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When I’m 64
In 1967 stond in Engeland de
pensioengerechtigde

leeftijd

op 64 jaar. Toen ik twaalf was,
zongen de Beatles daar een
mooi lied van, over samen oud
worden. Het zit steeds in mijn
hoofd, want ik ben 64 geworden. Met leeftijdscohorten tegelijk is in Nederland de pensioengerechtigde leeftijd naar

Noordervermaning in de steigers

boven geschoven. Het einde

besloten de Noordervermaning af
te stoten. De huurder, die op zoek
was naar een eigen gebouw, kon het
kopen. Zodoende is het vanaf dat
moment eigendom van de Gereformeerde Gemeente.

van de werktijd is (gelukkig)
voor mij nog niet in zicht. Hadden onze vaders het wat dat
betreft beter? Mijn vader ging
met de VUT toen hij 57 ½ was.
Dat kwam mooi uit want hij was
hard nodig als mantelzorger
thuis voor onze zieke moeder.
En met 65 jaar kwam de AOW er
gewoon bij. Ook mijn schoonvader ging al met pensioen met
57 ½ jaar. Met zijn 88 jaar nu is
hij inmiddels al dertig jaar met
pensioen. Ik gun het hem van
harte. Maar een hele generatie
later kan er bijna helemaal niemand meer met de VUT. Gelukkig heb ik één dag prepensioen
wél voor elkaar, zodat ik iets relaxter lekker aan het werk kan
blijven. ‘Vroeguh’ leek dat allemaal nog zó ver weg! Maar nu is
het toch zover…
Linda Wessels,
redactie Wessaner
Als je ‘s morgens met de kippen
opstaat, overdag werkt als een
paard en ‘s avonds zo moe bent
als een hond, dan is de kans
groot dat je een ezel bent.

Aan de noordkant van het dorp, in de buurt van de Weelbrug, staat
enigszins achteraf de Noordervermaning. Eén van de oudere panden
die het dorp rijk is. Een gebouw dat nu in gebruik is door de Gereformeerde Gemeente. Vorig jaar heeft het geruime tijd in de steigers
gestaan. Dat is niet verwonderlijk. Het gaat al enkele eeuwen mee.
Het vergt veel onderhoud om het gebouw in goede conditie te houden. We nemen u even mee terug in de tijd.
Het was oktober 1695 toen de Waterlandse Doopsgezinde Gemeente aan
de Noord een nieuw kerkgebouw,
een vermaning, in gebruik nam.
Kort daarvoor waren ze samengegaan met de Vlaamse doopsgezinden. Het toenmalige kerkgebouw
was daardoor te klein geworden.
De nieuwbouw was uitsluitend van
hout. In de lange geschiedenis heeft
het interieur verschillende veranderingen ondergaan. Zo werd het pas
in 1875 voorzien van een kerkorgel,
gebouwd door de firma Van Dam.
Tot die tijd werd het zingen begeleid
door een zogenaamde voorzanger.
Tweemaal ging het gebouw bijna in
vlammen op, in 1737 en in 1741. Bij
de tweede maal brandden er in de
nabije omgeving zes huizen af. De
vlammen blakerden de Vermaning.
Toch bleef het pand gespaard.
Door een legaat van een vermogend
gemeentelid, C.P. van Zaanen, kon
de begeerde uitbreiding van de kerk
ter hand genomen worden. In 1854
werd de voorkant voorzien van een

stenen aanbouw, opgetrokken in
de stijl van de Engelse neogotiek.
Vanaf toen beschikte de vermaning over een consistorie en enkele
zalen. Naast het kerkplein, aan de
straat, staat de vroegere pastorie.
Die woning dateert uit ongeveer
1800. Ook hier bood het genoemde
legaat uitkomst. Rond 1856 werd de
woning twee keer zo lang gemaakt.
Later kwam hij in gebruik als kosterswoning.
Door het krimpen van het ledenaantal besloten de Waterlandse Doopsgezinde Gemeente en de West-Fries
Doopsgezinde Gemeente aan de
Zuid te fuseren tot één gemeente. In
1949 kreeg dit zijn beslag. Hierdoor
was één gebouw feitelijk overbodig
geworden. De diensten werden dan
in het ene gebouw en dan weer in
het andere gehouden. Vanaf 1954
was het de plaatselijke Gereformeerde Gemeente die voor haar
kerkdiensten en activiteiten beide
vermaningen huurde. Dit duurde
tot 1964, toen de doopsgezinden

Zowel de kerk als de kosterswoning
is oud. Zoals gezegd, vergt het
veel geld en energie om ze in een
behoorlijke staat te houden. Met
behulp van vrijwilligers uit de kerkelijke gemeente wordt er veel werk
in eigen beheer gedaan. Soms moet
het grootser worden aangepakt. In
2018 stond de voorgevel van het
kerkgebouw in de steigers. De gevel
is voorzien van nieuw voegwerk
daar de tand des tijds duidelijke sporen had getrokken. Daarnaast is de
hele gevel voorzien van een nieuwe
verflaag. Bij de kosterswoning werd
de slechte staat van het pand met
name zichtbaar na het vertrek van
de koster in 2013. Reden genoeg
voor de Gereformeerde Gemeente
om te besluiten het pand grondig
te laten renoveren. Het proces van
de vergunningsaanvraag bij de
gemeente Zaanstad is afgerond.
Vanaf februari zal begonnen worden
met funderingsherstel. Daarna zal
het huis zo goed als nieuw moeten
worden opgetrokken. U begrijpt dat
dit grote financiële offers van deze
kleine kerkelijke gemeente vraagt.
Om geld in te zamelen is een renovatiecommissie in het leven geroepen. Deze organiseert verschillende
activiteiten, om zo een steentje te
kunnen bijdragen.

Vervolg op pagina 3 >>
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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 Februari
‘Vitello Tonato’ dun gesneden kalfsrosbief met
tonijnmayonaise en rucola sla
Gebakken skreifilet met geroosterde paprikasaus
en wilde spinazie

Skreifilet zoals de Noren deze winterkabeljauw noemen is Noors voor zwerver en
verwijst naar het trekkende bestaan van deze vis, die voornamelijk wordt gevangen in het
winterseizoen rond de Lofoten, ongeveer 150 km boven de Poolcirkel. De vangst wordt
sterk gereguleerd en is dus kleinschalig en verantwoord. Voor de Noren heeft Skrei dezelfde
beleving als Hollandse Nieuwe voor ons heeft: een delicatesse waar men naartoe leeft.

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.

of
Parelhoenderfilet gevuld met spinazie en brie,
omwikkeld met Coburgerham, geserveerd met
honing -mosterdsaus
Chocolademousse met slagroom en een
klein glaasje Frangelico likeur

€ 29,00
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

ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

G.J. Brinkman
Als ik hier om 10 uur ‘s morgens aankom voor
een interview over een bedrijf met imposante
grondverzetmachines verwacht ik niet door
drie dames te worden ontvangen. En ze hebben de koffie ook al klaar. Het zijn de drie
zusters Rita, Henny en Marian, die hier op
kantoor het werk begeleiden en organiseren.
Hun broer Gerrit-Jan, die algemeen directeur
is van het familiebedrijf, werkt vandaag met
een aantal personeelsleden op locatie. De dames vertellen dat er ongeveer 15 werknemers
in vaste dienst zijn die loonwerk uitvoeren
door het hele land. Dit vergt dus nogal wat
organisatie en administratie. Blijkbaar is alles voor 10 uur goed geregeld en worden we
tijdens de koffie en het interview nauwelijks
gestoord door telefoontjes.
Het bedrijf werd in 1956 door hun vader opgericht
op zijn boerderij in Haaldersbroek in Zaandam.
Hier had hij melkkoeien en in de zomer deed hij
loonwerk, zoals grasmaaien en hooipersen. Omdat
de werkzaamheden zich nogal uitbreidden, verhuisde hij zijn bedrijf in 1965 naar Westzaan, waar
toen ook de eerste Atlas- grondverzetmachines
werden aangeschaft. Hiermee kon hij zijn aanbod
voor loonwerk vergroten.
De firma hield zich in eerste instantie bezig met
het grondwerk dat nodig was voor de aanleg van
water- en gasleidingen, bestratingen en sloopwerken. Na enkele jaren nam dit loonwerk zulke vormen aan dat hij besloot de koeien weg te doen.
Toen hierna de Nederlandse Spoorwegen als klant

werd binnengehaald voor het onderhoud van
het spoor door het hele land, moesten alle zeilen worden bijgezet. Voor het verkrijgen van die
opdrachten werden zulke eisen aan het personeel
gesteld dat het hiervoor een speciale opleiding
moest volgen.
Henny vertelt dat het bedrijf momenteel beschikt
over 19 Atlas-grijpers voor werk aan de spoorbaan
en 3 hoogwerkers voor werkzaamheden aan de
bovenleidingen. Als dit niet voldoende is voor een
bepaalde klus wordt extra materiaal en personeel
ingehuurd. Grote werkzaamheden aan het spoor
vinden meestal ’s nachts en in de weekenden
plaats en vaak moet het personeel ter plekke een
slaapplaats geboden worden. Soms moet voor de
werkploeg een schaftwagen ingezet worden en
daarvoor hebben ze Patty. Patty is een compleet
ingerichte wagen, echter zonder keetjuffrouw, al
zou de naam Patty dit wel suggereren. Het gereed
houden en bijvullen van de wagen is ook de taak
van Henny.
‘Afgelopen zomer,’ vertelt zij enthousiast, ‘hadden
we een grote klus in Limburg. We hebben toen
op een vakantiepark voor een week zomerhuisjes
gehuurd, waar drie van onze werknemers met hun
vrouw en kinderen konden verblijven. Aangezien
de kinderen tussen 5 en 9 jaar oud waren, werd dit
een prachtige vakantie voor ze. Een van de kinderen vroeg mij recent of ik voor de komende zomer
weer zoiets kon regelen, zo leuk hadden ze het
gevonden! Zo valt er altijd van alles te regelen en
organiseren voor het werk.

