
willen doorvoeren op de ledenvergadering van 16 oktober. Om 20.00
uur gaan we van start. De kantine
is open vanaf 19.30 uur. De agenda
zal deze avond worden uitgereikt.
Wij hopen u deze avond te kunnen
begroeten op Zuideinde 156a.
Thijs Oudkerk

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 zwarte moerbei:
een zeer oude cultuurplant
De bomen hebben het bijzonder zwaar gehad deze zomer. Veel platanen
hebben stukken bast, het lijken wel schubben, laten vallen. Westzaan
heeft minstens zes zeer oude bomen, waaronder de fameuze treurbeuk op
de begraafplaats. Voor Kerkbuurt 9 (Angel Face & Great Hair) is een zwarte
moerbei (Morus nigra) te bewonderen die zo’n 135 jaar oud is. Morus
is afgeleid van het Latijnse mora en betekent ‘laat’ of ‘met vertraging’,
evenals ‘moer’. Dit vanwege het laat in blad komen. Nigra betekent ‘zwart’.
‘Bei’ en ‘bezie’ zijn andere woorden voor ‘bes’. Moerbei betekent dus
eigenlijk ‘late bes’. Zowel de vruchten als de bladeren worden graag door
zoogdieren gegeten en de vruchten zijn ook geliefd bij vogels.
De Chinezen kweken al meer dan
5000 jaar moerbeibomen voor de
teelt van zijderupsen. De Chinezen
wisten de zijdeteelt duizenden jaren
geheim te houden. Zijden kleding
werd een belangrijk exportproduct
voor China en via de zijderoute werd
de zijde tot in het Romeinse Rijk verhandeld. In de derde eeuw v. Chr.
werden zijderupsen ook naar Korea
en later naar Japan gebracht.
Halverwege de zesde eeuw n. Chr.
werd een aantal eieren en larven
stiekem door Perzische monniken
naar Constantinopel gesmokkeld, in

de holle delen van een bamboestok.
Hierdoor kwam de zijderups in Europa terecht en voortaan kon het Westen zijn eigen zijdeteelt ontwikkelen,
onder andere op het Griekse schiereiland Peloponnesos. Het eiland werd
indertijd met Morea aangeduid, wat
vrij vertaald ‘moerbeiland’ betekent
en slaat op de kweek van de zijdevlinder.
Vanaf de achtste eeuw n. Chr. werd de
zijdevlinder verder verspreid door de
moslims tijdens hun veroveringstochten. Zo werd de zijdevlinder via Turkije naar westelijk Europa gebracht. In

Europa waren voornamelijk Italië en
Frankrijk belangrijke zijdeproducenten. Door verschillende ziekten van
de rups gingen in de negentiende
eeuw echter grote delen van de Europese zijdeteelt verloren.
De moerbei is een wat kleine boom
die genoegen neemt met droge
grond die niet erg voedselrijk hoeft
te zijn. Bestrating verdraagt de boom
slecht. De op frambozen lijkende
vruchten zijn wit als ze onrijp zijn en
later rood tot paars, soms zelfs bijna
zwart. De vruchten zijn lekker zoet.
De bladeren zijn wat ruw en diep hartvormig van vorm. De zwarte moerbei
heeft een apart staande mannelijke
en vrouwelijke bloeiwijze. Hij blijft
veel kleiner dan de witte moerbei. De
knoppen en twijgen zijn donkerder
gekleurd dan bij de witte moerbei.
De zwarte moerbei is een heel
oude cultuurplant, die vanwege zijn
heerlijke vruchten in West-Azië en
het Middellandse Zeegebied tot in
Noordwest-Europa gekweekt wordt.
Karel de Grote noemde de zwarte
moerbei in 812 al een boom die men
graag bij de bron plantte. Hij draagt
het beste vruchten op beschutte
plaatsen, zoals (in leivorm) tegen
muren van oude kasteel- en moestuinen.
Er is nog maar een klein aantal
oude
monumentale
zwarte

moerbeibomen in de Zaanstreek
over. De meeste worden, nadat ze
zijn scheef gezakt, opgeruimd. Als
solitair groeit hij uit tot een klein
boompje met een korte stam en een
ronde kroon. De op bramen lijkende
vruchten smaken heerlijk, maar zijn
erg zacht en dus slecht te bewaren.
Bovendien waren de vlekken die ze
kunnen veroorzaken op kleding en
bestrating lange tijd reden om de
boom niet meer aan te planten. Toch
is er opnieuw flinke belangstelling
voor, nu het zelf kweken van fruit
weer wordt gepromoot. Vogels
zijn verzot op de vruchten en in het
fruitseizoen in augustus september
vliegen ze af en aan. Een prachtig
schouwspel.

Historische Vereniging zoekt onderdak

De zomer ligt achter ons. In
september was de Historisme
Vereniging Westzaan actief op
de Zaanse Erfgoedmarkt in de
Oostzijderkerk, waar we met een
presentatie aanwezig waren. Op
de Dag van Westzaan waren we
aanwezig in het schaatsmuseum.
Op 15 oktober doet de Historische Vereniging mee met de Grote
Zaanse Geschiedenis Quiz in het
Zaantheater. Hebt u veel kennis van
of over de Zaanstreek en wilt u met
ons meedoen? Dan wordt u hartelijk uitgenodigd ons team te komen
versterken. Er zijn nog drie mensen
nodig. U kunt zich opgeven bij Ingrid
Jahn: voorzitterhvw@westzaan.nl of

06-1717 1793. Zet alvast in uw agenda
de lichtjesavond ‘In memoriam’ die
op 2 november door de Historische
Vereniging wordt georganiseerd. De
lichtjesavond vindt plaats op de algemene begraafplaats aan de Dolphijnstraat. De leden ontvangen hiervoor
nog een uitnodiging. Niet-leden zijn
van harte welkom en kunnen op de
avond zelf aansluiten.
Om de begraafplaats sfeervol uit te
lichten zijn veel grote glazen potten
nodig voor de lichtjes. Helpt u ons
daarmee en weekt u de etiketten
er vast af. Inleveren kan kort voor 2
november. Even een e-mailtje en we
stemmen af waar.
Huisvesting voor het archief
Per december is de ontvangstruimte
aan de Allanstraat 175a niet meer
beschikbaar. De Historische Vereniging is in onderhandeling met de
gemeente en Stadsherstel over permanente ruimte in het voormalige
pand van Siffels onder de hoogspanningskabels. Het is nog onduidelijk

of deze ruimte beschikbaar komt en
tevens of dit voor december rond
komt.
Voor de archiefstukken zijn we
in gesprek met het stadsarchief
om ze daar onder te brengen. Ze
zijn dan onder geklimatiseerde
omstandigheden goed gearchiveerd.
De Historische Vereniging blijft
eigenaar. Voor het archiefdeel dat
nog moet worden gerubriceerd is
er tijdelijke opslagruimte nodig.
Droog en zo mogelijk verwarmd. Het
gaat om een ruimte waar een aantal
kasten en een tafel komen te staan.
De ruimte is nodig tot een definitieve
oplossing is gevonden. De ruimte
moet ook beschikbaar zijn (al dan niet
na afspraak) om werkzaamheden aan
het archief te verrichten.
Hebt u ruimte beschikbaar, meldt u
dat dan bij de voorzitter of het secretariaat:
voorzitterhvw@westzaan.
nl of secretarishvw@westzaan.nl. U
helpt ons er enorm mee.
De komende periode is er veel te
doen om zaken van het archief te

ordenen en te labelen. Het moet
naar het Stadsarchief worden
overgebracht met een duidelijke
indeling. Dat is een forse klus. We
plaatsen de oproep voor helpende
handjes niet voor het eerst. Laat u
alstublieft weten dat u daaraan wilt
meehelpen.
We sluiten af met een dank aan
iedereen die ons hielp de ledendatabase op orde te brengen. Het
bestand is geschoond (dat is een
permanent aandachtspunt) en van
bijna iedereen is een e-mailadres
(een belangrijk communicatiemiddel) beschikbaar.
Bent u nog geen lid? Voor het
bescheiden bedrag van (minimaal)
10 euro kan dat. Aanmelden kan via
de hierboven vermelde e-mailadressen. U helpt daardoor mee om de
geschiedenis van Westzaan vast te
leggen en te bewaren.
Peter Huisman,
secretaris Historische Vereniging
Westzaan
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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

