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Watervlooien
vangen
Toen mijn ouders in Slotermeer,
na te lang inwonen bij hun ouders,
eindelijk een woning voor zichzelf
hadden, kwam er een tweede kind
en dat was ik. Daarna kwam er, zoals in vele arbeidersgezinnen, voor
mijn vader het aquarium. Zolang ik
mij kan herinneren, keken we visjes. Elke dag was mijn vader ermee
in de weer. Na het eten nam mijn
vader me op zijn fiets in het fietsstoeltje vóórop weleens mee naar
de Sloterplas. Hij had een schepnet mee en een leeg potje met deksel. Ik mocht mijn schoenen uit en
door het lage water op het strandje
lopen. Ook mijn vader deed zijn
schoenen uit, broekspijpen opgerold. We gingen watervlooien
vangen voor het aquarium. Lang
boeide mij dat niet. Ik moest plassen van het koude water. Met tegenzin zette hij schepnet en potje
watervlooien weg en liet hij mij bij
het riet al bungelend plassen. Ik
moest daarna mijn schoenen weer
aan en we gingen meteen terug
naar huis. Ik dacht het uitstapje
verpest te hebben. Maar dat was
niet zo. Hij was gewoon blij met de
watervlooien. Van watervlooien
heb ik niet veel verstand gekregen.
Maar ze waren minder gruwelijk
dan de in plastic krioelende tubifex
dat jaar in jaar uit in de stortbak
van ons toilet hing vers te blijven.
Linda Wessels,
redactie Wessaner

Je kunt nooit weten waar een
paling kruipt!

Vlnr: Stefan Gorthuis (voorzitter voetbalvereniging), Edwin Stolp (initiatiefnemer) en Antoon Kuiper (voorzitter ijsclub).

VVV Westzaan en IJsclub Lambert Melisz
op de pedalen tegen Huntington
Het verenigingsleven is niet uitsluitend voor leden, maar dient in onze
ogen ook vaak een maatschappelijk doel. Zo werden wij recentelijk
benaderd door het Campagneteam
Huntington, dat geld inzamelt voor
onderzoek en genezing van deze
slopende ziekte. Huntington is een
erfelijke ziekte die de hersenen
steeds verder aantast (denk aan een
combinatie van ALS, Parkinson en
Alzheimer). Naar schatting zijn er in
Nederland 1700 patiënten die aan
deze ziekte lijden en tussen hun 30e
en 40e levensjaar geconfronteerd
worden met de eerste symptomen.
Momenteel overlijden nagenoeg
alle dragers binnen 16 jaar. Kinderen van patiënten kunnen zich vanaf
hun 18e levensjaar laten testen of
ook zij drager zijn en helaas is die
kans (met 50%) erg groot. Hoewel er
hard gewerkt wordt aan medicijnen
is er heel veel geld nodig voor verder
onderzoek en ontwikkeling.

Ronde door Noord-Holland
Onze oud-jeugdtrainer, en zelf huntingtonpatiënt, Edwin Stolp heeft
de ijsclub en de voetbalvereniging

gevraagd of wij iets kunnen betekenen bij zijn droom om een 24 uur
durende wielerronde te organiseren.
Dit om zoveel mogelijk geld op te
halen en aandacht te vragen voor de
ziekte van Huntington. Vanzelfsprekend doen wij dat graag en op 22 en
23 juni zal de 110 km (ook 40 km is
mogelijk) lange ronde door NoordHolland gefietst worden met als
motto ‘Trappen tegen Huntington’.
Start- en finishpunt van de rondes
bevinden zich op het voetbalcomplex. Het is geen wedstrijd, maar er
wordt een etmaal lang in groepjes
van maximaal tien rijders gefietst
om de actie een optimale uitstraling
te geven. Op onze complexen zullen
er tal van activiteiten plaatsvinden.
De kantine van de voetbalvereniging zal gedurende het hele evenement geopend zijn.
Hoewel er nog geen volledige activiteitenlijst beschikbaar is kunnen
we er wel al een paar verklappen. Zo
kan er, zolang het licht is, boerengolf
gespeeld worden op het ijsbaanterrein. De Zaanse Parelvissers zullen
op zaterdag komen zingen en de
jeugd van VVV Westzaan zal een

nachttoernooi spelen. We hopen dat
het een gezellig maar bovenal succesvol evenement wordt. Alle baten
zullen wij vanzelfsprekend doneren
aan de Stichting Huntington.

Inschrijving
Inschrijven voor de wielerrondes kan
binnenkort via de website huntingtonzaanstreek.nl. Deelname aan de
toertocht van 110 km kost 60 euro,
waarvoor u behalve een unieke
tocht ook een belangrijk fietsshirt
krijgt, waarmee u de naamsbekendheid van de ziekte vergroot. Met uw
deelname levert u bovendien een
directe bijdrage aan het onderzoek
naar de slopende ziekte. De ziekte
die absoluut gestopt moet worden!
Het organisatieteam is bereikbaar
via huntingtonzaanstreek@gmail.
com. We rekenen op een mooi aantal deelnemers en een gezellig, vol
complex. In het meinummer van
De Wessaner zullen wij het volledige programma onder de aandacht
brengen.
Arno van den Broek,
publiciteit VVV Westzaan
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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

Op 1e paasdag, zondag 21 april serveren wij
van 12:00 uur tot 15:00 uur een paasbrunch
Soep: Heldere groentesoep met gehaktballetjes
Koud buffet: Rundercarpaccio met kaas, spekjes, pijnboompitten en
truffeldressing  Ardennerham met meloen  Beenham  Wrap gevuld
met ‘Vitello Tonato’ dun gesneden kalfsrosbief met tonijnmayonaise en
Old Amsterdam kaas  Diverse soorten vleeswaren  Huzarensalade 
Gerookte zalm en gerookte botervis  Hollandse garnalen met
cocktailsaus  Gevulde eieren

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.