>> Vervolg van pagina 1
Mocht u als lezer van De Wessaner ook willen
bijdragen aan het behoud van een karakteristiek
stukje Westzaan, dan willen we u uitnodigen om
uw financiële bijdrage over te maken op nummer
NL39 RABO 0370 1018 71 t.n.v. Gereformeerde
Gemeente te Westzaan. Ook is er onlangs een
herdenkingsboek verschenen over de geschiedenis van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente.
Hierin is ook de geschiedenis van het kerkgebouw
en de kosterswoning opgenomen. Een mooie
beschrijving van een stuk plaatselijke geschiedenis. Dit boek van 446 bladzijden kunt u voor
slechts € 19,95 aanschaffen via jtanger@kliksafe.
nl. Van harte aanbevolen!
de renovatiecommissie

Tweede cursus fotografie
Tijdens deze 5-daagse cursus leer je hoe je het
beste uit je toestel haalt. Aan het einde volgt een
tentoonstelling van de mooiste foto’s van jou en
je mede-cursisten. Gedetailleerde informatie kan
je opvragen via info@dorpshuis-westzaan.nl of
075-6310 352.

Keezmiddag
Zondag 17 maart, voor jong en oud, beginner of
gevorderde. Vooraf aanmelden (per paar). Voor
de eerste drie koppels zijn leuke prijzen te winnen. Kosten € 5,- per persoon, inclusief koffie of
thee en wat hapjes, exclusief overige drankjes.

Doelen bereikt
Wij willen alle bezoekers en supporters van De

Een andere grote klus voor het bedrijf was de
ombouw van een Atlas 220-machine tot de ‘Grote
Hufter’, zoals ze de machine noemen die 15 ton
kan tillen, in plaats van de gebruikelijke 5 ton. Alles
moest aangepast worden en hiervoor werd heel
wat gevergd van de technische kennis van GerritJan, die de klus klaarde in de eigen werkplaats.
Men kan nu zelfs de zwaarste klussen aan het spoor
uitvoeren en dat is ook vaak handig voor andere
werken. Want hoewel het spoorwerk een flink deel
van de omzet uitmaakt, worden de overige klanten
zeker niet vergeten. Dat dit alles veel planning en
administratie vergt en ook vaak voor weekendwerk
zorgt, weten Henny en Rita maar al te best. Maar als
dochters van een boer ben je niet anders gewend
en draai je daar je hand niet voor om. Er werken
inmiddels vier kleinkinderen in het bedrijf, waarvan drie als kraanmachinist en een op kantoor in
de boekhouding, zodat ook de toekomst voor G.J.
Brinkman er rooskleurig uitziet.

Kwaker bedanken. Met onder andere jullie donaties in de collectebus of rechtstreeks heeft Rolf
Hoogenberg zijn doelen bereikt. Hij heeft tot
nu toe € 11.215,- opgehaald voor de NSCF. Deze
stichting doet onderzoek naar taaislijmziekte en
ondersteunt patiënten en hun familie. Bovendien
heeft Rolf de Alternatieve Elfstedentocht uitgereden. Zijn reactie: ‘Wat een tocht! Ik kan nu zeggen: 200 km is echt ver maar... Hij is binnen, m’n
eerste Alternatieve Elfstedentochtkruisje en met
7 uur en 54 minuten zelfs in m’n vooraf gestelde
doeltijd. Ontzettend bedankt allemaal voor de
support, het volgen tijdens de tocht en alle felicitaties na afloop. De gedachte daaraan heeft me
echt door de tocht geholpen!’
Doneren kan en mag nog steeds. Ga naar: www.
skate4air.nl/actie/rolf-hoogenberg/doneren.

Nieuwsbrief
Wil je niets missen van De Kwaker? Meld je dan
aan voor de nieuwsbrief via info@dorpshuiswestzaan.nl. Vermeld daarbij ‘nieuwsbrief’ in het
onderwerp en we sturen je dan regelmatig de
laatste nieuwtjes over activiteiten en cursussen.
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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!
R echte tocht 9 d, 1507 B Z Zaandam
Te l :
075 - 631 2 3 8 4
Mo b :
06 - 532 31 9 77
E- m a i l :
r.hotting@hottingelektrotechniek.nl
In t e r n e t : w w w . h o t t i n g e l e k t r o t e c h n i e k . n l

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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ken zoeken medewerkers van Zaankanters voor
Elkaar de juiste match en wisselen deze gegevens
uit. Ook organisaties kunnen hun vraag of aanbod
op de website zetten. Wil jij je aanmelden als vrijwilliger of heb je een hulpvraag? Kijk op zaankantersvoorelkaar.nl voor meer informatie.

Waterstof is toekomstproof

W

estz a ners z ijn
geï nteresseerd
De onderwerpen op de agenda hebben veel
inwoners naar de vergadering van de commissie Dorpscontact getrokken. De zaal is
goed gevuld en de onderwerpen nodigen de
aanwezigen uit vragen te stellen.

Helpen maakt happy
Kirsten Fekkes van ‘Zaankanters voor Elkaar’
bijt het spits af. Zij legt uit dat deze organisatie
een platform is waar vraag en aanbod worden
gematcht. Zaankanters voor Elkaar is een online
platform op vrijwillige basis. Voor mensen zonder computer kan echter ook een match worden
gezocht. Particulieren kunnen na registratie hun
(hulp)vraag op de website plaatsen en vrijwilligers
kunnen op de website hun diensten aanbieden,
bijvoorbeeld om een tuin te onderhouden, boodschappen te doen, technische klusjes te doen, etc.
Online zorgen algoritmes voor de juiste match en
worden mensen met elkaar in contact gebracht.
Indien mensen niet over een computer beschik-

R ené

A rnol du s en R oda

Trainer/coach René Arnoldus
en Roda hebben besloten
nog minimaal een jaar met
elkaar verder te gaan. Beide partijen zijn tevreden
over het verloop van de samenwerking. Voor René
Arnoldus is het een optelsom van factoren om tot
deze beslissing te komen, waarvan de belangrijkste zijn dat hij nog veel potentie in de selectie ziet
en dat hij het naar zijn zin heeft. Het bestuur en
de Technische Commissie (TC) zien die stijgende
lijn ook in de prestaties, waarbij de teamprestatie

De presentatie van Will Evers over waterstof als
brandstof was interessant. En ook in de zaal zat een
aantal Westzaners met kennis, waardoor veel vragen werden gesteld en informatie werd gedeeld.
De heer Evers nam de aanwezigen mee in de voordelen en nadelen van deze, bij het grote publiek,
nog onbekende brandstof. Evers zelf is werkzaam
geweest in de petrochemie, heeft ooit een verhaal gelezen in een tijdschrift over waterstof en
is zich toen gaan verdiepen in de mogelijkheden.
Met name het huidige aanbod en de mogelijkheden op het gebied van groene energie baart
Evers zorgen. Volgens Evers is er geen evenwicht
in het aanbod en de vraag. Zonnepanelen leveren onvoldoende energie op, omdat met name in
de vroege ochtend en late avond, als de zon niet
schijnt, er veel vraag is naar stroom. Stroom opgewekt door windmolens is afhankelijk van de windkracht en die fluctueert behoorlijk. Evers weet dat
Akzo Nobel en de Gasunie onderzoek doen naar
de bouw van een waterstofinstallatie en Shell
voornemens is rond 2025 50 waterstoftankstations in Nederland te plaatsen.
Will Evers had nog wel uren kunnen vertellen over
de mogelijkheden van waterstof als brandstof en
de aanwezigen waren nieuwsgierig. De tijd vloog
om en Evers moest zijn verhaal staken, maar niet
voordat hij de bewoners op het hart drukte zelf
in actie komen want de politiek doet het niet, zo
is de verwachting. Wilt u meer weten over beide
onderwerpen of bent u nieuwsgierig naar wat er
nog meer is besproken, vraag dan de notulen op.

Kirsten Fekkes en Will Evers. foto: Fred Eerenberg.

Vergaderdata
4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december.
Carla van den Puttelaar voor Dorpscontact
Westzaan

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

v erl engen ov ereenk omst
tegen koploper Valto en de meer dan 40 doelpunten tegen Rapid indruk maakten in ‘korfballand’.
Binnen Roda zien ze Arnoldus als een gedrevenen
trainer/coach, die veel traint op aanvalspatronen
en baltempo.
Arnoldus was ook benaderd door andere verenigingen, maar bleef Roda trouw omdat hij volgend
seizoen mee wil strijden om de koppositie in de
eerste klas en dit ook als een reële mogelijkheid
ziet. ‘Natuurlijk heb je als trainer/coach niet alles
in de hand en kan een bal die net in of uit de
korf draait het verschil maken, maar met enkele
gerichte versterkingen kunnen wij mee doen voor
de titel.’ Dit seizoen is de ambitie in ieder geval in
het ‘linker rijtje’ te eindigen. Arnoldus vindt het
belangrijk dat de selectie breder wordt, zodat er
meer concurrentie komt voor een plek in het eerste en je ook beter eventuele blessures op kunt
vangen.