Wildwest Westzaan: Huttenbouw weer onvergetelijk
Maandagochtend 27 augustus stonden 175
kinderen te trappelen van ongeduld om door
de prachtige poort te gaan en te starten met
het bouwen van een hut. Thema dit jaar was
Wildwest Westzaan. Nadat de deur van de
‘saloon’ (de poort) was ‘open geblazen’ met
‘dynamiet’ zochten de kinderen snel hun
plekje om daar het fel begeerde HuttenbouwT-shirt te vinden. Met als verrassing ook nog
een echte cowboyhoed. Ondertussen knalde
klassieke westernmuziek uit de speakers. Onder begeleiding van enkele vrijwilligers en
23 jeugdleiders (van 14 tot 18 jaar) startte de
bouw van 21 prachtige hutten.

hutten nummer 15 en 18 werden verkozen tot
mooiste en beste hut. Beide hadden het thema
goed terug laten komen in de hut.
De weersvoorspelling voor ’s avonds zag er ’s middags prima uit. Helaas week de bui van zijn baan
en leek het er lang op dat we genoodzaakt waren
binnen in De Kwaker te blijven. Uiteindelijk viel
het mee. Na een beetje miezer werd het droog.

Blijde Ruiters
Huttenbouw Westzaan wilde graag wat doen
voor kinderen die door een lichamelijke en/of
geestelijke beperking niet aan zo’n geweldig
spektakel mee kunnen doen. Zo zijn we uitgekomen bij de Blijde Ruiters: een stichting die het
kinderen met een beperking mogelijk maakt om
paard te rijden. We zijn rondgegaan met de collectebus en ouders konden tegen betaling van
een muntje op de mechanische stier en de stormbaan. Helaas was alles door de regen drijfnat en
durfden slechts enkele dappere ouders dat aan.
Er is wel gul gegeven. In totaal hebben we 770,45
euro opgehaald, al hadden we gehoopt boven de
1000 euro uit te komen. Binnenkort gaan we het
bedrag overhandigen.

Gezien de vele positieve reacties was de Hutenbouw weer zeer geslaagd. De organisatie wil alle
vrijwilligers, inclusief de bikkels van de jeugdleiding, en alle sponsors heel hartelijk bedanken
voor hun hulp en bijdrage aan dit geweldige
Westzaanse kinderfeest. Voor meer foto’s, filmpjes en het geweldige dagelijkse Huttenbouw
Journaal, zie Huttenbouw Westzaan op Facebook.
Ook zijn we sinds dit jaar onder dezelfde naam te
volgen op Instagram.
Jeroen Zuidema

Vuurwerk en slapen

Wild West Adventure
Dinsdag werd er volop verder gebouwd en in De
Kwaker werd druk geknutseld. Totempalen werden beschilderd, vlaggen werden gemaakt en
de cowboyhoeden werden vakkundig gepimt.
Ondertussen gingen de kinderen per hut verkleed in westernstijl op de foto, die ze gelijk aan
het eind van de dag meekregen. Wat opviel was
dat veel hutten bankjes en luifels hadden. De
trend van dit jaar! Het resultaat mocht er zijn. Er
waren dit jaar echt heel mooie hutten.
Woensdag is altijd een dag vol activiteiten en
dit jaar stond een Wild West Adventure op
het programma. In het weiland stonden een
mechanische stier en een megastormbaan van
maar liefst 75 meter. Er was een heuse goud- en
zilvermijn en je kon er hoefijzergooien. Voor de
kleinere kinderen was er ponyrijden en de grotere
kinderen konden vlotvaren; altijd heel populair,
want je kan er zomaar ‘per ongeluk’ af vallen en
in de sloot belanden. Verder stond er nog een
springkussen voor algemeen gebruik.
Moe maar voldaan keerde de eerste groep
voor de lunch terug in De Kwaker. Er stond een
snack kar van ‘t Ankertje, waar de kinderen een
lekker patatje met kroket of frikandel konden
halen. Ondertussen was voor de achterblijvende
groep, met behulp van ‘oldtimer’ Cees, de
huttenkeuring al gestart. Slechts één hut werd
afgekeurd, vanwege uitstekende spijkers.
Gelukkig was dat snel opgelost en werd deze hut
alsnog goedgekeurd, zodat er ook in ‘geslapen’
kon worden en het fel begeerde Bewijs van
Goedkeuring op de hut gespijkerd werd. De

Om half tien kwam de afsluiting met een geweldig en professioneel vuurwerk. Dit was tevens het
sein dat ouders naar huis moesten. Gelijk daarna
begon het avondprogramma met een ‘heel vette’
disco, een spontane karaoke en zelfgebakken
stokbrood (deeg op stok boven een vuurkorf).
Rond middernacht gingen de niet-slapers naar
huis. Na een spannend verhaal van jeugdleidster
Demi hielden de kleintjes het niet meer en gingen
zij in De Kwaker slapen. Voor de grotere kinderen
begon toen het spannende spel van uitbreken
en overlopen, met het risico ‘gesnapt’ te worden
door de leiding. ’s Morgens werden de kinderen
tussen kwart voor zeven en zeven uur opgehaald
om thuis, moe maar voldaan, echt te gaan slapen!
Voor de organisatie restte toen nog één taak en
dat was het opruimen van De Kwaker en de hutten.

De organisatie van Huttenbouw Westzaan is in
handen van een kernteam van negen mensen.
Dat zijn Elsbeth Harwijne (inkoop, catering),
Chantal Gort (catering, sponsoring), Tessa
Beumer (catering, begeleiding knutselen), Ralf
Wildeboer (Huttenbouw Journaal, sponsoring),
Johan Riet (grafische vormgeving, Dagkrant),
Jaap Brinkman (penningmeester, sponsoring,
aansturing jeugdleiding), Dirk Dresselhuizen
(toezicht bouw, aansturing jeugdleiding),
Thijs Oudkerk (onvermoeibare duizendpoot,
shovelchauffeur) en Jeroen Zuidema (voorzitter,
uitingen naar buiten en beheerder Facebook).
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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
De Westzaanse Digitale
Beeldbank

Volgend weekend houdt de Westzaanse Digitale Beeldbank een tweedaagse presentatie in
Dorpshuis De Kwaker. De website is vernieuwd en ook die gaat dan online.