Kaas: Jonge kaas  Brie  Old Amsterdam kaas  Geitenkaas.
Warme gerechten: Quiche  Kalfsvleeskroket  Boerenomelet 
Gekookte eieren.
Brood: Bruin en witbrood  Witte en bruine kadetten  Paasbrood 
Diverse luxe broodjes
Nagerecht: ‘Proeverij van zoetigheid’ 
Voor de kinderen serveren wij een kinderijsbeker
Volwassenen: € 30,75 p.p., Kinderen: € 16,75 p.p. (van 4 tot 12 jaar)
Prijzen zijn inclusief koffie, thee, melk en karnemelk.
Bovenstaande brunch wordt in buffetvorm gepresenteerd.
Reserveren is noodzakelijk.
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

Lars Boot Woning- en Projectstoffering
Als ik ‘s morgens binnenloop in de Showroom
in Wormerveer van Lars Boot Woning- en Projectstoffering word ik hartelijk en met koffie
onthaald door Cindy, de echtgenote van Lars,
die hier de verkoop runt. Zij verloochent haar
Westzaanse afkomst niet, want ze heeft een
charmant en licht Zaans accent, waardoor ik
mij er gelijk ‘teus’ voel, zoals zij dit uitdrukt.
Toen Lars ruim vier jaar geleden het Westzaanse
bedrijf van zijn ouders Cor en Gina overnam, dat zij
gedurende 32 jaar in hun winkel in de Kerkbuurt
uitoefenden, koos hij voor een andere formule. Hij
vestigde zich aan de Witte Vlinderweg 30A in Wormerveer, waar hij in een ruimer en moderner pand
zijn collectie beter kon tonen en meer opslagruimte had. Tot de nieuwe formule hoorde ook dat dit
geen winkel meer was, maar een showroom die
slechts twee vaste dagen per week geopend is:
dinsdags en vrijdags. De rest van de week inclusief
op zaterdag kan de zaak op afspraak bezocht worden. Door die keuze is Cindy wat vrijer om haar tijd
in te delen. Hun zoon James is 17 en dochter Jane
14 jaar en waren op het moment van opening van
de showroom al zelfstandig genoeg . Ook voor de
klanten is het werken met afspraken efficiënter.
Cindy werkte tot vier jaar geleden in de cosmetica,
wat goed te zien is aan haar perfecte make-up,
die in de showroom goed uitkomt. Ze koos ervoor
samen met haar man het bedrijf te leiden. In het
begin werd ze terzijde gestaan door haar schoon
moeder Gina, die over 32 jaar ervaring beschikte.
Maar inmiddels weet ze van de hoed en de rand op

het gebied van woning- en projectstoffering en is
geen klus haar te ingewikkeld.
Want ingewikkeld is het wel, ervaar ik als Cindy mij
een snelcursus geeft van de verschillende vloer- en
raambekledingsstoffen waarover zij haar klanten
van informatie kan voorzien. Een bezoek aan de
showroom is een must voor iedereen die iets aan
de stoffering van zijn woning wil veranderen. Of
het nu gaat om het opnieuw bekleden van een
trap, het leggen van vloerbedekking of tapijttegels
of een pvc-vloer, gordijnen, vitrages of raambekleding, raamhorren, hordeuren, het is er allemaal in
tientallen zo niet honderden soorten. Desgewenst
in brandwerende of antiallergische uitvoering, tot
deurmatten aan toe. Desgewenst mogen de stalen mee naar huis worden genomen om te kijken
of de gekozen materialen wel goed in het interieur
passen. En nu komt Lars in beeld, die meer de uitvoerende taak bij de klanten thuis heeft. Hij komt
persoonlijk de maten opnemen en zorgt daarnaast
ook voor goede adviezen. Als daarna tot aankoop
beslist wordt, komt hij persoonlijk de producten
vakkundig aanbrengen.
Recentelijk is de collectie raambekleding uitgebreid met vitrages en gordijnen van de bekende
stylist Mart Visser. Verder is er twee maal per jaar
een aanpassing aan de laatste modetrends. Lars is
op het moment dat ik de showroom bezoek aan
het werk in Westknollendam. Hun klantenkring
is hoofdzakelijk in de Zaanstreek te vinden, met
uitschieters naar Alkmaar, Bergen en Purmerend.
Sommige klanten zijn al sinds drie generaties met
de firma bekend, en ook de Westzaanse klanten

Proef je buurthuis
Het is weer zover. Voor de derde keer organiseren
de dorps- en buurthuizen van Zaanstreek-Noord
weer de fietstocht ‘Proef je buurthuis’. Deze keer
op zondag 14 april, vanaf 10 uur. Er kan gestart
worden bij een dorps- of buurthuis naar keuze. Dit
jaar doet ook dorpshuis De Noorddam in Westknollendam mee.

Keezmiddag
Op zondag 7 april is er weer een leuke keezmiddag, aanvang 13.00 uur. Inschrijven per paar via
info@dorpshuis-westzaan.nl of via 075-6310 352.
Het kost 5 euro per persoon, inclusief koffie/thee
en hapjes, exclusief overige drankjes.

Bridgedrive
Zondag 14 april is alweer de laatste bridgedrive
voor de zomervakantie, aanvang 13.30 uur.
Aanmelden via peterenwill@gmail.com of telefonisch tot uiterlijk 12.00 uur die zondag op
075-6310 352.

Het belooft weer een dag te worden vol verrassingen en lekkere hapjes en drankjes. Behalve alcoholische drank is alles gratis. U betaalt slechts 3
euro per deelnemer. Kinderen tot 6 jaar gratis en
tot 12 jaar 1 euro. Er is weer een prijsvraag aan verbonden, door elk dorps- en buurthuis is een prijs
beschikbaar gesteld.
Inschrijven kan tot 10 april. We hopen dat heel
veel mensen en kinderen meedoen. Tot ziens op
14 april.

Hét dorpsfeest

weten de showroom in Wormerveer goed te vinden. Een ander belangrijk onderdeel van het assortiment bestaat uit karpetten die van elke tapijtsoort
gemaakt kunnen worden, door het tapijt op de
door u gewenste maat te festonneren.
Lars wordt bij zijn werkzaamheden de laatste tijd
af en toe vergezeld door zoon James, die naast zijn
studie zo ervaring opdoet in het stofferingsvak en
mogelijk de toekomstige derde generatie zal vormen van Boots Woningstoffering. Een goed vooruitzicht voor Cindy en Lars.
Voor uitvoeriger informatie over het assortiment
zie: www.larsboot.nl. Voor het maken van een
afspraak: info@larsboot.nl of 075-6216 488.

Cindy Boot in de showroom te Wormerveer.

Harry Slinger, en de band de Maddogs, met o.a. de
Westzaner Paul van Deursen, de zaal op z’n kop
zetten. De bands spelen van 20.30 tot 1.00 uur.
Kaarten zijn in de voorverkoop voor € 10,00 bij
Bloemsierkunst Albers J.J. Allanstraat 335, tijdens
reguliere openingstijden en via
info@dorpshuis-westzaan.nl te reserveren.
Kaarten aan de zaal € 12,50.