Ervaringen en nieuwe ideeën

en Roda, valt hem op dat het korfbalspel in de
Zaanstreek minder fysiek is. Het is verder interessant om te weten of René Arnoldus, die bij meerdere clubs heeft gewerkt, nog tips heeft over de
organisatie bij Roda. ‘In zijn algemeenheid draait
het bij veel verenigingen om een handvol vrijwilligers die de kar echt trekken, dat zie je ook bij Roda.
Ik zou Roda adviseren continu te proberen de vrijwilligersbasis te vergroten. Dat is zeer belangrijk
om je continuïteit te waarborgen.’
Arnoldus wil graag meer in de jeugd investeren
als de Jeugdcommissie een beroep op hem zou
doen. Ook de selectie moet daar een grotere rol
in krijgen, zo is zijn mening. Als voorbeeld noemt
hij de succesvolle VIP-dag, waarbij de selectiespelers aanwezig waren bij jeugdwedstrijden en de
wedstrijdvoorbereiding meemaakten. Arnoldus:
‘Dergelijke initiatieven moeten we vaker doen.
Het versterkt op een enorm positieve manier de
betrokkenheid binnen de club.’
Bestuur en TC Roda

Op de vraag of er ook verschillen zijn tussen Westlandse of Leidse clubs (Arnoldus woont in Leiden)
Trainer/coach René Arnoldus blijft voorlopig bij Roda.
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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)

•
•
•
•

Drijvende aanlegsteigers
Drijvende terrassen
Kanosteigers
Roeisteigers

Westzijde 390, 1506 GL Zaandam, 075-6351695

W

estz a a n b u ndel t z ijn k ra c hten
Op 17 januari hebben Dorpscontact,
de Verkeerscommissie en bewoners
uit de Zuid, de Noord, de Vogelbuurt
en de J.J. Allanstraat een gesprek
gehad met wethouder Gerard Slegers en de projectleider Dennis Brasser over de herinrichting van enkele
straten in Westzaan. De besproken
punten: Geen eenrichtingverkeer in
de Vogelbuurt, uitbreiding van de
30 kilometerzones op het Zuideinde

en de J.J. Allanstraat, meer parkeerplekken, witte onderbroken strepen
op straat voor meer veiligheid van
fietsers.
Wij zijn zeer tevreden over het prettige gesprek met wethouder Gerard
Slegers en de projectleider Dennis
Brasser over de herinrichting. Zo
wordt er opnieuw gekeken naar de
Vogelbuurt, omdat bewoners hier
geen eenrichtingverkeer willen. Ook

C ol l ec ta nten H a rtstic hting ha rd nodig
De Westzaanse Petra Siekerman
organiseert samen met Angelina
Mantel al sinds 2009 de jaarlijkse
collecte voor de Hartstichting. Het is
elk jaar weer een uitdaging om voor
alle straten in Westzaan collectanten te vinden. De mensen die voor
de Hartstichting collecteren doen
dat bijna allemaal al jaren, maar er
zijn soms omstandigheden waardoor mensen afhaken. Hoe meer
collectanten Petra en Angelina hebben, hoe kleiner ze de wijken kun-

nen maken. Bij het inleveren van de
bussen wordt de inhoud meteen
geteld. Het is dan gezellig en er is
altijd een kopje koffie of thee met
iets lekkers erbij.
De collecte vindt dit jaar plaats in
de week van 8 t/m 14 april. Petra
en Angelina hopen dat enkele
mensen zich melden om daarbij te
helpen. U kunt zich aanmelden bij
Petra (06-1239 8533) of bij Angelina
(06-2420 5218).

Z ing mee met het Z I M
Op woensdag 27 februari zal het
Zaans Interkerkelijk Mannenkoor
een zangavond verzorgen in de
Grote Kerk. Sinds 1 januari staat
het koor onder leiding van Hugo
van der Meij. Naast luisteren
naar het koor kan er naar hartenlust meegezongen worden. Het

6

monumentale Flaes & Brünjesorgel wordt bespeeld door Dirk
Out.
Aanvang 20.00 uur. De kerk is
open vanaf 19.15 uur. De toegang
is gratis. Er is een collecte ten bate
van het orgelfonds.
Joost Rijken

Maandkaart 1x per week 27,50 euro
Maandkaart onbeperkt 40 euro
10 rittenkaart 72,50 euro

HIER HAD

UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

wordt er gekeken of het mogelijk
is om de 30 kilometerzones op het
Zuideinde en de J.J. Allanstraat te
verlengen.
Van het voorjaar gaan we weer
opnieuw rond de tafel met de
betrokkenen. Westzaan is de parel
van Zaanstad en dat willen we graag
zo houden. Het is te mooi om hard
doorheen te rijden!

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

Voor informatie
over adverteren in

kunt u mailen naar
jan.steijn@tiscali.nl

S l u iting Z u id
De locatie Zuideinde 73 van Huisartsenpraktijk Westzaan zal per
1 april gesloten worden totdat
er op de Zuid een andere locatie
gevonden is. Vanaf 1 april vinden
alle spreekuren plaats op locatie
Noord. Vanaf dan is er op dinsdag
en vrijdag van 8.00 tot 9.00 een
inloopspreekuur. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd.

Jerry Jahn

D e Z onneb l oem
Bij de Zonnebloem draait het om
mensen. Wij zetten alles op alles
om mensen met
een lichamelijke
beperking af en
toe een leuke
dag te bezorgen.
Daarom denken
we in oplossingen: er kan zoveel meer dan je
denkt. Om dit te kunnen realiseren
zijn wij op zoek naar een verpleegkundige en nieuwe enthousiaste
vrijwilligers die ons team willen
versterken. Vele handen maken
licht werk.
Anneke van ’t Hoff-Martens
Afdeling Westzaan
Telefoon: 06-2442 1811

Onz e reserv el ijst heef t open
pl ek k en
We wonen in een dorp waar hulpvaardigheid en een grote mate van
verantwoordelijkheid heel normaal
zijn. Als het nodig is, bijvoorbeeld
bij ziekte of vakantie, zorgen de
bezorgers van De Wessaner zelf
voor een tijdelijke vervanger. Voor
definitieve vervangingen zijn we op
zoek naar mensen om onze reservebank aan te vullen. Wij verzekeren
u dat het bezorgen u geestelijke
ontspanning oplevert, sociale contacten en een goede lichamelijke
conditie. Wilt u zich aanmelden of
meer weten, dan kunt u bellen met
Jeannet Vollenga (06-8356 8839)
of ondergetekende (075-6288 491).
Hopelijk tot horens.
Cees van Slooten

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

Zwanenmossels filteren het water
De schouw is de jaarlijkse controle van Rijkswaterstaat van sloten, vaarten en duikers. Waterwegen moeten goed doorstromen en het liefst
schoon zijn, anders ontstaat er wateroverlast en stank in onze unieke
plasdraspolders. Uiterlijk 1 november hoort elke eigenaar van een sloot
het riet langs de kant gesnoeid en de sloot gebaggerd te hebben. Als we
niet schouwen kunnen de landerijen makkelijk overspoeld worden en ongeschikt raken voor onze veeteelt. Zo ook bij pelmolen Het Prinsenhof.
Tijdens het baggeren komen vaak de grote, prachtige zoetwatermossels
naar boven.

Gefaseerd gebaggerd
Handmatig schonen en baggeren
van sloten zou het beste zijn voor
zowel de zwanenmossel en de daarmee in symbiose levende, beschermde bittervoorn. Als dit geen haalbare
kaart is, kan er machinaal, gefaseerd
gebaggerd worden. Dat wil zeggen
dat er steeds een klein stuk van de
slootkant uitgebaggerd wordt. Na
het baggeren moeten de meegeschepte zoetwatermossels worden
teruggezet. Daarnaast is het aanleggen van geleidelijk aflopende oevers
belangrijk, omdat bittervoorns vooral
in relatief ondiep water met begroei-

de oeverzones leven. De bittervoorn
werd vroeger veel in aquaria gehouden. Sinds 1973 is dit verboden,
omdat het een beschermde soort
is die staat in de Flora- en faunawet.
Daarnaast staat de soort als ‘kwetsbaar’ op de rode lijst en in de bijlage 2
van de Habitatrichtlijn. Daarom heeft
de Nederlandse overheid de taak om
beschermingszones voor de bittervoorn aan te wijzen.
De zwanenmossel (Anodonta cygnea) is een in zoet water levende
tweekleppige van de familie Unionidae. De zwanenmossel is een wijdverbreide soort in Nederland. Deze

zoetwatermossel is het grootste
schelpdier van ons land. Zijn schelp
is vrij dun, bruinachtig en aan de binnenkant bedekt met parelmoer. Met
zijn voet (die eruit ziet als een tong)
trekt hij zichzelf de bodem in. Zoals
de meeste schelpdieren filtert de
zwanenmossel zijn voedsel uit het
water door het door zijn kieuwen te
pompen. Soms trilt hij om slib van
de bodem op te warrelen. De met
papillen bezette instroomopening en
de kleinere uitstroomopening (met
gladde rand) blijven steeds vrij.
In de zoektocht naar kennis over
onderwaterleven stuit je op wonderlijke waarnemingen. Dat de ‘zeldzame’ bittervoorn haar eitjes in de
zwanenmossel legt, weten maar
weinig mensen. De zwanenmossel
is essentieel voor het voortbestaan
van de bittervoorn. Maar hij filtert
ook het water. Per dag zuivert een
zwanenmossel tientallen liters water.
Een gezonde zwanenmossel kan
zo tijdens zijn leven misschien wel
200.000 liter water zuiveren. Dat is in
een gemiddelde sloot van een meter
of 60 best veel. De zwanenmossel is
een echte bio-indicator. Als het water
te zwaar verontreinigd is, sterft het
dier. Een gewoon schelpdier waarover zo veel te vertellen is, is toch
echt interessant.

Sterke spieren

Bart Nieuwenhuijs aan het baggeren bij Het Prinsenhof.

N ieu we tea mma na ger S oc ia a l W

Op deze manier wil ik mezelf kort
introduceren. Mijn naam is Jeroen
Gunneman, 45 jaar en sinds 1 januari als teammanager verbonden aan
het Sociaal Wijkteam AssendelftWestzaan. Hiervoor heb ik als mana-

ger bij een brede welzijnsorganisatie
in de Haarlemmermeer gewerkt. Na
zeven plezierige jaren werd het tijd
voor een nieuwe uitdaging. Mijn eerste indrukken van Assendelft en het
mooie Westzaan zijn zeer positief.
Behalve met de karakteristieke huisjes en het mooie landschap heb ik al
kennisgemaakt met betrokken inwoners, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Mocht u vragen hebben,
schroom dan niet contact met mij op
te nemen. Dat kan via 075-2060 019.