Uitbreiding
bestuur
Jaap en René zijn nog
altijd secretaris en penningmeester. Rob verhuisde naar Lambert
Melisz en woont inmiddels in Mennistenerf
in Zaandam. Hij vroeg
Jaap Klomp twee jaar
geleden zijn voorzitterschap over te nemen.
Jaap was een ervaren
bestuurder, heeft affiniteit met historische
foto’s en is handig in
digitaliseren. Ook Joop
Gijssen en Wim Klerk
kwamen het bestuur
versterken. Joop scant
Vlnr Jaap Klomp, René Bloemberg, Maarten Hos, Joop Gijssen en Jaap Vloon (Wim Klerk ontbreekt).
foto’s in, knapt ze op en
helpt
bij
de
samenstelling
van
nu alweer het vijfde
Ontstaansgeschiedenis
boekje
‘Koiere
en
Kaike’.
Er
is
veel
overleg en samen
In 2000 kwam de WDB voort uit De Wessaner, waar
Rob de Jong fotograaf was. Hij plaatste als eerste besluiten ze welke tekst er bij de foto’s komt. Hij en
digitale beelden in deze krant. Samen met Jaap Wim woonden hun hele leven in Westzaan en hadVloon en René Bloemberg gaven zij iets later op den daardoor aardig wat feitelijke kennis in huis.
borden in de Grote Kerk een presentatie over hoe Joop en Wim wonen tegenwoordig in Zaandam.
De Wessaner gemaakt werd. Ook ander fotomateri- Jaap Klomp woont de laatste 45 jaar in Wormeraal trok zoveel belangstelling dat zij daarmee door veer.
zijn gegaan. Drie jaar later werd de stichting WDB
opgericht. Rob werd voorzitter en René secretaris. Website
Jaap de Boer (redacteur De Wessaner) vroeg Maar- René: ‘Webmaster Carl Gräfe heeft de website in
ten Hos penningmeester te worden. René: ‘Rob een nieuw jasje gestoken. Door betere titels en
had een aantal spullen van De Wessaner meege- metadata zijn huizen en gebouwen nu makkelijker
kregen, dus konden we dat scannen en zelf nieuwe terug te vinden. Foto’s staan op de server en zodra
foto’s maken en afdrukken. Maar die ontwikkeling je die aanklikt kun je ze bekijken. Er wordt gestart
ging zo snel, dat je op digitaal gebied al snel ach- met zo’n 750 foto’s. Het hele archief bestaat uit
terliep. Voor opdrachtjes om foto’s af te drukken minstens 10.000 foto’s, dus het vullen (met data)
vroegen we wel wat geld, maar dat was minimaal. gaat nog enige tijd kosten.’ Ook zijn diverse films
Dirk Hakvoort deed als eerste bedrijfssponsor mee. te bekijken.
Ook werden er donateurs geworven en van lieverlee groeide de stichting. Drukkerij Van Dijk & Allan Koiere en Kaike
maakte de jaarlijkse kalenders, die de donateurs is de titel van het vijfde boekje dat de WDB uitcadeau kregen. Nu is Stuba Grafische Producties brengt. Alle 500 donateurs hebben bij de laatste
onze huisdrukker.’
nieuwsbrief een cadeaubon gekregen, waarmee
ze het boekje volgend weekend gratis op kunnen
halen. Het boekje is ook te koop bij Bloemenhuis
Presentaties
Omdat de presentatie in de Grote Kerk zo goed liep Albers, de Westzaanse Zuivelboerderij van Bax en
ontstond er een jaarlijkse traditie in september in bij Bruna op de Damstraat in Zaandam. Een ploeg
dorpshuis De Kwaker. Soms ook in april, omdat er mensen brengt de nieuwsbrieven in de rondte om
zo’n aanwas aan foto’s kwam. Ook iedere Konings- kosten te besparen. Hanna Jacobs-Venema uit de
dag geeft de WDB acte de présence. De meeste Oranjeboomstraat neemt alle brieven voor Westfoto’s worden aangeleverd. Jaap Vloon: ‘We scan- zaan voor haar rekening.
nen ze in en vrijwel altijd geven we die daarna weer
terug. Want waar moet je er anders mee heen?’

Wat is jullie motivatie om hiermee bezig
te zijn?
Jaap Vloon: ‘Werken met beeld, dat was mijn vak
als reproductiefotograaf bij De Telegraaf. Niet al
het beeld dat je krijgt is geschikt, maar soms krijg
je dingen... Zo kreeg ik van Piet Klees een plastic
zak met glasnegatieven. Die waren mooi en scherp!
Nog door zijn vader gemaakt.’
Joop: ‘Ik hou van fotografie, maar ook van de historie van Westzaan. Bewaren en vastleggen. Ja, dat
vind ik leuk en belangrijk.’
Maarten: ‘Ik heb veertig jaar met ontzettend veel
plezier bij de Rabobank in Westzaan gewerkt, waarvan de laatste jaren als directeur. Na mijn pensioen
had ik diverse functies afgestoten, maar Jaap de
Boer had mij overgehaald mee te doen. Het leuke is
dat ik zo bij het dorp betrokken bleef. Ik kende veel
mensen, wat handig was als ingang om mensen te
vragen donateur te worden. Je weet hoe dat gaat
in een dorp. Wel leuk hoor, want ik ga ook zelf bij
de mensen langs als ze nog niet betaald hebben.
En dan zeggen ze (hij glimlacht): ‘Daar heb je Maarten weer met zijn geld.’ Ik ga daar altijd achteraan.
Het is voor mij een sport ze binnen te halen. Ik zie
dit ook als een dienende taak in het belang van het
dorp.’ Joop: ‘Maarten kent zoveel namen; zelfs ook
huisnummers.’
Jaap Klomp: ‘De families van mij en mijn vrouw
wonen al eeuwen in Westzaan en de rest van de
Zaanstreek en we voelen ons daarbij betrokken.
Vandaar dat ik lid ben van alle historische verenigingen van de Zaanstreek. Dat heeft het voordeel
dat je overal je contacten hebt. Ik heb zelf altijd
gefotografeerd en daardoor een grote collectie
van gebouwen.’
René: De vrouw van Rob, Aly Veen is een nicht van
mij. Rob had altijd wel ideeën over wat leuk was
voor in De Wessaner. Omdat ik luchtfotograaf (tactical flight officer) ben bij de Luchtvaartpolitie op
Schiphol leverde ik wel eens een leuke luchtfoto. Ik
heb een grote printer thuis dus kerstkaarten maken
of presentaties samenstellen kan ik gewoon thuis
doen. We kunnen het meeste in eigen beheer
doen. Voor onze donateurs doen we daarom ook
een echte foto op de kerstkaart. Want ja, je bent
niet voor niets een beeldbank.’

Overige activiteiten
De WDB maakt placemats, kalenders en kerstkaarten voor particulieren en bedrijven. Onlangs nog
100 placemats voor donateurs van de Zuidervermaning die meebetaald hebben aan het herstel
van de fundering. Zo ook voor de Historische Vereniging. René: ‘We hebben 36 presentatieborden
waar zes foto’s per paneel op kunnen. Die lenen
we wel eens uit, maar kunnen door particulieren
ook gehuurd worden. Aart van ’t Hoff is naar aanleiding van ons derde boekje een videofilm aan het
samenstellen met beelden ‘van oud naar nieuw’.’
Marijke van der Pol
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oldenburg

Hoeveel eigen
geld heb jij straks
nodig?

advocaat in strafzaken
www.oldenburgadvocaat.nl

Doe de check op Rabobank.nl/strakshebjehetnodig

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

Kom maar op met de toekomst

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

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

TWEEWIELERBEDRIJVEN
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wat plakjes banaan op. Zet de cakevorm 60 minuten in de oven. Laat even afkoelen als het klaar is.
Heerlijk met maple-syrup.