Workshop Turkse pizza
Op donderdag 4 april aanvang 18.00 uur gaan we
samen met onze kok Sureyya heerlijke Turkse pizza’s maken. Uiteraard ontbreken de sauzen niet.
Tijdens het maken gaan we zelf lekker proeven
en je mag daarna een aantal pizza’s mee naar huis
nemen. Die kun je de volgende dag opwarmen:
heerlijk.
De kosten voor deze workshop zijn 15 euro, inclusief ingrediënten, exclusief drankjes.
Aanmelden via www.dorpshuis-westzaan.nl of
cursus@dorpshuis-westzaan.nl

Zaterdag 20 april wordt het weer groot feest in De
Kwaker. Dit jaar zullen Drukwerk, met onze eigen

3

Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Draadloos muziek in uw hele huis

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen
en gehoorbescherming

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

Openingstijden kijk op www.hepta.nl

Sandra
Sandra Klokkemeijer
Klokkemeijer

Verzekerd van
Robert Spilen persoonlijk
Sandra Klokkemeijer
Deskundig
advies

Horend Goed | Heiligeweg 15D Krommenie
T. 075 - 20 25 203 | www.horendgoed.nl

Robert
van
Spil
Robert
Spil

Horend Goed | Heiligeweg 15D Krommenie
T. 075 - 20 25 203 | www.horendgoed.nl

Horend Goed | Heiligeweg 15D Krommenie
Sandra| Klokkemeijer
T. 075 - 20 25 203
www.horendgoed.nl

Robert Spil

Horend Goed | Heiligeweg 15D Krommenie
T. 075 - 20 25 203 | www.horendgoed.nl

www.mrboat.nl voor advies en de scherpste prijzen!

www.saenbike.nl

Diverse soorten epoxy - glasweefsel - vulmiddelen - kleurstoffen - hulpmiddelen

M. SLAAP & Zn
rolluiken
markiezen
lamellen
jaloezieën

Di. t/m Za.
geopend

v/h W.H. Spiegel

sed
zonneschermen
ert
194
rolgordijnen en horren
8
knikarmzonneschermen
ook voor onderhoud en reparaties

J.J. Allanstraat 64, 1551 RN Westzaan
Tel. 075 - 616 27 08, E-mail: mslaap@outlook.com

Uitstekende service en kwaliteit
voor een scherpe prijs!
APK - Airco - Onderhoud - Reparaties - Restauratie
In- en Verkoop - Storingen - LPG - Schadeherstel
Banden en velgen - Uitlijnen

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!
Rechte tocht 9d, 1507 BZ Zaandam
Tel:
075 - 631 23 84
Mob:
06 - 532 31 977
E-mail:
r.hotting@hottingelektrotechniek.nl
Internet: www.hottingelektrotechniek.nl

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

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

Parallelweg 1 - 1151 BS Broek in Waterland - Tel. 020 - 403 18 29
www.obmverzekeringen.nl
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De Dag van Westzaan 2019

Misschien kunt u het nog herinneren. Al twee
jaar op rij zet het hele dorp zich in om De Dag
van Westzaan te laten slagen. Zo reden er oldtimers door het dorp en hadden vele instanties,
verenigingen en stichtingen hun deuren opengezet. Dit jaar vindt (alweer) de derde editie van
De Dag van Westzaan plaats. Op zaterdag 14
september zullen vele deuren weer opengaan.
Hierdoor kunnen de Westzaners overal een kijkje nemen. Misschien wilt u wel lid worden van
een van de verenigingen, of wilt u iets doen bij
van één van de instanties en stichtingen die het
dorp rijk is? Of bent u gewoon nieuwsgierig naar

Mooie dingen
Er gebeuren mooie dingen
op cbs De Rank Westzaan
en Assendelft en bij de
Kindertuin. Waar zijn we
momenteel mee bezig? Er is
een werkgroep duurzaamheid. Die buigt zich over wat wij in de toekomst
de kinderen willen meegeven. Duurzaam betekent niet alleen goed zijn voor de omgeving,
maar ook goed zijn voor jezelf en anderen.
De werkgroep Engelse taal kijkt naar een aanbod van Engels voor groep 1 t/m 8. Er zijn vakdocenten Engels uit het voortgezet onderwijs
die met ons mee willen denken.
De werkgroep wetenschap & techniek ontwikkelt een plan voor een technolab voor beide
locaties. De werkgroep bezoekt diverse scholen
die al met een soort technolab werken. Inspirerende bijeenkomsten zijn dat.

wat Westzaan nog meer te bieden heeft? Hier
kunt u allemaal achter komen op De Dag van
Westzaan.
Achter het organiseren van deze fantastische
dag zit natuurlijk wel wat werk. Tijdens de vergaderingen worden ideeën uitgewisseld, en hulp
aan elkaar geboden. Want samen sta je sterker.
Zou u ook graag uw deuren openzetten op De
Dag van Westzaan, maar hebt u nog geen idee
op welke manier. Of wilt u op een andere manier
ondersteuning geven aan deze dag, dan nodigen wij u van harte uit op de eerste vergadering.
Deze vindt plaats op 27 maart in dorpshuis De
Kwaker om 20.00 uur.
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen
op de website: www.westzaan.nl. Of bekijk onze
Facebookpagina: De Dag van Westzaan.
Dewi Fraij

De voorbereidingen zijn in volle gang voor
PeuterSpelen in Westzaan en PeuterSpelen en
naschoolseopvang aan de Vermeulenstraat in
Assendelft, die met ingang van volgend schooljaar zullen starten. Vooruitlopend daarop organiseren we het PeuterCafé in Westzaan, omdat
we daar het peuterspeellokaal al gaan inrichten.
We willen ouders en kinderen in de leeftijd van
2 tot 4 jaar de kans bieden om kennis te komen
maken. Samen een kopje koffie drinken, luisteren naar het voorlezen van een prentenboek,
samen met papa en mama wat lekkers van ons
fruit maken en ontdekken wat PeuterSpelen in
de school te bieden heeft.
De eerste inloopochtend van het PeuterCafé
is op 3 april van 9.30 tot 11.00 uur. Tot aan de
vakantie is het PeuterCafé daarna ook nog op 8
mei, 5 juni en 3 juli.
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met:
Angelieke Carpentier-Hamers, cbs De Rank, 0752010 126, angelieke.carpentier@agora.nu. Of
met Miriam Boerema, De Kindertuin, 06-2267
4297, info@kindertuin.nu.