De zwanenmossel heeft twee zeer
sterke spieren, de adductoren, waarmee de twee schelpen bij elkaar worden gehouden. Wanneer er gevaar
dreigt, kan de mossel de schelp zo
sterk sluiten, dat het zelfs voor een
mens welhaast onmogelijk is de
mossel te openen zonder de schelp
te breken. De zwanenmossel, die 20
centimeter lang en 12 jaar oud kan
worden, voedt zich door middel van
een ingenieus filtersysteem, aangedreven door een aantal spieren. Het
dier bezit een grote, gespierde voet,

De binnenzijde van de zwanenmossel is bedekt
met parelmoer.

die gebruikt wordt om het lichaam
voor zo’n 70% in de bodem in te graven. Het water gaat via de maag, waar
eetbare deeltjes worden uitgefilterd,
langs de kieuwen, om uiteindelijk via
een tweede sifon het lichaam te verlaten. Afvalstoffen verlaten de mossel
via dezelfde sifon.
Zwanenmossels zijn dus onmisbaar
voor de voortplanting van bittervoorntjes. Die leggen hun eitjes in
de mossel, zonder daarbij al te kieskeurig te zijn over het soort mossel.
De mossel plant zich voort doordat
het mannetje zijn sperma in grote
hoeveelheden door het water verspreidt. Als een vrouwelijk exemplaar
bevrucht is, ontstaan er minuscule
mosseltjes die zich parasitair hechten
aan de slijmhuid en in de kieuwen
van vissen. Deze vissen ondervinden
daar overigens geen hinder van. Na
ongeveer een week laten de mosseltjes zich naar de bodem zakken om
daar de rest van hun filterend leven
door te brengen. Als dit leven ten
einde is gekomen, is het van belang
om de dode mossel zo snel mogelijk
uit je vijver te verwijderen. Niet alleen
geeft een dode zoetwatermossel een
afschuwelijke geur af, maar vervuilt
deze ook binnen de kortste keren de
gehele vijver.

ijk tea m
Het Sociaal Wijkteam houdt wekelijks
inloopspreekuur in Lambert Melisz.
Ook in 2019 kunt u bij ons terecht met
uw vragen op het gebied van welzijn
en zorg (WMO), wonen, financiën,
werk en participatie. De inloop is op
maandagochtend van 9.00 tot 12.30
uur. U kunt zonder afspraak langskomen.
Jeroen Gunneman
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HOUSE OF NAILS

Je ziet het verschil!

• Gespecialiseerd in
Gel- en Acrylnagels

Haarverlies , tijdelijk of permanent??
Vakkundig en eerlijk advies

• Manicure

Vrijblijvend gratis intake gesprek

• Gelpolish op teennagels

Declaratie bij alle zorgverzekeraars

• Docent bij Magnetic
Nail Design B.V.

Goede nazorg en service

Voor informatie www.dehaarwerksalon.nl

• Jarenlange ervaring

Of bel 06 24 30 40 74

Jacobus van Waertstraat 1
1551 CH Westzaan
t 075-6218688 / m 06-20821806
e house-of-nails@hetnet.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
van de Zaanst

- 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

Expositie ‘Zaens Skoon’

E en nosta l gisc he wa ndel ing door de
Z a a nstreek v a n een eeu w gel eden
De Willem Jansen Stichting
organiseert in samenwerking met Galerie Staphorsius de expositie ‘Zaens
Skoon’: een nostalgische wandeling langs paden
en stegen met de molens, kleurrijke huizen en
buurtjes die zo karakteristiek waren voor de dorpse omgeving uit vervlogen tijden. Weilanden,
water, molens en de karakteristieke Zaanse houtbouw gaven in die tijd de idyllische streek haar
gezicht. Inmiddels zijn er asfalt, steen en fabrieken voor in de plaats gekomen. De aandacht
zal vooral uitgaan naar het werk van fijnschilder
H.J.A. Buschenhenke (1868-1938) en tekenaar
Remmet Ouwejan (1897- 1972). In de jaren 30
ontstond een samenwerking tussen beide kunstenaars. Het resultaat hiervan is een boeiend
oeuvre van fijn geschilderde werken op paneel
van Buschenhenke en een collectie van realistische pentekeningen van Ouwejan. Zo’n 200 van
zijn tekeningen werden in de jaren 30 gebundeld
in de twee lijvige delen ‘Zaens Skoon’.

nog herkenbaar, maar veelal is het onherkenbaar
veranderd. Gesloopt om plaats te maken voor de
noodzakelijke vooruitgang. Een gedocumenteerde catalogus geeft een toelichting bij de werken
van beide schilders.
Ook is werk te zien van hun streekgenoten, zoals
Nic de Carpentier, Freek Engel, Jacob ‘Bofkonty’
Honig, Willem en Chris Jansen, Gerrit de Jong, Jan
Kruijver, Frans Mars, Pieter Molenaar, Klaas Bood,
Frans Room, Klaas van Vliet en Gerrit Woudt.
‘Zaens Skoon’is te zien tot en met 20 april. Open:
dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00
uur. Informatie: www.staphorsius.nl en www.willemjansenstichting.nl.

Bij elkaar geeft dit een prachtig beeld van hoe de
streek zo’n eeuw geleden was. Soms is het ook nu

De Schoolmeester - H.J.A. Buschenhenke.

Banne concert
Vocaal ensemble Soedarynja, onder leiding
van Svetlana Tsariova, met medewerking van
Gerda van Eerde(sopraan), Ronald Willemsen
(bariton) en Xavier Boot (piano).
Datum:
Aanvang:
Plaats:

vrijdag 22 maart 2019
20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Reghthuys Banne Westzaan,
Kerkbuurt 35
Kaarten:
€ 12,50
Reserveringen: ronald.bariton@gmail.com,
info@reghthuyswestzaan.nl
of aan de zaal.

Het Raadhuis - H.J.A. Buschenhenke.

op de tuin
Als ik dit schrijf is het begin februari. De dagen
worden weer merkbaar langer en je ziet dat de
natuur er weer zin in krijgt. De knoflook, gepoot
in november, komt al nieuwsgierig boven de
grond uit. Spannend wordt het met de tuinbonen die ik, voor het eerst, ook al in november
heb gelegd, met lekker wat mest gemengd met
stro erover. Grote kans dat de woelmuizen ze als
winterhapje hebben gezien, maar je weet maar
nooit. Het mooie is dat je altijd een tweede kans
krijgt. Wij eten nog dagelijks van de tuin. Als ik
terugfiets na een uurtje oogsten, zitten allebei
de fietstassen vol.
Waar we veel lol van hebben op dit moment is
de cavolo nero, oftewel palmkool. Smaakt naar
boerenkool, maar is veel makkelijker te telen.
Vlinders en duiven herkennen hem niet als kool,
dus wordt hij niet aangetast. Hij groeit als een
palm, vandaar zijn naam. De winterwortelen zijn
groot en vol van smaak, evenals de bietjes. Je
weet niet wat je proeft als het in je eigen tuin
in alle rust en zonder kunst en vliegwerk heeft
kunnen groeien. Dat de wortelen dan niet mooi
gelijk van lengte en vorm zijn, geeft je een
nieuwe kijk op de natuur en de voorkeuren van
de supermarkt. De winterpostelein, gezaaid in
september, is een heerlijke salade. De plantjes
voelen zich het prettigst onder een dekje van
sneeuw. Het is een belevenis om je maaltje sla
onder de sneeuw af te snijden en dan de superverse blaadjes op je bord te krijgen. Het groeit
overigens ook in het wild in onze duinen, bijvoorbeeld bij de Kruisberg. Verder staat er een
overvloed aan sla in de koude kas, totdat de
nieuwe planten in de volle grond het weer overnemen.
Truus Weertman

Na afloop is er gelegenheid tot napraten met
een drankje.
Jan Bijleveld
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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.
V
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?

UW SCHADESPECIALIST
REGELT HET!

MEDICATIEROL

Met de
houdt u het overzicht!

Wij regelen de schade voor u bij
alle verzekeringsmaatschappijen!
 Leenauto’s beschikbaar

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie.

 Reparatie aan ruiten en open daken

Ook voor schade aan de caravan of camper!
Houthavenkade 50
Fax 075-6706123
1506 PD Zaandam info@oudenaren.nl

Tel. 075 - 616 48 85

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

gaan ervaren. Maar de stad kun je gelukkig altijd
opzoeken als je wilt.

Adriënne van Drimmelen:
‘Ik word echt heel blij van
mijn werk’

Waar komt Jim vandaan?

Adriënne van Drimmelen (30) en haar vriend Jim Husson (32) verhuizen dit weekend van
Amsterdam naar Jagerslust 8 in het nieuwe gele wijkje aan de Nauernasche Vaartdijk.

Waar heeft je wieg gestaan?
In de Burg. Verstegenstraat. Mijn ouders zijn Cees
en ‘juf’ Marja van Drimmelen.
Toen ik twintig was, ben ik in De Baarsjes in Amsterdam Oud-West gaan wonen op aanraden mijn
broer Melvin, die daar al woonde. Ik dacht: Amsterdam, dat is toch helemaal niet handig als je in Zaandam werkt en hier je vrienden hebt? Ik heb het
gedaan en daar geen seconde spijt van gehad. Het
was te gek wonen en ik heb er ook wel even over
gedaan om dat weer los te laten.

gebeld werd dat we waren ingeloot schrok ik wel
even. We mochten zelfs onze voorkeur aangeven.
Heel leuk. Op 6 december hebben we de sleutel
gekregen. We zijn er echt heel blij mee. Want als
je nu in Amsterdam naar een huis gaat kijken is dat
echt niet meer haalbaar. We hebben echt mazzel
gehad. We hebben nu 128 m2, in de Baarsjes was
dat 48 m2.