Weetje:
Iedereen is tegenwoordig bezig met goede voeding. Je hebt de koolhydraatarme, de paleo-aanhangers, de vegetariërs, de glutenvrij en de macrobiotische eters. Het is haast niet bij te houden. Ik ben er
vast wel een paar vergeten! Mijn dochter is van de paleorecepten. Het is maar net wat bij jou past en
wat de bedoeling is. Afvallen of zich beter voelen door het weglaten van bepaalde voedingsmiddelen.
Deze maand een veganrecept dat ook glutenvrij en suikervrij is!
Bananenbrood
- 6 personen
- brunch, dessert, lunch, ontbijt, tussendoor
- bereidingstijd: 30 tot 60 minuten

Wat hebben we nodig:
• 5 grote rijpe bananen (1 voor de topping)
• 180 gram havermeel (maal havermout of havervlokken fijn in je blender)
• 1 theelepel bakpoeder
• 1 eetlepel vanille-extract
• 200 gram verse dadels
• 2 handvol pistachenoten
• 2 handvol gojibesjes
• 1 handvol walnoten
• 2 handvol rozijnen
• 1 handvol blanke amandelen en 150 ml water (of
120 ml ongezoete amandeldrank)
• 1 theelepel kaneel
• 1/2 citroen
• kokosvet/olie

Jubileum toneelstuk
‘Roda 100 jaar’
Het is vanaf nu mogelijk
kaarten te bestellen voor het
jubileumtoneelstuk
‘Roda
100 jaar’. Het toneelstuk zal
te bewonderen zijn in dorpshuis De Kwaker te Westzaan.
Op zaterdagavond 13 oktober aanvang 20.00 uur
en zondagmiddag 14 oktober vanaf 14.00 uur
staan de Rodianen op de planken. Het jubileumstuk zal de geschiedenis van de korfbalclub doen
herleven. Zelfs oud-Rodianen geven hierbij acte
de présence.
Tekstschrijver Marijke van der Pol en regisseur
Sylvia de Jong hebben ervoor gezorgd dat er
maar liefst meer dan 100 personages uit de Roda
geschiedenis op het toneel verschijnen. Hoogtepunten, anekdotes, maar ook dieptepunten zullen de revue passeren. Op de zaterdagavond zal
er na afloop een ouderwets bal na zijn, onder leiding van Music Journey.
De kaarten á 10 euro per stuk kunt u bestellen op
de site www.wkvroda.nl. Klik op de bovenste balk
op het kopje ‘100 jarig jubileum’ en vervolgens op
‘kaarten bestellen toneelstuk’.

Bereiding:
Meng het havermeel met de kaneel, de rozijnen, 1
handvol gojibesjes en het bakpoeder in een kom.
Mix de dadels met het vanille-extract, de amandelen en 150 ml water in je blender tot een gladde
massa. Prak of kneed de 4 bananen in een kom tot
een gladde massa. Voeg de inhoud van de kommen
(meel + dadels + bananen) samen en mix het goed.
Maak de pistachenoten en walnoten wat fijner. Doe
deze nootjes (houd 1 handjevol apart) bij je mix
meng alles goed. Rasp boven je kom met beslag de
schil van 1/2 citroen en roer goed. Voeg 1 handvol
gojibesjes toe aan de restjes van de nootjes, dit is
je topping.

Veganisten eten helemaal geen dierlijke producten.
Dit houdt in dat zij geen eieren, melk, honing, vlees,
vis of andere dierlijke producten eten. Dit dieet bevat
dus geen dierlijke vetten, wat betekent dat een veganist geen cholesterol en zeer weinig verzadigde
vetten binnen krijgt. Deze manier van eten kan dus
een stuk gezonder zijn dan die van een omnivoor.
Eiwitten worden vooral gehaald uit bonen, noten,
peulvruchten en eiwitpoeder (vaak van soja-eiwitten gemaakt). Het kan voorkomen dat een veganist
gebrek krijgt aan vitamine B12. Dit komt doordat
deze vitamine alleen in dierlijke producten aanwezig is. Vitamine B12 kan echter ook uit supplementen
gehaald worden.
Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Vet de cakevorm in met kokosvet/vaste kokosolie.
Spatel het deeg in de cakevorm en maak dit mooi
glad. Snijd de overgebleven banaan in plakjes. Leg
dit (bewaar een paar plakjes) mooi neer op het
deeg. Strooi hier je topping van walnoten, pistachenoten en gojibesjes overheen. Leg hier weer

Accordeonconcert in het
Reghthuys
Op 28 september is de feestelijke start van het
concertseizoen in het Reghthuys. Deze keer niet
met één van de meesterpianisten uit The Young
Piano Masters Society, maar met twee vakrotten op de toetsen van de accordeon. De dames
Bertie Buis en Leny van Vuure hebben een accordeonstudie aan het conservatorium afgerond en
zijn absolute virtuozen. Samen met Gerda van
Eerde en Ronald Willemsen gaan we nagenieten van de vakantieperiode met een muzikale
wereldreis. Van klassiekers tot volksliederen en
van ballades tot meezingers. Kortom het zal een
avond vol afwisseling worden.
Datum: vrijdag 28 september 2018
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Kaarten: € 12,50, reserveringen: banneconcerten@gmail.com of info@reghthuyswestzaan.nl
of aan de zaal. Na afloop is er gelegenheid tot
napraten met een drankje.
Stichting ’t Reght Huys Banne
Westzaan,
Jan Bijleveld, voorzitter
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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

•

Communicatieweg Oost 12
Watertoren, 7e verdieping
Assendelft

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

www. meijerboomverzorging.nl of bel 06-21800308

www.joek-aa.nl

DE
ASSENDELFT
DEWATERTOREN
WATERTOREN
ASSENDELFT
TROUWEN,
VERGADEREN,
FEESTEN
TROUWEN,
VERGADEREN,
FEESTEN
EN/OFETEN
ETEN
ONGEKENDE
HOOGTE
EN/OF
OP OP
ONGEKENDE
HOOGTE



AGENDA SEPTEMBER

 AGENDA SEPTEMBER
1 september

Dineren op Hoogte

1 september

Dineren op Hoogte

9 september

Jazz op Hoogte

14 september

VRIJMIBO

9 september

14 september
21 september

Jazz op Hoogte
VRIJMIBO

Dansen en Sjansen op Hoogte

21 september

Dansen en Sjansen op Hoogte

30 september

High tea

30 september

High tea


2 oktober

AGENDA OKTOBER

Pubquiz 2.0  AGENDA OKTOBER

7 oktober
2 oktober

Jazz op
Pubquiz
2.0hoogte

13 en
14 oktober
7 oktober

MIO
de toneelvoorstelling FLY
Jazz
op met
hoogte

19 oktober
13 en 14 oktober

VRIJMIBO
MIO
met de toneelvoorstelling FLY

21 oktober

High tea
VRIJMIBO

19 oktober

27 oktober

21 oktober

28 oktober

Diner op hoogte

High tea

Bruidsbeurs

27 oktober

Diner op hoogte

28 oktober

Bruidsbeurs

Kijk voor meer informatie op onze Facebook Pagina of op www.dewatertorenassendelft.nl
Voor reserveren, mail naar reserveren@dewatertorenassendelft.nl