Activiteiten Lambert Melisz
Februari, een maand met veel meezingnummers
Zoals gewoonlijk was er op de eerste dinsdagmiddag van de maand de bingo met veel prijzen.
Sinds januari is er een hoofdprijs voor de eerste
bingo die valt, namelijk een tegoedbon van visboer Buis van 10 euro. Is dat niet geweldig. De
muzikale gast was Benjamin en als verrassing
had hij Andrea meegenomen. Samen zongen zij
prachtige nummers waar men stil van werd, zo
mooi was dat.
Het is al jaren geleden dat het Westzaanse
Dameskoor in Lambert Melisz heeft gezongen,
dus werd het wel eens tijd om het koor uit te
nodigen. Met dertig dames vulden ze de grote
zaal om heerlijke meezingnummers te laten
horen. Het was een gezellige drukte en hopelijk
zien wij het koor volgend seizoen weer.
Na twee middagen te hebben meegezongen,
eindigde deze maand met een mooie natuurfilm
over trekvogels, die soms wel 4000 kilometer
afleggen om zich tijdelijk in een gebied te vestigen voor voedsel. Heel indrukwekkend vonden de bewoners deze film. Mocht iemand nog
ergens een mooie natuurfilm hebben liggen, en
er niets meer mee doet, dan wil Lambert Melisz
deze graag ontvangen.
Helaas was er ook triest nieuws deze maand. Twee
bewoonsters, beide trouwe dinsdagmiddag
bezoekers zijn heel plotseling overleden. Alle
vrijwilligers wensen de nabestaanden sterkte in
deze moeilijke tijd.

Programma april
2 april
9 april
16 april
23 april
30 april

bingo
film
bijeenkomst jongeren/ouderen
4 mei herdenking
bingo
muzikale gasten: Van der Hoeven 		
Brothers en afsluiting seizoen met
een hapje en een drankje
Marion Bruins

Zanger Benjamin had als verrassing Andrea meegenomen.
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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 27,50 euro
Maandkaart onbeperkt 40 euro
10 rittenkaart 72,50 euro

Middel 6, Westzaan
Tel. 06 255 249 14
www.fitcircuit.nl
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...aangenaam.
T (075) 621 66 07 | M 06 22 44 86 96
E klerkrichard@gmail.com

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

•
•
•
•

Drijvende aanlegsteigers
Drijvende terrassen
Kanosteigers
Roeisteigers

Westzijde 390, 1506 GL Zaandam, 075-6351695

Koningsdag Westzaan 2019
Hoe is Koningsdag eigenlijk ontstaan? Even terug in de tijd. De
grondsteen voor onze Koningsdag is feitelijk al in 1885 gelegd.
Toen werd op 31 augustus 1885
Prinsessedag gevierd, ter gelegenheid van de vijfde verjaardag
van prinses Wilhelmina. Na

het overlijden van haar vader,
koning Willem III op 23 november
1890, werd Wilhelmina koningin,
nog wel onder regentschap van
haar moeder, koningin Emma.
In 1891 werd in Nederland de eerste echte Koninginnedag gevierd.
In de eerste jaren van Wilhelmina’s regeerperiode
op de laatste dag van de
schoolvakantie, en vanaf
1902 op 31 augustus, de
verjaardag van de koningin. In 1948 deed Wilhelmina afstand van de troon
en volgde Juliana haar
moeder op. Ook zij koos
ervoor om Koninginnedag op haar eigen verjaardag te vieren, namelijk
op 30 april. Koningin
Beatrix besloot bij haar
aantreden Koninginnedag op 30 april te blijven
vieren, uit respect voor
haar moeder.

Met Beatrix veranderde de invulling van Koninginnedag. Ten
tijde van koningin Juliana werd
op 30 april een defilé gehouden.
De gehele koninklijke familie
stond op het bordes van paleis
Soestdijk. Vele Nederlanders
en rijksgenoten liepen langs
in de kilometerslange stoet en
gaven geschenken, vooral bloemen, waarmee het bordes werd
bedekt. ‘s Morgens liepen schoolkinderen overal in het land in
optocht naar het stadhuis om de
burgemeester een aubade van
vaderlandse liederen te brengen,
afgesloten met het Wilhelmus.
Daarna werden in vele dorpen en
steden traditionele kinderspelen
georganiseerd, zoals zaklopen
en koekhappen. In veel plaatsen
worden deze twee onderdelen
nog altijd jaarlijks georganiseerd.
De dag werd traditioneel besloten met een lampionoptocht.
Ook nu nog wordt deze afslui-

tende lampionoptocht op veel
plaatsen gehouden, regelmatig
gevolgd door een vuurwerkshow
(bron Wikipedia).
Vanaf koningin Wilhelmina tot en
met koningin Beatrix heette de
dag Koninginnedag. 2013 was het
laatste jaar waarin de feestdag
gevierd werd als Koninginnedag.
Sinds 2014 heet de dag Koningsdag en wordt deze gevierd op 27
april, de verjaardag van koning
Willem-Alexander.

Maar nu terug naar 2019
Westzaan zet ook in 2019 zijn
beste beentje voor en Koningsdag belooft dan ook weer een
spetterende dag te worden. De
kraamverhuur voor de braderie
loopt als een trein, we verwachten een verscheidenheid van
kraampjes met een grote diversiteit van handelswaar. Kom kijken
en laat je verrassen. Ook de Digitale Beeldbank is dit jaar weer

vervolg op pagina 7 >>
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Pitrus, vaak een vervelende plant
Pitrus (Juncus effusus) is een bepaald soort bies, die heel vroeger diende
als lichtbron. De bies werd geplukt en geschild. De kern van de stengel
werd gedroogd en daarna door verwarmd vet of olie gehaald. Een met
vet doordrenkte bies van 75 centimeter brandt bijna een uur en geeft een
mooi helder licht. Met restjes, zoals lijnzaadolie, olijfolie of andere vetachtige substanties uit de huishouding, werd zo relatief goedkoop een
lamp gemaakt. De Stichting Kok-Voogt heeft in haar collectie in de Grote
Kerk een serie lampjes van aardewerk, voornamelijk uit de 18e eeuw. Ga
het zien!

Verlichting
In het begin van de jaartelling introduceerden de Romeinen in Nederland de olielamp. Vondsten van
Romeinse olielampjes dateren vanaf
circa 100 na Chr. De lampjes werden
gevuld met olijfolie, een kostbaar
goed want het moest uit het mediterrane gebied geïmporteerd worden.
De lampjes zijn daarom klein van
stuk. Het was de eerste echte lichtbron in onze streken. Een luxe lichtbron, vaak alleen weggelegd voor de
rijkere Zaankanters.
Pitrus wordt in Japan geweven tot
tatami-matten en in Iran en Afghanistan tot een goedkope lichte mat. In
deze landen kent de plant ook medicinale toepassingen. Er zijn minstens
twintig verschillende soorten. Voor
mij moeilijk uit elkaar te houden.