Doen jullie zelf nog iets aan de afwerking?

De benedenetage hebben we uitbesteed. Alleen
schilderen vind ik erg leuk, maar dat heeft misIk ben al vijftien jaar haarstylist bij Sissers Haarver- schien wel met mijn beroep met haarkleuren te
zorging op de Kepplerstraat in Zaandam. Ik ben maken, haha! Jim en ik hebben boven en op zoldaar als stagiair begonnen bij Kitty, mijn tante (van der het schilderwerk gedaan. Met zijn vader heeft
Jim boven ook de vloeren gelegd.
ome Sjoerd Kolk, de broer van mijn
De laatste weken hebben we bij
moeder). Na een jaar vmbo op het
Saenredam College ben ik over‘We zijn allebei mijn moeder en haar partner Paul
van Deursen gelogeerd. Echt een
gestapt naar het Zaanlands West
geen klussers’ verwennerij hoor, want ze zetten
(nu Compaen) in Zaandam. Daar
steeds wat lekkers op tafel. Onze
deed ik uiterlijke verzorging en
spullen stonden tijdelijk in de
ontdekte ik dat ik het kappersvak
in wilde. Dus ben ik naar de kappersopleiding bij opslag.
het ROC in Amsterdam gegaan. Vorig jaar juli heb
ik de salon officieel overgenomen. Daar ben ik heel Weet je waar de mensen uit jullie buurtje
blij mee! We werken met tien meiden. We knippen vandaan komen?
zowel dames als heren en hebben een aparte kin- Een aantal komt uit Krommenie en hier uit Westdersalon, Blitsers. Het loopt heel goed. Mijn tante zaan. Ik meen dat er ook een aantal woningen verwerkt er nog wel, maar is langzaam aan het afbou- kocht is aan Amsterdammers. De diversiteit in het
wen. Ik vind het een hele eer dat zij mij gevraagd wijkje is heel leuk. We hebben met onze naaste
heeft. Zo blijft de zaak toch in de familie.
buren al vanaf dag één leuk contact. Dat wordt wel
gezellig. We zitten in
een bestaand wijkje
Wat doet Jim voor werk?
Hij zit in de internal sales (verkoper binnendienst) dat al een ‘ziel’ heeft,
bij Onkenhout in Diemen. Dat is een technische dat is fijn.
groothandel, o.a. in bevestigingsmaterialen. Voorheen ging hij er altijd op de fiets heen. Nu gaat hij Hoe is het om na
met de auto en staat elke dag in de file, dat is afzien tien jaar weer
voor hem. Jim houdt van fietsen, in het voorjaar terug te keren
wil hij op de racefiets naar zijn werk toe gaan. We naar Westzaan?
werken allebei vijf dagen per week. Alleen valt mijn Ja, heel leuk. Ik ben
weekend op zondag en maandag.
hier geboren, mijn
familie woont hier,
dus ik kwam hier nog
Hoe zijn jullie aan dit huis gekomen?
Aanvankelijk was het mijn moeder die ons mee- steeds. Westzaan is
deelde dat er in Westzaan een nieuwbouwplan altijd wel mijn thuis
met 23 huizen was. Ik was helemaal niet van plan geweest. Ja, de stad
om hiernaartoe terug te gaan. ‘Kom nou maar mee heeft natuurlijk veel
naar de informatieavond,’ zei ze en ik moet zeg- reuring en hier heb
gen dat het plan er inderdaad heel leuk uitzag. Zelf je best weinig winkelwoon ik liever in een woning uit de jaren 30, maar tjes. Maar uiteindelijk
omdat Jim en ik allebei geen klussers zijn zou een vind ik het heel leuk
nieuwbouw woning misschien toch wel beter zijn. wonen. Nou ja, dat
Dus hebben we ons ingeschreven. Toen ik daarna moeten we nog echt

Wat doe je voor werk?

Van het Kalf. Ik heb hem ontmoet tijdens het uitgaan toen ik vijftien was. We stonden in Zaandam
in de kroeg. Ik had daarvoor vriendjes die nooit
praatten en dat vond ik heel saai. Jim kletste de
oren van mijn kop en ik dacht: wat enig! Uiteindelijk ontdekte ik dat hij de broer was van mijn
beste vriendin Daniëlla, die ik van het Zaanlands
West ken. Hij was nooit thuis als ik bij haar was.
Wel bijzonder hè, dat het nog steeds zo matcht
met hem. Na een jaar bedachten we dat we allebei
even rechtsaf linksaf moesten gaan, maar na twee
maanden wisten we dat we bij elkaar wilden zijn.
En sindsdien is het altijd alleen maar leuk geweest.
We hebben ook zelden conflicten. Het gaat heel
natuurlijk. Ik kan ook echt mezelf zijn bij hem. Hij
gunt me heel veel, steunt me. Ben ik heel blij mee.

Heb je hobby’s?
Ik ben gek op winkelen, lekker uit eten gaan, met
vrienden op pad en ik word echt heel blij van mijn
werk. Je kunt iemand blij maken met nieuw haar,
zodat diegene zich lekkerder voelt en met een
glimlach de deur uitgaat. En dat je iemand mooier
kunt maken, het verschil kunt maken. Ik vind het
werken met mensen gewoon erg leuk. Ik moet reuring om me heen hebben.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Dat je plezier maakt. Dat je echt doet waar je zelf
blij van wordt. Dat je bij jezelf blijft. Familie, vrienden en vriendinnen zijn voor mij ook heel belangrijk. Ik ken mijn vriendinnen nog van de middelbare
school. Ze wonen allemaal in de Zaanstreek. We
gaan nog wel eens stappen in Amsterdam, naar
leuke kroegjes, maar de meesten hebben al kindjes, dus we spreken ook wel gezellig bij de meiden
thuis af. Ik kan nu weer heerlijk op de fiets naar ze
toe!
Marijke van der Pol
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Starters zijn
ge-wel-dig

oldenburg

Ben jij ook startende ondernemer?
Nóg sterker starten doe je met Rabobank.

advocaat in strafzaken
www.oldenburgadvocaat.nl

Ontdek hoe op Rabobank.nl/
Rabobank.nl/starter

J.J. Allanstraat 53 1551 RA Westzaan
t 020 3200223 m 06 24735843 info@oldenburgadvocaat.nl

• 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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Voorbereiding Koningsdag in volle gang
Zoals in de vorige
Wessaner gemeld is
het Oranje Comité
Westzaan al druk
Koningsdag
bezig met de voorbereidingen om ook dit
jaar weer een feestelijke Koningsdag
voor Westzaan te organiseren. Op 5 februari heeft in het Reghthuys een vergadering
plaatsgevonden met alle betrokken partijen
om alles nader door te spreken.

2019

Braderie
Zoals in eerdere jaren komt ook dit jaar weer een
braderie. De afgelopen weken zijn al een aantal
aanvragen voor kraamhuur binnengekomen en
de eerste kramen zijn inmiddels verhuurd. Wil je
dit jaar zelf ook misschien een kraam huren om
bijvoorbeeld je vintagekleding, dvd’s of kinderspeelgoed te verkopen? Wees er dan snel bij, want
de verhuur gaat als een speer, maar er zijn nu nog
voldoende plaatsen beschikbaar. Reserveren van
een kraam of grondplaats kan via kraamhuurwestzaan@gmail.com of per telefoon via de Westzaanse Gemeenschap bij Marcel Haarhuis (06-2115
6041). Je kan al een kraam huren voor €25,00 of een
grond/standplaats voor € 12,50. Voor de levering
van stroom rekenen wij € 7,50 extra.
Maar uiteraard is er ook weer vrijmarkt waar iedereen die wil zijn kleedje neer kan leggen.

Open podium
Er zijn plannen om een open podium te organiseren waar iedere creatieve dorpsbewoner mag
optreden. Bespeel je een instrument, speel je in
een band of toneel en wil je graag op het podium
staan, meld je dan aan via kraamhuurwestzaan@
gmail.com.
Foto: Fred Eerenberg.

Foto: Fred Eerenberg.

Helpende handen
We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die
willen helpen bij de voorbereidingen in de aanloop
naar 27 april, maar ook eventueel op de dag zelf.
Vindt u het leuk mee te helpen of hebt u goede ideeen, dan kunt u zich aanmelden op de Facebookpagina, of bij Marcel via westzaansegemeenschap@
upcmail.nl of bellen naar 06-2115 6041. De ontwikkelingen zijn de komende maanden te volgen op
onze Facebookpagina: groups/187422018048154/
Namens het Oranje Comité Westzaan,
Marion Flimm

Overdracht archief Historische Vereniging

In een eerdere publicatie is al melding gemaakt
over het wegvallen van onze archiefruimte. Dat
leidde tot het besluit om met het Stadsarchief
Zaanstad te gaan samenwerken. Op 18 januari
was de officiële overdracht. De materialen waren
in december al verhuisd. Maar de handtekeningen
die de samenwerking bekrachtigden moesten
nog worden gezet. De heer Frans Hoving namens
het stadsarchief en Ingrid Jahn en Peter Huisman
namens de Historische Vereniging Westzaan
tekenden de overeenkomst.

Het begin van iets moois?
Het stadsarchief biedt een zeer mooie ruimte om
aan het werk te gaan met ons archief en de archieven die we overgedragen gekregen hebben. Het is
de ruimte maar ook de deskundigheid. Mevrouw
Rianne van Diepen-Feld is voor Westzaan het aanspreekpunt voor alles wat we willen weten. Maar,
en dat is misschien wel het belangrijkste, het ligt

De overdracht. Peter Huisman, Frans Hoving en Ingrid Jahn.

aan onszelf wat voor kwaliteit ons archief krijgt.
Tijdens de jaarvergadering is het al gemeld: er ligt
een grote klus.
Daarom: de vrijdagmorgen wordt werkdag bij het
stadsarchief. Als er voldoende mensen zijn doen
we dat in twee ploegen, waardoor de vrijwilligers
maar een keer in de twee weken aanwezig hoeven
te zijn. Op termijn zal de frequentie afnemen. We
werken van 9.00 uur tot uiterlijk 12.30 uur.