Kijk voor meer
informatie op onzeOost
Facebook
of opAssendelft
www.dewatertorenassendelft.nl
Groeneveldeten (De Watertoren)
Communicatieweg
12, Pagina
1566 PK
of 06-41395427 voor Linda of 06-52546041 voor Jeroen
Voor reserveren, mail naar reserveren@dewatertorenassendelft.nl
Groeneveldeten (De Watertoren) Communicatieweg Oost 12, 1566 PK Assendelft of 06-41395427 voor Linda of 06-52546041 voor Jeroen
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boomrooierij • boomverzorging
• boomveiligheidscontrole
• bomen en planten
• stobbenfrezen

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
door WILLEM TIP/deel 28

Het Zaanse landschap
De Assendelver veenplas leek een uitstekende kans te bieden voor de graanverbouw. De
ondergrond, zo verwachtte men, bestond uit
vruchtbare klei. Tot ver in de Gouden Eeuw
hadden de Assendelvers immers ’s winters de
sluizen naar het IJ open gezet. Vruchtbaar slib
had zich eeuwenlang kunnen afzetten. De klei
was men bij het turfsteken al tegengekomen.
In 1845, tegelijk met de eerste werkzaamheden
rond de Haarlemmermeer, begon men met het
droogleggen. Twee jaar later was men klaar. Het
nieuw verworven land werd verkaveld en ingezaaid. De verwachtingen over de graanopbrengst
waren hoog gespannen. Anders dan aan de zuidoever van het IJ werden ze echter niet bewaarheid. De
eerste oogst in het najaar van 1848 viel flink tegen.
De Veenpolder was voor de landbouw vrijwel even
ongeschikt als het oude land er omheen. Zo bleef
de polder een veeteeltgebied met gras, koeien,
schapen en aan de rand enkele boerderijen.
Voor het merendeel van de Zaanse bevolking
veranderde er intussen niet veel. De Zaanse
scheepvaart en industrie, nog altijd gegrond op
veranderlijke wind en ambachtelijk hout bleef
klein van schaal. Hierdoor kon ze ook niet de slag
winnen met de moderne Engelse bedrijven die

De Grote Kerk met de oude toren en daar schuin achter
het weeshuis.

Sociaal Wijkteam
Bent u op zoek naar
hulp, ondersteuning,
zorg of een luisterend
oor? Hebt u vragen
over welzijn, zorg,
werk,
financiën,
wonen, dagbesteding, (geestelijke) gezondheid
of relaties? Maakt u zich zorgen over een buur of
kennis? Of kunt u iets heel erg goed waar anderen
iets aan kunnen hebben? Het Sociaal Wijkteam
pakt problemen én kansen graag samen met
u aan om u (weer) op weg te helpen. Kom eens

de wereldmarkt beheersten. Voordelen had de
kleine schaal overigens wel, vooral op sociaal
gebied. Arbeiders en kooplieden kenden elkaar. De
molenbaas was zelf op het werk aanwezig en wist
wat er gaande was, ook bij de mensen thuis. Er was
ongetwijfeld afstand tussen de arbeidersbevolking
en de gegoede burgerij. Heftige sociale
bewegingen zag men in de Zaanse dorpen echter
niet. Alleen in Zaandam met zijn houtnijverheid was
het bij tijd en wijle onrustig. Het sociale vraagstuk
zou pas werkelijk de geesten bezighouden na de
invoering van de stoommachine rond 1870.
Zorgelijke was wel de algemene gezondheidstoestand van de bevolking. Schadelijk was vooral het
gebruik van het Zaanse polderwater voor de meest
uiteenlopende doeleinden, ook voor doeleinden
waarvoor het helemaal niet geschikt was. Er werd
mee schoongemaakt, afgespoeld, gewassen. Voor
al dat werk was het regenwater in de put of de
regenton achter het huis veel te schaars. Het slootwater bevatte echter ook allerlei ziektekiemen. Vervuild water leidde in de vroege negentiende eeuw
meer dan eens tot een uitbraak van besmettelijke
ziektes zoals cholera en tyfus. In het dorp Westzaan
was van cholera-epidemieën kort achtereen sprake
in 1826 (niet minder dan 33 sterfgevallen op ongeveer 2200 inwoners) en in 1832 (12 sterfgevallen).
Cholera was een van oorsprong tropische ziekte
die zich na de Franse tijd in heel Europa had uitgebreid. De oorzaak en de wijze waarop de besmetting werd overgebracht, was lang onduidelijk. Pas
in 1849 legde een Engels onderzoek het verband
met vervuild drinkwater.
Tegelijk met het uitkomen van dat onderzoek brak
er in Nederland opnieuw een epidemie uit. Die
begon in Zaandam (1849) en eiste uiteindelijk in
het hele land ruim drieëntwintigduizend slachtoffers. In Westzaan nam men nu echter tijdig maatregelen. Nog voor het eind van het jaar liet men twee
grote regenwaterbakken bouwen bij de Grote
Kerk. De bewoners van het nabijgelegen Weeshuis
kregen daarmee een behoorlijke voorraad schoon

langs voor een vrijblijvend gesprek.
Het Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan
is dagelijks te bereiken op 075-2060 019.
Of loop even binnen bij ons spreekuur In
Lambert Melisz: elke maandag van 9.00-12.30
uur. U vindt het Sociaal Wijkteam ook online:
www.swtzaanstad.nl

Financiële rompslomp
Ziet u door alle regels het geld niet meer? Hoe
komt u rond met een kleiner budget?
Meer bewust worden van eigen financiën? Zelf
een budgetplan maken? Het Sociaal Wijkteam

Achter de Watertoren de Assendelver Veenpolder.

drinkwater. Landelijke cholera - epidemieën leken
in het verdere verloop van de eeuw het dorp voorbij te gaan.
Veel moeilijker bleef in de Zaanstreek de bestrijding van malaria. Malaria was, anders dan de cholera, hier inheems. Het polderwater vormde opnieuw
de besmettingsbron. Zoute kwel vanuit het IJ en
het inlaten van water bij het schutten maakten dit
water brak. De inheemse malariamug voelde zich
in het brakke water uitstekend thuis en was bovendien vrijwel niet uit te roeien. In sommige Zaanse
arbeiderswijken leed als gevolg daarvan de helft
van de bevolking aan de wat men noemde ‘anderendaagse’ koorts. Eén dag hoge koorts gevolgd
door een dag waarop men iets kon doen. Niet eerder dan in de twintigste eeuw zou de inheemse
malaria een halt worden toegeroepen. De aanleg
van de Afsluitdijk en het zoeter worden van het
IJsselmeer en het polderwater wist uiteindelijk de
malariamug uit Nederland te verdrijven. Een laatste uitbraak zou vlak na de Tweede wereldoorlog
nog plaatsvinden in 1946. Het later verboden paardenmiddel DDT maakte er een definitief eind aan.

start weer met de Financiële Klik. Vier bijeenkomsten om praktisch aan de gang te gaan met
alle rompslomp rond financiën en administratie. Op 11, 18 en 25 oktober en 1 november van
18.30-20.00 uur in buurtcentrum A3, Dorpsstraat
386 in Assendelft.
Wilt u zich opgeven, mail dan naar team3@swtzaanstad.nl of loop even bij ons binnen in Lambert Melisz. Opgeven via de website kan ook:
www.swtzaanstad.nl of stuur ons een bericht:
Facebook.com/swt.assendelftwestzaan.
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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