Verzuring
De inheemse pitrus is een vaste plant
en groeit op vochtige plekken in onze
weilanden, zoals langs de waterkant.
Via kleine buisjes kan de plant zuurstof naar de wortels transporteren,
waardoor deze soort ook in zuur-

stofarme gronden kan groeien. De
glanzende groene stengels kunnen
een hoogte bereiken van anderhalve
meter. Veehouders zien de pitrus niet
graag in de weide. Koeien hebben er
last van als ze dit gewas in de maag
krijgen. Het is moeilijk te verteren.
In het veld zie je steeds meer pitrus. Waardoor komt dat? Als je via
het Weiver richting Middel voor de
A8 het veld in kijkt, zie je behoorlijk
wat pirtusbeplanting. Pitrus lijkt een
voorkeur te hebben voor wat zuurdere bodems. De omvorming van
landbouw naar natuur, zoals in het
Guisveld, maar ook in het Westzijderveld, leidt meestal tot een stevige verzuring, doordat er niet meer
bekalkt wordt. Het zuur wordt onder
andere gevormd door de afbraak van
strooisel en de oxidatie van ammonium (nitrificatie). Pitrus heeft weinig moeite met deze daling van de
pH-waarde en breidt dan snel uit ten
koste van andere soorten.
De opmars van pitrus komt echter
ook op niet-zure bodems voor. Aangezien kalk in staat is om fosfaat te
binden en verzuring tegen te gaan, is

Pitrus bij molen Het Prinsenhof. Foto: Fred Eerenberg.

getest of pitrus door het toevoegen
van kalk aan de bodem bestreden
kan worden. Bij proeven bleek dat
kalk toedienen inderdaad de pHwaarde naar een neutrale waarde van
7 verhoogde en meer dan 90 procent
van het fosfaat in het bodemvocht
kon binden. Kalk kan de groei van pitrus dus tegengaan of remmen, maar
als een weiland eenmaal volgegroeid
is met pitrus, zal dat niet meer herstellen.

Pitrus is, al dan niet terecht, vaak
onbemind bij beheerders. Het is een
opportunistische soort, die zich snel
kan uitbreiden, mits het voedselrijk
en nat genoeg is. Als een gebied al
volgroeid is met pitrus, kost het echter grote inspanning voor het beheer
om de taaie soort weer weg te krijgen.
Voorkomen is dus beter dan genezen!
De beste optie bij de bestrijding van
pitrus is het plaggen en afvoeren van
de nutriëntenrijke bovenlaag.

>> vervolg van pagina 6
met nostalgische foto’s aanwezig, en het Brandweermuseum is
open voor bezichtiging. Er wordt
gezorgd voor gezellige muziek
en de inwendige mens komt ook
niets te kort. Meer detailinformatie volgt in de komende Wessaner.
Samen maken we er een mooi
feest van! Wil je alle ontwikkelingen op de voet volgen? Meld je
dan nu aan op onze Facebookpagina: facebook.com/groups/
koningsdagWestzaan/
Het Oranje Comité bestaat uit

Reinhold, Marion, Dries, Arianne,
Marcel en Ingrid.
Heb je interesse om een handje te
helpen, dan kun je je aanmelden
bij Marcel, via
westzaansegemeenschap@upcmail.nl
of 06-2115 6041.
namens het Oranje Comité,
Marion Flimm

Koningin Juliana in 1972 op bezoek in Lambert Melisz.
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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
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

Nieuw kinderdagverblijf
Vol trots kunnen wij u
vertellen dat Babino
kinderopvang
naast
de peuteropvang (PO)
Westzaan en buitenschoolse opvang (BSO) in De Kroosduiker nu ook
een kinderdagverblijf krijgt in Westzaan. Het
kinderdagverblijf wordt gevestigd in ons kantoor, Kerkstraat 2 (voormalig Rabobankgebouw).
Een groot deel van het pand is twee jaar terug
verbouwd en daarin is ons hoofdkantoor gevestigd. Nu is het laatste gedeelte van het pand aan
de beurt, waarin het kinderdagverblijf komt. De
ingang van het kinderdagverblijf komt aan de kant
van de Appelboomstraat. De verbouwing is inmid-

Wandelt u mee?
Wist u dat er in Westzaan al enige jaren een
wandelgroep, De Wandelgangers genaamd,
actief is? Elke woensdagmorgen vertrekken wij
om 9.00 uur bij de Grote Kerk . Er wordt een uur
gewandeld en we zijn om 10.00 uur weer bij de
kerk. Daar drinken we nog een kopje koffie of
thee. Bovendien gaan we eens per jaar op stap
en maken we ergens buiten Westzaan een wandeling.
Al wandelend genieten we van de mooie natuur
die in elk seizoen weer anders is. In de winter
komen we blozend en rozig terug in de kerk,
in het voorjaar zien we de jonge dieren op het
land en in de sloot . We zien de natuur in bloei
komen. ‘s Zomers genieten we van de warmte
en de vele vogels en het najaar geeft storm en
regen, gekleurde bomen en paddenstoelen.
Er worden diverse rondjes gelopen, dus niet
elke week hetzelfde. Hou je van wandelen, dan
nodigen wij je uit met ons mee te lopen. Kerkelijk of niet-kerkelijk, je bent van harte welkom. Je
bent vrij om één keer mee te wandelen of wekelijks. Opgeven is niet nodig. En… het gaat elke
week door, weer of geen weer. Als de klok van
het Reghthuys negen uur slaat vertrekken we.
Hopelijk tot woensdag!
Nanda de Vries

dels begonnen en de eerste kinderen zijn al aangemeld. Er zal een babygroep en een peutergroep
komen. Natuurlijk komt er ook een buitenspeelplaats. Een aantal bewoners van Lambert Melisz
kijkt straks uit op onze buitenspeelplaats. Wij
hopen dat dit voor de bewoners extra gezelligheid
met zich meebrengt.
Als de verbouwing achter de rug is, bent u van harte welkom om een kijkje te nemen in ons nieuwe
kinderdagverblijf. De datum hiervoor hoort u nog
van ons. Voor meer informatie kunt u kijken op
www.babino.nl of bellen met 075-2020 389.
Monique van Westrop