Wie meldt zich aan om mee te helpen? Een keer in
de twee weken met een ploeg van 6 tot 8 mensen
gezellig aan ons dorpsarchief werken. Dat is toch
niet te veel gevraagd. Meld u aan bij Peter Huisman (075-6280 057) of Ingrid Jahn (06-1717 1793).
Een e-mail naar secretarishvw@westzaan mag
ook. Wees welkom.
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✓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 WATERTOREN ASSENDELFT

TROUWEN, VERGADEREN, FEESTEN
EN/OF ETEN OP ONGEKENDE HOOGTE

AGENDA MAART 2019
Vrijdag 1 maart
Zaterdag 2 maart
Vrijdag 8 maart
Dinsdag 12 maart
ri da 15 maart
aterda 16 maart
Zondag 17 maart
onderda 21 maart
Zaterdag 23 maart
Vrijdag 29 maart

VRIJMIBO*
High Gin**
Damned And Dirty – Blues**
en an de meest o winende en inno atie e
a ts in de roots traditie
Pubquiz 2.0**
RJ
o d an d met J wim
High tea**
o e o oo te oor 65
Diner op hoogte**
VRIJMIBO*

AGENDA APRIL 2019
Zondag 7 april
Dinsdag 10 april
Vrijdag 12 april
Zaterdag 13 april
onderda 18 a ril
Zaterdag 20 april
Zondag 21 april
Maandag 22 april
ri da 26 a ril

EXTRA ingelast – HIGH TEA**
Pubquiz 2.0**
VRIJMIBO
High Wine **
o e o oo te oor 65
Secretaresse dag
Dineren op hoogte**
Paasbrunch**
Paasbrunch**
RJ

ri entree
etaald entree/reser eren. i oor meer informatie o onze a e oo a ina of o
de atertorenassendel nl. oor reser eren mail naar reserveren de atertorenassendel nl
roene eldeten e Watertoren omm ni atiewe ost 12 1566 Assendel 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 33
beeld: Digitale Beeldbank

Zaanse bedrijvigheid
De Zaanse pellerij en malerij maakten aan
het eind van de negentiende eeuw een ware
gedaanteverandering door. Sinds de Gouden
Eeuw waren pelmolens en meelmolens vooral
te vinden geweest in het noorden en oosten
van de Zaanstreek. Westzaan had sinds 1722
zijn gerstpelmolen Het Prinsenhof. Met haar
wieken van ruim drieëntwintig meter was Het
Prinsenhof al dadelijk een van de grootste en
krachtigste molens in de omgeving. Pelmolens moesten voor hun snel draaiende stenen
een groot vermogen hebben. Zaandijk had
al eerder, sinds 1656, aan de Zaanoever op
een hoge houten stelling zijn meelmolen De
Bleeke Dood. De Zaanstreek telde nog veel
meer pel- en maalmolens. Ze waren de afbraak in de Franse tijd goed doorgekomen.
De levensmiddelenindustrie was, anders dan
houtverwerking, nauwelijks afhankelijk van
het economische getij. Halverwege de negentiende eeuw herbergde de Zaanstreek het
niet geringe aantal van vierenveertig pel- en
maalmolens. Bij de verwerking van gerst en
tarwe had zich intussen de veredeling van
mais en rijst gevoegd.

Het Prinsenhof. Vanaf 1973 weer een gerstpelmolen.

De graanverwerking kreeg in het laatst van de
negentiende eeuw echter een heel nieuw karakter.
De gerstpellerij in molens nam snel in betekenis af.
Daar kwam bij dat de gerst (gort) als volksvoedsel
stilaan zijn plaats inruimde in voor smakelijker granen. Zoals de Zaandijker koster het ooit zei: ‘Gort,
gort lusten ze niet. Maar pannenkoeken, prop in
maar, prop in maar.’ Bij het begin van de twintigste eeuw stonden er langs de Zaan veertig pellerijen en malerijen, waarvan er dertien niet meer
draaiden op wind maar op de moderne stoom of
het nog modernere gas. Ongepelde rijst en mais
werden per schip via de Zaandamse sluizen in
grote hoeveelheden aangevoerd. Tot aan de Eerste
Wereldoorlog zou de groei nog doorgaan. Daarna kromp de sector noodgedwongen, zoals ook
gebeurde met de houtsector. Tijdens de oorlogs-

Personeel van Molenaars Kindermeel voor het oude
fabriekspand aan de J.J. Allanstraat, toen Krabbelbuurt
geheten.

jaren zouden de productielanden steeds meer zelf
hun rijst gaan pellen.
Voor de gerstpelmolen Het Prinsenhof in Westzaan
begonnen na de eeuwwisseling zware tijden. In de
eerste helft van de twintigste eeuw was het met de
Westzaanse gerstpellerij gedaan. Noodgedwongen vermaalde Het Prinsenhof doppen tot veevoer
en zaagsel tot houtmeel voor de linoleumfabriek.
Pas na de Tweede Wereldoorlog kon gedacht worden aan eerherstel. In verschillende stappen zou de
molen worden teruggebouwd tot pelmolen (19561973). Als eigendom van de Vereniging De Zaanse
Molen is Het Prinsenhof sindsdien weer een toonbeeld van de krachtige molenbouw uit de vroege
achttiende eeuw. In het Zaanse landschap vormt
de molen een onmiskenbaar herkenningspunt.
Een vernieuwing van betekenis was rond de eeuwwisseling het vermalen van rijst tot rijstebloem. In
Westzaan leidde die ontwikkeling tot een omvangrijke en bloeiende industrie, Molenaars Rijstebloem
Kindermeel. Molenaar begon aanvankelijk voorzichtig in zijn pelmolen De Duinmeier, gelegen
achter de blauwselfabriek van Avis (1896). Zoals
veel Zaanse fabrikanten plaatste hij hier bij het
groeien van de omzet eerst een gasmotor (1905).
De echte groei begon met de verhuizing naar een
groot nieuw fabrieksgebouw aan de Nauernasche
Vaart, vlak bij de Westzanersluis (1911). Hier kon-

De fabriek van Cacao de Zaan.

den de vrachtschepen met rijst gemakkelijk aanmeren. Stoom zorgde voor de aandrijving van de
machines. Vanaf toen zou Molenaar verschillende
generaties kinderen voorzien van een gezond ontbijt. ‘Na borstvoeding – Molenaars Kindermeel’, zo
raadden zijn advertenties aan. En de verpakking
waarschuwde: ‘Wacht u voor namaak (…).’ Tot het
eind van de wederopbouwjaren na de Tweede
Wereldoorlog bleef het bedrijf floreren. Daarna
verscheen echter ook voor Molenaars Kindermeel
het tijdperk van samenwerkingsverbanden en
fusies. In 1975 verliet het bedrijf Westzaan. Op het
terrein langs de Nauernasche Vaart zouden wat
later woningen verrijzen (1978). De naam Molenaar
is echter in Westzaan-Noord nog steeds verbonden aan een sociaal geleid bedrijf, zoals de naam
Rote in Westzaan-Zuid. De oprichter zelf was rond
de eeuwwisseling actief in de arbeidersbeweging.
Hij richtte in Westzaan het Plaatselijk Arbeidssecretariaat op en onder zijn leiding vond in de oliefabriek De Engel te Wormerveer de eerste Zaanse
fabrieksstaking plaats (beide 1897).

Gerkens Cacao aan de Poel.

Opmerkelijk was in het laatste kwart van de negentiende eeuw de groei van de Zaanse cacao- en
chocoladenijverheid. Tot dan was de cacao voor de
Zaanstreek een nagenoeg onontgonnen gebied.
Rond het midden van de eeuw telde men niet meer
dan vijf kleine ambachtelijke cacaomalerijen met in
totaal drieëntwintig man personeel. In 1914 waren
er echter al dertien cacao- en chocolade-fabrieken
met niet minder dan zevenhonderd medewerkers.
Vanaf de jaren dertig zouden de chocoladefabrieken geleidelijk verdwijnen. De cacaofabrieken
handhaafden zich echter en groeiden zelfs. Ook in
de eenentwintigste eeuw zou de cacaonijverheid
langs de Zaanoevers een belangrijke werkgever
blijven.
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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
dé specialis
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

Op de Italiaanse toer! Een heerlijke goed gevulde soep. Bij het horen van de naam denk je aan een
Italiaanse opera. Een simpel recept met wel wat voorbereiding en wachttijd. Maar dan heb je ook wat!

Ribollita (Toscaanse soep voor de boer)
- hoofdgerecht
- 8 porties

Wat hebben we nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ui
3 teentjes knoflook
salie
2 stengels selderij
2 wortels
2 kruimige aardappelen
400 gram zwarte kool (cavolo nero of palmkool),
maar kan vervangen worden door boerenkool
700 gram savooiekool
300 gram snijbiet, kan ook vervangen worden
door spinazie
1 eetlepel tomatenpuree
400 gram gedroogde (cannellini)bonen
400 gram gepelde tomaten
½ liter groentebouillon (van een blokje)
400 gram Toscaans brood of traditioneel witbrood (mag een paar dagen oud zijn)
8 eetlepels olijfolie
zout en peper

Bereiding:
Laat de (cannellini)bonen een nacht in koud water
wellen. Kook de cannellinibonen vervolgens in
ongeveer één tot anderhalf uur met 2 teentjes
knoflook, wat salie, 2 eetlepels olijfolie en een
beetje grof zout tot ze gaar zijn. Snijd de goed fijngehakte ui en voeg een teentje knoflook toe en
laat dit een paar minuten fruiten in de olijfolie in
een grote pan. Snijd de wortel, selderij en aardappelen in kleine stukken en voeg ze samen met de
gepelde tomaten en gesneden snijbiet toe aan het
ui- en knoflookmengsel. Voeg de groentebouillon bij de tomatenpuree en doe het bij je groentemengsel in de pan. Snijd je kool (beide soorten)
klein en voeg die ook toe aan het groentemengsel
in de pan (de kool zal sterk krimpen, dus maak je
geen zorgen over het volume in de pan) Haal driekwart van de gekookte cannellinibonen uit de pan
(giet niet af!) en vermaal ze met wat kookvocht met
behulp van een staafmixer tot een romig mengsel.