TV Westzaan viert
jubileum en blikt
vooruit
Op zaterdag 29 september vieren de bijna
300 leden van Tennisvereniging Westzaan
aan het Zuideinde
de veertigste verjaardag van de club.
In 1978 werd de
vereniging officieel aangemeld bij de Kamer van
Koophandel en kwam en kwam er in het dorp
de sport tennis bij die tot de dag van vandaag
jong en oud blijft plezieren. Het jubileumfeest
valt samen met het finaleweekend van de
jaarlijkse clubkampioenschappen, waar leden
van de club het tegen elkaar opnemen. Dat
samenvallen is geen toeval. Volgens de speciaal
aangestelde jubileumcommissie trekken de
clubkampioenschappen altijd al veel leden en

aanhang en door het jubileum juist dan te vieren,
is iedereen extra betrokken. Het 40-jarig jubileum
wordt uitbundig gevierd en er is inmiddels een
programma dat voor alle leeftijden aantrekkelijk
is. Vanaf 12.00 uur zijn er verschillende activiteiten
voor de jeugd, waaronder een springkussen. Om
16.00 uur start de jubileumreceptie voor eigen
leden, ereleden en genodigden. Tijdens deze
gezellige borrel kan de geschiedenis van de club
worden besproken en een blik op de toekomst
worden geworpen.
Rond 17.00 uur is iedereen welkom om zich rond
baan 1 te verschansen voor een spectaculaire
demonstratiewedstrijd met onder andere de tennistrainer van Westzaan, Melchert Leguijt. Deze
bekende categorie 2-speler is bekend om zijn sterke tennisspel, zowel binnen als buiten de Zaanse
grenzen. Na een gezellige barbecue zal het feest
losbarsten met een liveband en kunnen de voetjes
van de vloer.
Het jubileumfeest heeft extra betekenis voor de
tennisclub, omdat 2019 voor TV Westzaan zal starten met een grondige renovatie van de vier tennisbanen en het sportpark. De vereniging heeft nu

bijna 300 leden, en hoopt dat de vernieuwingen
nog meer mensen richting de tennissport zullen
trekken.
Voor vragen en/of meer informatie kunt u zich
richten tot Jamie Beijer (secretaris), e-mail: info@
tvwestzaan.nl
Sigrid Klaver

De organisatie van de clubkampioenschappen verheugt zich
op het jubileumfeest tijdens het jaarlijkse toernooi.

Effe d’r uit in Westzaan
Hebt u trek in een kopje koffie of wilt u even
lekker creatief bezig zijn? Of hebt u alleen
behoefte aan een goed gesprek? Kom dan
langs bij ‘Effe d’r uit’ in De Kwaker, iedere
woensdagochtend van 9.00 - 13.00 uur.
Kosten: 3 euro, inclusief koffie en thee.
Deze gezellige activiteitenochtend is bedoeld
voor mensen die niet zo gemakkelijk de aansluiting vinden bij de bestaande activiteiten. Daar
kunnen verschillende oorzaken voor zijn, zoals
lichte geheugenproblemen, de gevolgen van een
beroerte, een kleine fysieke beperking of psychische problemen. Bij ‘Effe d’r uit’ zal de groep klein
zijn en is veel begeleiding aanwezig. Hierdoor is
veel persoonlijke keuze mogelijk; dicht bij huis en
zonder indicatie.
Bij Effe d’r uit kunt u buurtgenoten ontmoeten en
leuke activiteiten ondernemen. Dit kan van alles
zijn: een kop koffie drinken en praten, creatieve
activiteiten, een hobby delen, muziek luisteren,
puzzelen of misschien een kort uitstapje maken.
Aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon binnenlopen bij De Kwaker. Voor meer informatie: Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan 075-2060 019.
Of loop even bij ons binnen op maandagochtend
in Lambert Melisz of woensdagochtend in De
Kwaker.

Digitale Beeldbank

Keeztoernooi

Zaterdag 29 en zondag 30 september het weekend van de Digitale Beeldbank Westzaan. Op
zaterdag vanaf 13.00 uur en op zondag vanaf
11.00 uur. De Digitale Beeldbank pakt weer flink
uit met films en foto’s uit het verleden. Een feest
van herkenning. U bent van harte welkom, de koffie staat klaar. Entree gratis.

Zondag 4 november
begint een nieuw seizoen van keeztoernooien. Keezen is een
oergezellig spel voor
jong en oud en iedereen
kan meedoen. Het is een
combinatie van menserger-je-niet en pesten.
Een keezbord.
Aanvang 13.00 uur. Kosten 5 euro, inclusief hapjes. In totaal gaan we acht
zondagen keezen: 4 november, 18 november, 16
december, 20 januari, 17 februari, 17 maart, 7 april
en 19 mei. Je speelt per koppel en de beste drie
koppels vallen in de prijzen. Na de acht zondagen
zullen we zien welk koppel er met de hoofdprijs
vandoor gaat.

Bridgedrive
Op zondag 7 oktober vindt vanaf 13.30 uur de
eerste bridgedrive plaats. De drive is zowel voor
beginners als gevorderden, er wordt gespeeld in
een A- en een B-lijn. Aanmelden kan telefonisch
tot uiterlijk 12.00 uur via 075-6310 352.

Toneelstuk Roda
Op zaterdag 13 oktober en zondag 14 oktober
speelt WKV Roda in De Kwaker een toneelstuk
geschreven door Marijke van der Pol. Nadere
informatie is te vinden op de www.wkvroda.nl

Inschrijven bij dorpshuis De Kwaker, 075-6310
352, info@dorpshuis-westzaan.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
 Yin Yoga
 Workshops
Speciale lessen
WWW.YOGASTUDIOTINY.NL
06 30 24 58 85
Lid Vereniging Yogadocenten
Nederland
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ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

Yogastudio Tiny

Bij aankomst voor mijn interview bij Yogastudio
Tiny op de J.J. Allanstraat 59 neem ik op
Westzaanse wijze de achteringang van het huis.
Hier word ik door Tiny en haar man Ronald in de
tuin opgewacht. Zij zijn in gezelschap van hun
herdershond, die zoals later blijkt Arex heet. Het
is juist koffiepauze voor Ronald, die zijn drukke
werkzaamheden in de metaalbewerking aan huis
verricht. Zodoende kan ik gelijk aanschuiven om
van een heerlijke kop koffie te genieten.
Tijdens de koffie vertelt Tiny mij hoe zij 25 jaar
geleden zelf een eerste yogales volgde. Na verloop
van tijd raakte zij meer en meer geïnteresseerd in
yoga en wilde zich hier verder in verdiepen. Naast
haar baan als secretaresse bij de Rabobank volgde
ze diverse opleidingen, waaronder een vierjarige
yogadocentenopleiding bij Samsara in Bunnik.
Toen ze dit achter de rug had, beschikte ze over
voldoende kennis en zelfvertrouwen om zelf les
te gaan geven. Met haar man samen richtte ze