Kruiswegstaties
De Doopsgezinde Gemeente Westzaan/Koog
aan de Zaan nodigt u, mede namens de andere
doopsgezinde gemeenten in de Zaanstreek,
van harte uit voor een zeer bijzondere viering. In
de Wormerveerse Vermaning zullen op zondag
7 april, twee weken voor Pasen, veertien nieuwe
kruiswegstaties van Nederlandse kunstenaars
te zien zijn. U hoort daarbij veertien nieuwe
muziekstukken. Beleef het verhaal van het lijden
mee, van beeld naar beeld. Luister, kijk, beleef.
Het Kreuzweg-project is uniek in Nederland.
Twee kunstenaars, Auke de Vries en Ruth Taylor, verbeelden alle veertien kruiswegstaties: de
plaatsen waar Jezus volgens de traditie stilstond
op zijn weg naar Golgotha. Jan Marten de Vries
heeft zijn passiemuziek ‘Kreuzweg’ herschreven
voor piano en viool/cello.
Kreuzweg is geen concert, het is geen kerkdienst, het is een beleving. Iedereen is welkom
om deze beleving mee te maken op zondag 7
april, om 10.00 uur in de Vermaning te Wormerveer, Zaanweg 57 1521 DM. Voor verdere informatie: hannekevdkorst@planet.nl

op de tuin
Wat een verrassing, de tuinbonen staan al tien
centimeter boven de grond. Tot zover is het dus
gelukt en de woelmuizen hebben ze niet allemaal opgegeten. Ik probeer te genieten van
het buitengewoon warme weer zonder steeds
te denken dat het niet klopt, 17 graden eind
februari. We kunnen nu al volop aan het werk
en omdat het nog zo vroeg is, hebben we meer
tijd om de tuin grondig klaar te maken voor het
voorjaar. De verleiding is groot om al van alles te
zaaien en te planten, maar ’s nachts is het nog te
koud en de zaaitijd hangt ook af van de lengte
van het daglicht, dus dat heeft geen zin.
We hebben in de vereniging afgesproken dat we
geen chemische bestrijdingsmiddelen en zogenaamde gewasbeschermers gebruiken. Dat is
nog wel een dingetje, met name voor de oudere
garde. Maar de jeugd heeft de toekomst en dat
wordt op de tuin letterlijk opgevat. We moeten
de grond en de nuttige insecten beschermen
voor het nageslacht. De vogels is een ander verhaal. De kleintjes zijn alleen maar nuttig en ieder
jaar vliegt een familie koolmees uit het nestkastje en bevolkt wekenlang de kersenboom
van de buren. De duiven en kraaiachtigen zijn
een ander verhaal. Vorig jaar kwam ik op de tuin
met het idee lekker de tuinbonen te gaan oog
sten en trof een ware ravage aan. Blijkbaar hadden de grote gevleugelde vrienden ook opgelet
en houden ze van rijpe tuinbonen. Ze houden
ook van erwtjes en kapucijners, dus er zit niets
anders op dan netten spannen. Op deze manier
met je eten bezig zijn lijkt moeizaam als je dit zo
leest, maar het is ook heel boeiend en een uitdaging. We hebben het voorrecht dat we er niet
van hoeven te leven, toch?.
Truus Weertman
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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?
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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
Anke Berentschot: ‘Ik zag dit huis
en was gelijk verkocht’
Anke Berentschot (62) woont op J.J. Allanstraat 409. Ze werkt als haptotherapeut in Koog aan
de Zaan.

Wat doet een haptotherapeut?

Assendelft verhuisd. Voor mij was dat huis een
Haptonomie houdt zich bezig met de verbinding rationele keus: woonerf, school dichtbij, veilig
maken tussen je denken, je voelen en je doen. We voor kinderen. Daar is ook onze dochter Marije
zijn natuurlijk veel vanuit ons hoofd bezig. Veel (30) geboren. Mijn idee was daar een jaar of tien
mensen luisteren slecht naar de signalen van hun te gaan wonen, maar het werden er eenentwintig.
lijf. Als je daar niet naar handelt kun je overbe- Je gaat het toch uitstellen voor de kinderen. Verlast raken. Soms voelen mensen die signalen ook volgens ben ik bij Tilly Brendeke aan de Schoolgewoon niet. Dan gaan we samen kijken hoe die- meesterstraat gaan werken. In combinatie met de
gene zich bewust kan worden van wat het lijf hem kinderen waren de tijden ideaal. Daarna heb ik ook
of haar vertelt. Je lijf heeft zijn eigen geheugen. nog een poos parttime als fysiotherapeut in de BijlAlles wat je hebt meegemaakt, zit daar opgesla- mer gewerkt. Maar nooit ergens heel lang achter
gen. Dat noem je je ‘stille kennis’. Zo reed ik zelf elkaar, want op de een of andere manier wist ik dat
een keer in de auto toen ik op mijn
fysiotherapie toch niet helemaal
telefoon een naar berichtje kreeg.
mijn vak was. Vandaar dat ik in 1994
Ik las dat op een bepaalde plek en
‘Je lijf heeft zijn de overstap naar haptonomie ben
nog heel lang als ik weer op die plek
maken. Eerst doe je de basiseigen geheugen’ gaan
reed schrok ik. Zo kun je ook aan
opleiding van twee jaar en daarna
een geur een bepaalde herinnering
de vervolgopleiding van vier, vijf
hebben. Sommige herinneringen kunnen je zoda- jaar. Pas dan ben je haptotherapeut. Het is een heel
nig belemmeren dat je daar iets aan moet doen. goede overstap voor mij geweest. In 2007 stond dit
Dan kun je leren die stille kennis als het ware te huis te koop. Onze kinderen waren toen al de deur
overschrijven met betere ervaringen. De therapie uit. Ik zag het en was gelijk verkocht. Binnen drie
bestaat uit gesprekken, ervarings
oefeningen en dagen was het van ons. Dit huis past mij als een jas.
een aanrakend deel. Je lijf is dus het instrument. In Echt een fijne plek om thuis te komen. Helaas heeft
die zin is mijn voorgeschiedenis als fysiotherapeut mijn relatie geen stand gehouden en woon ik hier
heel prettig. Ik vind het een prachtig vak.
sinds 2009 alleen. We zijn gelukkig nog steeds goede vrienden, blijven bij elkaar betrokken en kunnen
elkaar als gezin ook blijven zien. Rens en zijn vrienWordt haptonomie ook wel als zweverig
din wonen tijdelijk boven de Coop en hebben net
ervaren?
Nou het is juist heel erg met twee benen op de een dochtertje gekregen. Gelijk toen ik haar zag
grond. Voel maar wat er nu is en wat je ermee doet. voelde ik: jij hoort bij ons. Heel bijzonder!
Het heeft niets spiritueels, integendeel. Het is juist
heel erg met je lijf. Ik krijg veel mensen met over- Waar werk je in Koog aan de Zaan?
belasting of een burn-out. Het aantal sessies is heel Ik heb mijn praktijk inmiddels twintig jaar, waarvan
wisselend. Dat kunnen er drie, maar ook dertig zijn. al veertien jaar in De Bedrijvige Bij, dat is het voormalige kantorencomplex van Honig in Koog aan de
Zaan. Het is een bedrijfsverzamelgebouw. Ik werk
Waar heeft je wieg gestaan?
Ik ben geboren en opgegroeid in Breukelen en rond de dertig uur per week en dat vind ik ook wel
heb in Amsterdam fysiotherapie gestudeerd. Ik genoeg.
heb daar mijn inmiddels ‘exgenoot’ leren kennen.
We zijn in Amsterdam gaan wonen en werken. Zit je zelf wel eens in een overbelaste
Dat was een heel leuke tijd. Ik heb in verschillende situatie?
gezondheidscentra gewerkt. Zo heb ik aan de wieg Nee, omdat ik dat ik wel in de gaten hou. Als ik merk
gestaan van het eerste gezondheidscentrum van dat ik iets niet meer leuk vind of ergens tegenop ga
Purmerend. In 1985 had ik even geen baan en ben zien, dan zie ik dat als een signaal. Dan zet ik een
ik tijdelijk in gezondheidscentrum Westerveld gaan streep in mijn agenda of plan ik een vakantie in. Ik
werken als assistente van de huisartsen. De bedoe- doe dit werk echt met heel veel plezier, maar het
ling was voor een paar weken, maar dat werden moet ook voor jezelf leuk blijven. Ik denk nooit: o,
tweeënhalf jaar. Een heerlijke tijd.
ik móét vandaag werken.