V ind je het
l eu k om te
z ingen?
Zing dan met ons mee in het Westzaans Dameskoor. Wij zijn een gezellig koor en op zoek naar
nieuwe leden, vooral alten en mezzosopranen
zijn zeer welkom. In ons repertoire zit van alles:
klassiek, maar ook evergreens zoals Imagine van

Voeg het gemalen bonenmengsel bij de achtergebleven bonen en hun vocht en voeg alles toe aan
het groentemengsel. Laat de soep nu ongeveer
60-90 minuten koken (langer is beter). Voeg water
toe indien nodig, dit geldt ook voor zout of peper.
Na het koken zou het nog een dunne soep moeten zijn. Je gaat nu het oude brood toevoegen, het
brood zal het vocht opnemen. Je soep moet nu
eigenlijk een hele dag en nacht staan, deksel op de
pan als de soep is afgekoeld. De volgende dag verwarm je de soep. Als de soep heet is serveer je deze
met wat olijfolie en gemalen zwarte peper.

Weetje:
Ribollita is ongetwijfeld het meest authentieke Florentijnse recept, dit recept wint het zelfs van de bistecca alla Fiorentina, en dat zegt wat. Ribollita is een
soep gebaseerd op groente en oud brood, wat doet
vermoeden dat het een typisch gerecht is voor de
armen. De oorsprong ligt mogelijk in de middeleeuwen, toen een groot deel van de bevolking weinig te
eten had en men niets weggooide, en er dus een soep
van maakte. Uiteraard is de ribollita in de loop der tijd
veranderd. Zo zitten er tegenwoordig aardappelen in,
die uit Amerika komen en dus in de middeleeuwen
niet bekend waren in Europa. Wat de ribollita uniek
maakt voor Florence zijn de ingrediënten: nergens
in Italië wordt de soep zo gemaakt als de ribollita in
Florence.
Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Activiteiten Lambert Melisz
Nieuwjaarsreceptie
8 Januari hield Lambert Melisz een nieuwjaarsreceptie met traditioneel de appelflappen, een
hapje, drankje en een toespraak door de voorzitter van Stichting Vrienden van Lambert Melisz.
Er was een goede opkomst en er werden heel
wat handen geschud, met de beste wensen. In
de toespraak werd medegedeeld dat de receptie een balie krijgt met glas en een doorkijk naar
de grote zaal. Een verademing voor de vrijwilligers, want het aanzien wordt een stuk gezelliger.
Een prijsverhoging is nooit leuk, maar ook de
stichting moet eraan geloven, al is het maar een
kleine stijging. De maandkaart voor de dinsdagmiddagactiviteit houdt dezelfde prijs, maar voor
de koffie of thee werd besloten per 1 januari een
kleine verhoging door te voeren. De verhoging
is bedoeld om, ondanks de btw-verhoging, ook
op de donderdagochtend een gratis bakje koffie
of thee aan de bewoners te kunnen presenteren.
Daar waar eerst de opkomst zo’n twaalf personen was, is er nu sprake van een gezellige volle
zaal. Natuurlijk kan de dinsdag of de donderdagochtend ook voor niet-bewoners een leuk koffieuurtje zijn.
De bingo was weer goed bezet en het optreden
van het Good Tunes Trio zeer geslaagd. Met een
prachtige natuurfilm werd de maand januari
afgesloten.

Programma maart
5 maart
12 maart
19 maart
26 maart

bingo
lezing Piet Hazelebach
(te voet naar Rome)
muziekaal optreden Tavenu
olv Klaas Stoffer
film
Marion Bruins

John Lennon en Bridge Over Troubled Water van
Paul Simon. We repeteren op woensdagavond
van 20.00 tot 22.00 uur in De Kwaker.
Voor meer informatie: Annerieke Stuurman:
06-1492 6215. Maak een afspraak en kom vrijblijvend langs!
Het Good Tunes Trio, oftewel GTT, voor een volle zaal.
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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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Thuisafgehaald in Westzaan?
Sinds januari 2018 wonen we in Westzaan. Voor mij
weer terug naar m’n roots, nadat we ruim 25 jaar
in Kampen hebben gewoond. In mijn vorige woonplaats deed ik actief mee aan Thuisafgehaald. Dit
is een initiatief om (tegen kostprijs) maaltijden te
delen en zo meer contacten te leggen in de buurt
en voedselverspilling tegen te gaan. Op www.
thuisafgehaald.nl kun je meer informatie vinden.

ven wel de favoriet.

Koken is mijn hobby en ik had in Kampen een vaste ‘klantenkring’. Voor mij was het weinig moeite
om wat extra te koken en voor mijn afhalers - de
meeste waren alleenstaande ouderen - betekende
dat een verse smakelijke maaltijd en een gezellig
contactmoment in de keuken. Waardevolle wederzijdse contacten, die ook na de verhuizing nog
bestaan. Wat ik ook erg leuk vond, was om te merken hoe mijn vaste afhalers openstonden voor een
nieuwe manier van koken, waarbij ik vlees zoveel
mogelijk achterwege liet. Quinoa, granaatappels,
pastinaken, kikkererwten: ze stonden voor alles
open. Maar de asperges met ham en krieltjes ble-

Ik vind het leuk om ook in Westzaan aan de slag
te gaan met Thuisafgehaald, maar helaas zijn er
(nog) geen deelnemers. Er moeten hier toch zeker
ook mensen zijn die openstaan voor dit concept.
Je hoeft geen keukenprins(es) te zijn, een simpele
pastamaaltijd is ook prima. Je mag koken en afhalen, maar alleen afhalen kan ook. Er zitten geen
verplichtingen aan, het gaat om het afhalen van
maaltijden en niet om het bij elkaar eten. Ook is het
geen commercieel concept. Uitgangspunt is dat je
tegen kostprijs de maaltijden aanbiedt. Ik sta op
Thuisafgehaald onder de naam Sabloniere.
Ellis Minnesma

Ook als afhaler heb ik veel plezier beleefd aan
Thuisgehaald. Op mijn werkdagen kon ik op mijn
beurt weer maaltijden afhalen bij een andere thuiskok. Het was heerlijk om na een drukke werkdag
niet in de keuken te hoeven staan en te genieten
van een verse maaltijd.

Dodehoekles op De Kroosduiker
In het kader van ons huidige thema ‘verkeer’, hebben de kinderen van de groepen 7 en 8 op donderdag 17 januari een dodehoekles gekregen van
medewerkers van Veilig Verkeer Nederland. De
les bestond uit een praktijk- en een theoriedeel.
Tijdens het praktijkgedeelte begrepen de kinderen, door zelf plaats te nemen in de cabine van
de vrachtauto, wat de dode hoek inhoudt. Een
aantal kinderen stond op diverse plaatsen achter
en naast de vrachtauto, zodat de kinderen in de
cabine konden ervaren wat een vrachtwagenchauffeur wel en niet kan zien. De vuistregel is:

blijf er rechts van en er ruim achter. Het theoriegedeelte bestond uit een quiz, waarbij de kinderen
diverse dodehoeksituaties moesten beoordelen.
De tweede vuistregel is: blijf altijd ruim drie meter
voor of achter de vrachtauto. Het was al met al een
zeer afwisselende en leerzame ochtend.
Petra Ahrends

ZUIDERVERMANING

W E S T Z A A N
Organisatie Oude Muziek brengt
Anne Azéma en Shira Kammen
Middeleeuwse liederen met grilpower
Met de soulmates Anne Azéma en Shira Kammen, twee ‘grandes dames’ van de oude muziek,
heeft dit middeleeuwse concertprogramma een
stevige dosis girlpower. Niet alleen op de bühne,
maar ook op de lessenaar vieren spirit, kracht
en passie hoogtij. In de beeldrijke verzen en
bezwerende gezangen van trouvères als Gautier
d’Espinal, Thibaut de Champagne en Chrétien de
Troyes tekent zich een kleurrijk silhouet af van de
vrouw als godin en geliefde, moeder en muze.
Anne Azéma doet zang, draailier en harp en
Shira Kammen zang, vedel en harp.
Datum: Donderdag 21 maart
Aanvang: 20.15 uur, zaal open 19.45 uur
Duur: 70 minuten, geen pauze
Kaarten: € 24,- , vriend € 20,- , CJP/student € 10,(exclusief transactiekosten)
Kaartverkoop: via Oude Muziek of
030-2329 010.
Zoals altijd in de Zuidervermaning Westzaan is dit
een concert bij kaarslicht en is na afloop gelegenheid tot napraten met een drankje en een hapje.
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Spectrum Schoonmaakbedrijf is
er voor al uw schoonmaakwerk!
Glasbewassing
Onderhoud kantoren
Schoonmaak opleveringen
Vloeronderhoud tapijt en/of harde vloeren
Schoonmaak gevels voor
bedrijven en particulieren
Verwijderen van graffiti

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

www.schoonmaakbedrijfspectrum.nl

Voor een
persoonlijke
en adequate
aanpak!