ruim vijf jaar geleden een yogastudio in boven zijn
werkplaats, waar ze twee avonden per week les
geeft. Tijdens de afgelopen zomerstop is de ruimte
weer flink geschilderd en opgefrist en van enkele
kleurige wanddecoraties voorzien.
Tiny geeft hier lessen op maandag en donderdag
van 20.00 uur tot 21.15 uur. De lessen bieden plaats
aan 8 á 9 personen. Voor de donderdagavond zijn
nog enkele plaatsen vrij. Vanuit de yogaruimte
heeft men een prachtig uitzicht over de landerijen
van de Reef. Dit geeft de lessen een extra dimensie
en zorgt voor een ontspannen sfeer. Bij mooi weer
wordt ook regelmatig buiten les gegeven in de
open lucht, waarbij het uitzicht nog beter tot zijn
recht komt. Tiny is lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland, het startpunt voor kwaliteit op
het gebied van yoga.
Van de diverse soorten yoga die in de Aziatische
landen beoefend worden, onderwijst Tiny er twee:
hatha yoga en yin yoga. De eerste is de klassieke
yoga, waarbij vooral de meditatie, de ademhaling
en de strekking en opbouw van de spieren geoefend worden. Terwijl bij yin yoga de spieren juist
ontspannen blijven en door het langer aanhouden
van de houding de dieper gelegen lagen (bind)
weefsel worden bereikt. Deze vormen van yoga
kan de cursist telkens aan zijn of haar niveau aanpassen. Het credo bij yoga is altijd respect voor je
lichaam en het er bewust mee bezig zijn. De hiervoor benodigde aandacht vereist tijdens de lessen
veel concentratie, zodat er geen ruimte meer is
voor de gewone dagelijkse gedachten. Dit is dan
ook juist wat zo ontspannend en bevrijdend werkt.
Tiny nodigt mij uit om een yogales mee te komen
maken, zodat ik hier uit eigen ervaring over kan
schrijven. Zal ik door die eerste les net zo beïnvloed worden als Tiny destijds? Als ik dan ‘s avonds

om acht uur binnenkom in de yogaruimte, word
ik al door Tiny en acht van haar cursistes op hun
yogamatjes opgewacht. Zij zijn duidelijk blij dat de
zomerstop voorbij is en hebben er echt zin in. De
meesten zijn al enkele jaren op les bij Tiny, maar er
is ook iemand die pas voor de tweede keer de les
volgt. Ik ben dus niet de enige beginneling en zoals
later blijkt is dat helemaal geen probleem. Tiny
geeft duidelijk en op ontspannen wijze aan hoe
wij de diverse yogahoudingen (asana’s) moeten
uitvoeren. Ieder doet zijn uiterste best om bij de
diverse houdingen de juiste balans te vinden, wat
soms best moeilijk en inspannend is. Tegenover
mij staat een dame die duidelijk al langer aan yoga
doet en de houdingen heel sierlijk en makkelijk uitvoert. Maar Tiny heeft mij in het eerdere interview
gezegd dat het geen wedstrijd is. Ik concentreer me
dus maar volledig op mijn eigen lichaam en tracht
de verschillende houdingen zo goed mogelijk te
doen en het effect op mijn spieren te ervaren, wat
mij steeds beter lukt naarmate de les vordert. Deze
instelling maakt het ook mogelijk dat zowel beginners als gevorderden op hun eigen niveau aan de
lessen kunnen deelnemen. Tot slot wordt een stukje van yoga nidra (yogaslaap) geoefend. Dit is complete ontspanning op je yogamatje, waarbij het
licht gedimd wordt. Hierna volgt nog een gezellig
nagesprek met een lekkere kruidenthee.
En werkelijk, als ik later in mijn bed lig, ervaar ik
weer dezelfde rust en ontspanning en lijk ik steeds
dieper in mijn matras weg te zakken, net zoals
beleefd bij Tiny op de yogamat.
Ben je hierdoor geïnteresseerd geraakt in yoga? Je
kunt een gratis proefles volgen en verder worden
er af en toe op zaterdagmorgen workshops georganiseerd. Meer informatie hierover vind je op de
website: www.yogastudiotiny.nl

Prietpraat van peuters
We hebben weer een
aantal leuke uitspraken
van onze peuters voor u
op een rij gezet. Voor de
privacy van onze peuters
noem ik ze P. P zit grapjes te maken. Juf zegt
lachend: ’Wat doe je mal’ P: ‘O, dat gaat vanzelf
weer over hoor, maar je kunt ook boos op mij
worden dan is het eerder over’.
De peuters gaan schilderen. Juf pakt twee verfschorten en legt er een op tafel. De andere wil
ze bij P aan doen. P kijkt naar het verfschort op
tafel en schrikt als juf het andere verfschort bij
hem aan gaat doen. P: ‘Zo zeg, die zag ik effe niet
aankomen.’
P zit met beide juffen aan tafel te eten. De juffen
zitten even tegen elkaar te praten. De ene juf

zegt tegen de andere: ‘Ach, wat wil je nog meer.’
P: ‘ Nou, doe mij nog maar wat melk.’
Juf is P aan het leren om het te zeggen als P in de
luier gepoept heeft. Tijdens de verschoonronde
vraagt juf aan P: ‘Heb jij gepoept’. P: ‘Ja, maar ik
moet nog even leren om dat tegen jou te zeggen.’
P: ’Juf, tornado’s zijn niet in Nederland’. Juf: ‘O,
waar zijn die dan?’ P: ‘In Amerika, mijn papa gaat
ook wel eens naar Amerika. Maar in mijn papa’s
Amerika zijn ze niet hoor, daar is alleen een
speelgoedwinkel.’
P zit aan tafel zijn broodje appelstroop te eten.
P: ‘Deze appelstroop is gemaakt van cola, hij prikt
een beetje op mijn tong’.
Namens Babino Peuteropvang Westzaan,
Monique van Westrop
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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

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
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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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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

ZUIDERVERMANING

De
puzzel
van
INGRID

W E S T Z A A N

DOORLOPER
Deze maand geen prijspuzzel. U kunt de oplossing
dus niet insturen. De oplossing van de prijspuzzel
in het juninummer is SUKKELAADTAFEL. De winnaar is Aukje Maij-Rink, Zuideinde, Westzaan. De
oplossing van de puzzel in het vorige nummer is

1

2

3

4

5

6

7

Roon Staal met de 6e oktobertour
‘A New Door Opens’

PANTOFFELPARADE, BOSJE VAN DEKKER EN BRIEVENGAARDER, respectievelijk het flaneren van
jongelui in Zaandam, een vroegere groenstrook
aan het Zuideinde te Westzaan en de oude titel
voor een hulppostkantoorhouder.

8

9

10

11

12

13

2

Ontdaan van glamour en show wisselt hij met behulp
van zijn soepele tenorstem zeggingskracht en
inhoud af met tedere melodieën en dan weer royaal
pianospel. Staal speelt eigen werken zoals ‘Promise’,
‘Als Je Mij Zoekt’ of ‘Weet Waarom Je Leeft’, die diepgang geven aan het concert en onthullen waarom
hij aan de Universiteit van Amsterdam Wijsbegeerte
heeft gestudeerd. Maar dit zijn versieringen in een
breed repertoire waarin klassieke stukken (‘Pie Jesu’,
‘Parelvissers, ‘Panis Angelicus’) worden afgewisseld
met bekende songs van o.a. The Beatles, Paul Simon,
John Denver en Boudewijn de Groot.

3
4
5
6
7
8

Datum: Zondagmiddag 21 oktober
Aanvang: 15.00 uur, zaal open 14.30 uur
Kaarten: € 15,00, afrekenen aan de zaal.
Reserveringen via www.roonstaal.com of 06-3002
5992 of info@zuidervermaning.nl of 075-6318 279.