Ben je zo ook in Westzaan terecht
gekomen?
Nee. Zes weken voor de bevalling van onze zoon
Rens (nu 32) zijn we naar een premiewoning in

gespeeld en die beweging zit gewoon nog in mijn
lijf. Dus toen heb ik weer een harp gekocht. Hij staat
boven. Als ik naar bed ga denk ik: nou, nog eventjes
dan. En voor je het weet ben je een uur verder. Verder maak ik wel eens creatieve dingetjes en ik lees
graag. Ik zit al jaren op yoga in De Kwaker.

Hoe is voor jou het wonen in Westzaan?
Ik heb in het begin aangeschopt tegen de fabrieken en de stank. Als hoogzwangere was ik indertijd
erg gevoelig voor luchtjes. Haha, qua werk ben ik
zowat ìn de Honigfabriek gaan zitten, ja. Maar daar
wen je aan. Het hoort hier ook. Ik ben de Zaanstreek wel gaan waarderen. Ik vind het hier mooi en
met name Westzaan is een heel fijn dorp. Ik heb me
hier vanaf het begin meteen oké gevoeld. We kwamen hier al met de kinderen voor Sinterklaas en we
gingen ook altijd naar de viering op kerstavond in
de Grote Kerk. Ik woon ook in een prima buurtje.
Als ik meer tijd had, zou nog wel wat meer willen
betekenen voor het dorp, maar dat komt later. Ik
heb nog een oude moeder van 94 die in de Achterhoek woont. Ik ga wekelijks naar haar toe, dus dan
ben ik een dag kwijt. Het is verdrietig om te zien dat
zij als dementerende het leven en de wereld niet
meer zo begrijpt. Soms vraagt ze me of haar ouders
nog leven. En dan wordt ze een beetje verdrietig
en boos, omdat ze haar dat helemaal niet verteld
hebben.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Ik weet van huis uit veel over je aanpassen en ik heb
moeten leren dat ik naar mezelf mag luisteren en
mijn eigen keuzes mag maken en de dingen mag
doen die bij mij passen, die ik belangrijk vind. Dat je
je niet laat leiden door wat anderen belangrijk vinden. Ook belangrijk vind ik, behalve gezondheid
uiteraard, om verbinding te voelen met mensen die
me dierbaar zijn en daar ook moeite voor te doen.
Marijke van der Pol

Heb je hobby’s?
Tuinieren, wandelen, wandelvakanties. Ik heb
onlangs een piano gekocht en ben op les gegaan.
Maar ik vond het heel moeilijk. Vroeger heb ik harp
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Een diner met
vrienden betaald?

oldenburg

advocaat in strafzaken
www.oldenburgadvocaat.nl

Stuur een Rabo Betaalverzoek via je Rabo Bankieren App en
ontvang veilig en snel je geld op je rekening.

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

rabobank.nl/betaalverzoek

• 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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Oranje aanwezig. D66 stuurde oud-Zaandammer
en oud-raadslid Emre Kanik, die na een intermezzo in Seoul tegenwoordig in Purmerend woont.
Overige vertegenwoordigers waren: PvdA: Lars
Voskuil, CDA: Christa Kuiper-Kuijpers, GroenLinks:
Wiegert Dulfer, 50Plus: Hylke ten Cate, Ouderenpartij: Ben Bovenkerk, CU: Michel Klein, Nida: Elsa
van de Loo. Na het debat konden aanwezigen vragen stellen aan een lijstrekker van hun voorkeur.

Wat is er besproken?

Politiek debat
In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezing vond op 4 maart een politiek debat
plaats in het Reghthuys in Westzaan. Alle
grote partijen waren vertegenwoordigd en
ook Zaan TV was van de partij en heeft het
debat in de Rechtszaal gefilmd.
De maandelijkse vergadering van Dorpscontact
Westzaan is eenmalig vervangen door dit actuele
politieke debat, met als doel beter en bewuster te
kunnen kiezen naar welke partij uw stem zou gaan.
Voor deze avond was Rick van der Made uitgenodigd als debatleider. Het debat trok maar liefst
ruim 90 inwoners naar het Reghthuys. Lijstrekkers
van elf van de vijftien partijen deden mee aan het
levendige debat en verdedigden hun standpunten. Voor de VVD was lijsttrekker Cees Loggen
(woonachtig in Koog a/d Zaan) aanwezig. Peter
van Haasen uit Zaandam vertegenwoordigde de
PVV en Maikel Kat uit Zaandam was namens Code

Tijdens het politieke debat kwamen de volgende
zaken ter sprake:
• ontwikkeling veenweidegebieden
• woningbouwopgave
• bereikbaarheid Zaanstad

Wist u dat?