Voor een
stralend &
gezond gebit!
J.J. Allanstraat 322, 1551 RT Westzaan,

075-7711481

Assendelft

Smit
en Alles
landbouwmechanisatie

www.smitenalles.nl

Vaartdijk 6a, 1566 PL
T: 075-6875956
M: 06-50664427
SPECIALIST IN BIER, WIJN EN
VELE SOORTEN GEDISTILLEERD

Uitgeest

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

werk/personeel
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075-6218845

010-4625985

Provincialeweg 21a

Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie

3047 BB Rotterdam

WWW.INTERSELEKTIE.NL
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Guisweg 35
1544 AG, Zaandijk

info@slijterijsaendyck.nl

Op zoek naar
c h we

Nu ook bij ons verkrijgbaar
de Originele Reght Huys Bitter

tel. 075 - 621 37 91

www.slijterijsaendyck.nl

www.slijterijsaendyck.nl

De
puzzel
van
INGRID

Deze maand geen prijspuzzel. U kunt de oplossing dus niet insturen.
De oplossing van de puzzel in het vorige nummer is WATERHOND,
de naam van een vroegere oliemolen in Koog aan de Zaan.
Veel puzzelplezier!

KRUISWOORDRAADSEL
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82
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74

75

77

78

Zijn de antwoorden juist ingevuld, dan lees
je in de gekleurde vakjes van boven naar beneden een schertsende aanduiding voor een
niet bestaand tijdstip.

81

83
86

Verticaal: 1 venster, 2 liefkozing, 3 Nederlandse Spoorwegen(afk.), 5 motorraces, 6 vaartuig,
7 bewoner van de Efteling, 9 breuk, 12 mannelijk
dier,13 Europeaan, 15 beeldopname, 16 heilwens,
17 strop, 18 Iemand met rood haar, 19 adem, 21
grondsoort, 23 vaartuig, 24 haarsierraad, 28 rivier
in Noord-Holland, 29 tegel (Eng.), 30 kanaalpeil
(afk.), 31 en andere (afk.), 32 stijf, 33 dwingend,
36 saluutschot, 38 soort koe, 42 muziekritme, 43
vrouw van Odin, 46 dezelfde (afk.), 47 Anni Elapsi
(afk.), 48 audiospeler, 52 niet klein, 56 gedenkschrift, 57 showruimte, 59 bars, 60 oninteressant,
62 officiële editie (afk.), 63 godsdienst, 65 berggeit,
67 Nederlandse schaakgrootmeester, 69 op de
vermelde dag, 71 plezier, 73 aantreffen, 75 voormalige kunstvezelfabriek, 77 Britse astronoom, 80
technische informatie opleiding (afk.), 81 een zeker
iemand, 82 beschadiging, 84 vogel, 86 huisdier,88
golfterm, 90 Frans lidwoord, 91 muzieknoot.

71

73

76

Horizontaal: 1 dunne stengel, 4 dierenverblijf, 8
lokmiddel, 10 open plek in bos, 11 zoogdier, 12
speelgoed, 14 bazige vrouw, 15 vis, 17 kansspeelster, 19 haversoort, 20 niet leeg, 22 langzame dans,
24 vlasafval, 25 landbouwwerktuig, 26 rivier in
Rusland, 27 water in Friesland, 28 bijkans, 30 vogeltje, 32 een methode van sparen, 34 bevolking, 35
muzieknoot, 37 kynologen verbond Nederland
(afk.), 38 benzinemerk, 39 oppervlaktemaat, 40
bier, 41 persoonlijk vnw., 42 dierengeluid, 44 meisjesnaam, 45 juweel, 48 reptiel, 49 laatsleden (afk.),
50 thee (Eng.), 51 gewicht, 53 gegroet, 54 droog,
55 uitroep van jongeren, 56 afgemat, 58 rivier in
Italië, 59 bontsoort, 61 gebak, 64 onderscheiding, 66 beursterm, 68 jongensnaam, 70 the next
generation ( afk.), 71 Chinese lengtemaat, 72 soort
onderwijs, 74 eerwaarde (afk.), 76 métier, 78 ontkenning, 79 gevonden, 83 meisjesnaam, 85 geloof
(afk.), 87 familielid, 88 vader, 89 vis, 91 bewonderaar, 92 gevierde filmactrice, 93 hemellichaam.

84
87

88

90

91
93
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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
Ŕ(&41&$*"-*4&&3%*/1"5300/7-0&3&/
Ŕ3&/07"5*& ""/)&-&/&//*&68
Ŕ-".&- -".*/""5&/)065&/7-0&3&/
Ŕ-&7&3*/(#3&&%"44035*.&/5

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
V

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
W

www.luvu.nl
uitvaartleidster:
M.C. Vis
V - Luttik
Zuideinde 35
1551 EA Westzaa
W
n
075-617 09 54

-

Ruud Kerkhoff

persoonlijke begeleiding
wilsbepaling / nazorg
uitvaartverzekeringen
opbar
a en: ’t Reght Huys / th
ar
t uis
deeluitvaarten
uitvaart naar uw eigen wens

Bent u op
zoek naar advies
over verzekeringen,
hypotheken, financiën
of pensioen?

Westzijde 318, Zaandam
T 075 - 616 17 17
Nieuwsgierig? Kijk snel op

www.vandijkstijl.nl



www.drvr.nl
Administratie & Belastingen voor Particulieren, ZZP’ers, Starters en MKB
info@esadministraties.nl • 06 – 284 31 867 • www.esadministraties.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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same n spelen, same n lere n!

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

J.J. Allanstraat 334 / 1551 RT 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 kindermishandeling. 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

De diensten zijn in de Kooger Vermaning
24 feb 10.00 uur ds. Truus de Boer
3 mrt 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
10 mrt 10.00 uur ds. Pieter Harteveld
17 mrt 10.00 uur ds. Theo van Willigenburg
24 mrt 10.00 uur br. IJke Aalders
31 mrt 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62
24 feb 9.30 en 16.00 uur ds. J. van Dijken,
Nieuw-Vennep
3 mrt 9.30 uur ds. L.J. Koopman
16.00 uur ds. C. Brouwer, Maarssen
10 mrt 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
13 mrt biddag voor gewas en arbeid,
beide diensten in Westzaan
15.30 en 19.30 uur ds. L.J. Koopman
17 mrt voorbereiding Heilig Avondmaal
9.30 uur ds. L.J. Koopman
16.00 uur ds. M.P. Hofland, Haarlem
24 mrt viering Heilig Avondmaal
9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
31 mrt 9.30 uur ds. A.G. van der Heijden,
Zaandam
15.00 uur (!) ds. P.J. den Hertog,
Amsterdam

Gereformeerde Gemeente Westzaan
24 feb 10.00 en 15.30 uur leesdienst
3 mrt 10.00 uur leesdienst
19.00 uur ds. J.M.D. de Heer
10 mrt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
17 mrt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
20 mrt Biddag voor gewas en arbeid
15.00 en 19.30 uur ds. M. Joosse
24 mrt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
27 mrt 19.30 uur ds. A. Verschuure
31 mrt 10.00 uur ds. P. Mulder
15.30 uur student M.L. Dekker

Protestantse Gemeente Westzaan
24 feb
3 mrt
10 mrt
17 mrt

10.00 uur ds. B. Vijfvinkel, Wormer
10.00 uur ds. J.P. Schouten, Naarden
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10.00 uur ds. C. Ravensbergen,
Wormerveer
24 mrt 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
31 mrt 10.00 uur pastor P. Meijer, Zaandam

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 maart 2019 sturen naar De Kersenboomstraat 40, 1551 BW Westzaan of mailen
naar redactie@wessaner.nl. Kopij in Word zonder
opmaak. Geen foto’s in de tekst geplakt, geen
kaders, strepen of kolommen. Foto’s minimaal
1 Mb als bijlage bij de tekst.
De volgende Wessaner verschijnt op donderdag
21 maart 2019.

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.

Godfried Bomans zei: ‘Humor is een
prachtige waterlelie die wortelt in het
troebele water van verdriet.’

De Wessaner

De Wessaner is een uitgave van de Westzaanse
Gemeenschap. Het blad wordt elf keer per jaar
huis-aan-huis verspreid in Westzaan en Nauerna.
De Wessaner krijgt geen subsidie en wordt
volledig betaald uit de advertenties. Het bestuur,
de redactie en de bezorgers zijn vrijwilligers.
Oude nummers van De Wessaner zijn digitaal in
te zien op www.westzaan.nl.
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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

INSTITUUTLIEV.NL

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

Rioleringen - Dakbedekkingen
Lood-, zink- en koperwerken

Dirk Hagemeijer
E dhagemeijer@outlook.com
M 06-15 63 65 76
T 075-621 77 40

Specialistisch.
Innovatief.
Duurzaam.
ZAANS VAKMANSCHAP

Harm Hagemeijer
E info@hagemeijervloeren.nl
I www.hagemeijervloeren.nl
M 06-43 90 35 57

Bona Gecertiﬁceerd Vakman,
certiﬁcaatnummer NL31093

Al sinds 1902 is HuigHaverlag een specialist in retail drukwerk. Met een breed scala aan digitale
persen op klein- en grootformaat, offset en fulfilment in huis kunnen we elke opdracht aan.
Daarbij zorgen we met onze ICT-oplossingen voor productie op maat! Ook voor uw brochures,
folders, boeken, huisstijlen, enzovoort bent u bij HuigHaverlag aan het juiste adres.
Dus elke opdracht groot of klein, filiaalspecifiek of een complete winkelinrichting
wordt met de expertise van HuigHaverlag snel en professioneel voor u geregeld.
Geïnteresseerd in de eindeloze mogelijkheden?
Kijk op huighaverlag.nl of maak een afspraak met één van onze professionals.
www.huighaverlag.nl
volg ons:
Witte Vlinderweg 74 • 1521 PS Wormerveer • T 075 612 73 73
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