9
10
11
12

L’Arpeggiata met Christina Pluhar in
‘Back To Basics’

13
14
15

Horizontaal: 1 hoofddeksel van een koning, uiting
van verdriet, langs, 2 groep voor alcoholisten, knikkers, lager onderwijs (afk.), dierentuin, 3 flets, de dato
(lat.), beroep, niet raak, 4 plaats in Gelderland, echtgenote, en andere(afk.), gepureerd eten, 5 geloof,
sleetje rijden, nummer (afk.), opera van Verdi, 6
meester (afk.), lichaamsdeel, december (afk.), houtgewas, 7 onderofficier (afk.), klein kind, knijpen, dierengeluid, Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.),
8 sieraad, paard, werelddeel, 9 wond, nieuwe regel
(afk.), kerkliederen, 10 versnelling (Eng.), betaalmiddel, zeer klein, 11 kokers, drinkgerei, vreemde munt,
12 muzieknoot, nationale kampioenschappen (afk.),
draai in een kabel, deel van een schip, een (Eng.), 13
Amerikaans bemand ruimtevaartuig, ontsmettingsmiddel, krant, meisjesnaam,14 niet parkeren (afk.),
Chinees heerser, deel van de maand, eetbare zeewiersoort, 15 part, soort jas, landcode van Sierra Leone,
landbouwwerktuig.

Roon Staal zingt en begeleidt zichzelf op de
piano. De 38-jarige zanger weet het publiek te
raken met zijn stem, pianospel en teksten. Hieronymus, zoals zijn volledige naam luidt, neemt
u mee op een reis door het leven van hemzelf,
maar ook dat van het publiek. Zijn muziek laat
zich omschrijven als romantisch en levensbeschouwelijk.

Verticaal: 1 deel van een huis, Israëlische naam, neerkomen op de grond, 2 knol, deel van het gebit, deel
van een wielerronde, 3 oktober (afk.),en andere (afk.),
kantoor
meubel, hoofdstad van Italië, 4 bestelling,
eerste kwartier (afk.), vrouwelijk dier, kalverziekte, 5
dichtbij, meervoud getal, gedeputeerde staten (afk.),
kort geluid, 6 lukken voor een examen, oude lengtemaat, borstbeen, Amerikaanse staat, 7 zelfkant, niet
deze, passagier op een vissersboot, 8 bij elkaar, heldendicht, in orde, nauwgezet, 9 kiloliter (afk.), bloem,
werelddeel, 10 knot, familielid, jutezak, Aziatische
taal, 11 land van de tovenaar, meester (afk.), geladen
deeltje, Zaans ziekenhuis (afk.), schoolonderzoek
(afk.), deel van een roeiboot, 12 schaap, Nederlandse
voetbalclub, zoogdier, lof bewijzen, bloeiwijze, 13 een
paard borstelen, niet even, alleen in zijn soort.
Plaats de letters in de gekleurde vakjes achter
elkaar en je krijgt een uitdrukking die vroeger
gebruikt werd voor ‘door dik en dun’.

L’Arpeggiata en zijn legendarische bezieler Christina
Pluhar zijn tijdens het Festival Oude Muziek in Utrecht
vaak te gast in grote producties met veel solisten. Dit
seizoen keren ze terug naar hoe het succesverhaal is
begonnen: intiem en intens. Met de sopraan Céline
Scheen en enkele instrumentale partners kiest Pluhar voor de luitlegende John Dowland, de ‘Orpheus
Britannicus’ Henry Purcell en de songsmid Robert
Johnson. Enkele onverwoestbare traditionals in
Arpeggiata-jasje maken dit feest compleet.
Musici: Celine Scheen (sopraan), Doron Sherwin (cornetto), Francesco Turrisi (klavecimbel en orgel), Josep
Maria Marti Duran (luit), Christina Pluhar (theorbe en
muzikale leiding).
Datum: Donderdag 11 oktober
Aanvang: 20.15 uur, zaal open 19.45 uur
Duur: 70 minuten, geen pauze.
Kaarten: € 35,- vriend € 30,- CJP/student € 10,Abonnement Zuidervermaning: 6 concerten
€ 131,75 / Vriend € 110,50
Kaartverkoop: via Oude Muziek of 030-2329 010.
Zoals altijd in de Zuidervermaning zijn de concerten met kaarslicht en is er na afloop gelegenheid tot
napraten met een drankje en een hapje.
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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

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

Sociaal Wijkteam

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

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

Alle diensten zijn in de Kooger Vermaning
23 sept 10.00 uur Gluren bij de buren, bij de 		
		 Hervormde Kooger Kerkgemeente
30 sept 10.00 uur ds. Pieter Ousoren
7 okt 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
14 okt 10.00 uur ds. Henriette van Dunné
21 okt 10.00 uur br. Bram van der Zijden
28 okt 10.00 uur br. Teun-Jan Tabak

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62.
23 sept voorbereiding voor het Heilig Avondmaal
		 9.30 uur ds. L.J. Koopman
		 16.00 uur ds. C. Brouwer, Maarsen
30 sept viering van het Heilig Avondmaal
		 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
7 okt 9.30 en 16.00 uur ds. A.G. Boogaard, 		
		Rotterdam
14 okt 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
21 okt 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
28 okt 9.30 uur ds. L.J. Koopman
		 16.00 uur ds. M.P. Hofland, Haarlem

Gereformeerde Gemeente Westzaan
23 sept
27 sept
30 sept
		
3 okt
7 okt
14 okt
18 okt
21 okt
		
28 okt
31 okt

10.00 en 15.30 uur leesdienst
19.30 uur ds. J. van Rijswijk
10.00 uur leesdienst
19.00 uur ds. J. Huisman
19.30 uur ds. G.W.S. Mulder
10.00 en 15.30 uur leesdienst
10.00 en 15.30 uur leesdienst
19.30 uur ds. J. van Rijswijk
10.00 leesdienst
15.30 uur ds. R. Kattenberg
10.00 en 15.30 uur leesdienst
dankdag 15.00 en 19.30 uur ds. D. de Wit

Protestantse Gemeente Westzaan
23 sept 10.00 uur ds. L.J.T. Heuvelman, Naarden
30 sept 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
7 okt 10.00 uur ds. L.J. Rasser, Amsterdam
14 okt zangdienst in de Ontmoeting te 		
		Zaandijk
		 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
21 okt 10.00 uur ds. J.E. van der Sluis, Westzaan
28 okt 10.00 uur ds. E.M. Post, Bunnik

Concerten Dameskoor
Op zaterdag 13 oktober geeft het Westzaans
Dameskoor samen met het Wormer Mannenkoor
een concert in kerk De Wijngaard, Dorpsstraat
134 in Wormer. Het begint om 19.45 uur. De zaal
gaat open om 19.15 uur. Het concert duurt tot
22.00 uur. De toegangsprijs is 10 euro, inclusief
consumptie. De kaartverkoop is op 26 september,
3 en 10 oktober van 19.30 tot 20.00 uur in De
Kwaker. U kunt ook kaarten reserveren door een
berichtje te sturen naar dameskoor@wessaner.nl

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 oktober 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
25 oktober 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.

Francis Bacon zei: ‘De ergste
eenzaamheid is verstoken zijn
van oprechte vriendschap.’

Ingrid Themen,
secretaris Westzaans Dameskoor
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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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