Zeven kerntaken
Het bestuur van de provincie kent zeven kerntaken te weten:
1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling,
waaronder waterbeheer
2. Milieu, energie en klimaat
3. Vitaal platteland, natuurbeheer &
ontwikkeling natuurgebieden
4. Regionale bereikbaarheid en regionaal
openbaar vervoer
5. Regionale economie
6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg
7. Kwaliteit van het openbaar bestuur

Vergadering april
De eerstvolgende vergadering van Dorpscontact
Westzaan vindt plaats op maandag 3 april van
20.00 tot 22.00 uur.

Het aantal zetels in Provinciale Staten hangt af van
het aantal inwoners van de provincie. Provincies
met de minste inwoners hebben 39 zetels in de
Staten en die met de meeste inwoners 55. In de
huidige situatie bestaat Provinciale Staten NoordHolland uit 55 leden, verdeeld over 11 politieke
partijen.

Carla van den Puttelaar

Consequenties verkiezing
Bij de verkiezing worden de leden van de StatenGeneraal gekozen. De gekozen volksvertegenwoordigers van de diverse partijen moeten met
elkaar gaan samenwerken en vormen een regering voor de provincie. Deze regering wordt het
college van Gedeputeerde Staten genoemd en
kan minimaal uit drie en maximaal negen leden
(gedeputeerden) bestaan. De leden van de Provinciale Staten kiezen eens in de vier jaar de
Kamerleden voor de Eerste Kamer. Uw stem voor
de Provinciale Statenverkiezingen heeft dus ook
invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Foto: Fred Eerenberg.

Het werk kan beginnen
We kunnen een mooi resultaat melden. Na de
diverse oproepen hebben we negen mensen
(deels het bestuur) die gaan helpen structuur in het
archief van Westzaan aan te brengen. Het zijn Frits
Klerk, Jacob van het Kaar, Peter Huisman, Hilly Huisman, Ingrid Jahn, Huib Jahn, Jan Bijleveld, Arthur
Breuring en Hennie Ekkerman. De groep is groot
genoeg om in tweeën te splitsen, waardoor we om
de week aan de gang kunnen. Schroom niet om je
nog aan te melden, want er kunnen echt nog een
paar mensen bij. Op dit moment zijn de voorbereidende instructiebesprekingen gestart. Ook moeten er nog beschermende maatregelen worden
genomen tegen de schimmels die zijn geconstateerd.
Inmiddels komt er ook duidelijkheid over het voorjaarsuitje van de Historische Vereniging. De leden
zijn inmiddels geïnformeerd. We blijven binnen
Noord-Holland. Het wordt zeker een zeer geslaagde dag. Na afloop zullen we er, met foto’s, verslag
van doen.
U kunt voor de najaarsvergadering alvast de datum
van 22 november noteren. Naast verslag van de

activiteiten zal er een interessante lezing worden
gehouden over de Stelling van Amsterdam. Ons
mooie dorp valt daarbinnen en heeft ook nog een
rol daarin gespeeld. De heer René Ros komt hierover een boeiende presentatie geven.
De Historische Vereniging krijgt uit vele bronnen
materiaal aangeleverd. Recentelijk van de familie
Klos-Buys uit Wormer. Enkele mooie miniaturen in
Delfts blauw van Kolenhandel Kesselaar uit Westzaan. Uitgaande van het 4-cijferige telefoonnummer moet het redelijk oud zijn. Als er iemand is die
ons iets over dit bedrijf kan melden, houden we
ons van harte aanbevolen. Stuur het naar onderstaand e-mailadres en we zorgen dat het goed
gearchiveerd wordt.
Wilt u lid worden of hebt u andere informatie? Meld
u aan bij Peter Huisman (075-6280 057) of Ingrid
Jahn (06-1717 1793). Een e-mail naar secretarishvw@westzaan mag ook.
Peter Huisman,
secretaris Historische Vereniging Westzaan
Een Delfts blauw molentje van de firma W. Kesselaar.
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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 APRIL 2019
Zondag 7 april
Dinsdag 9 april
Zaterdag 13 april
Donderdag 18 april
Zaterdag 20 april
Zondag 21 april
Maandag 22 april
Vrijdag 26 april

EXTRA ingelast – HIGH TEA**
BINGO (georganiseerd door Big Time Crew) **
Prachtige prijzen te winnen
High Wine **
Koffie op hoogte voor 65+ (mini high tea)**
Secretaresse dag
Dineren op hoogte**
Paasbrunch**
Paasbrunch**
VRIJMIBO

AGENDA MEI 2019
Zondag 5 mei
Zondag 12 mei
Dinsdag 14 mei
Vrijdag 24 mei
Zaterdag 25 mei
Vrijdag 7 juni

HIGH TEA**
Moederdagbrunch in samen werking met
Staatsbosbeheer**
BINGO (georganiseerd door Big Time Crew) **
Prachtige prijzen te winnen
Bier en Blues**
Dineren op hoogte**
VRIJMIBO

*=vrij entree **=betaald entree/reserveren. Kijk voor meer informatie op onze Facebook pagina of op
www.dewatertorenassendelft.nl. 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 34
beeld: Digitale Beeldbank

Zaanse bedrijvigheid
Met het bedrijf van Grootes kreeg Westzaan
rond de eeuwwisseling een opzienbarende
opbloei van de chocolade-industrie. Zoals vrijwel alle Westzaanse industrieën was
de fabrikant Grootes halverwege de eeuw
begonnen met een molen. In ‘De Paradijsvogel’ vervaardigde hij chocolade die zo
goed van kwaliteit was dat hij er in Nederland en Oostenrijk (1871) de eretitel van
hofleverancier mee verwierf. Niet veel later
verving hij de wind door stoom (1877). In
de molenschuur van De Paradijsvogel dreef
voortaan een stoommachine de werktuigen aan. De echte groei begon vlak voor de
eeuwwisseling (1899). Deftige, strak witgepleisterde fabriekspanden verrezen langs de
Krabbelbuurt, de latere J.J. Allanstraat, drie
verdiepingen, later zelfs vier verdiepingen
hoog. Verwonderd liet een tijdgenoot zich in
1909 een literaire ontboezeming ontvallen:
‘Aan het smalle Zaansche dorpspaadje blokt
de groote fabriek der bekende Grootes’ Cacao
omhoog, vreemd, reusachtig in deze omgeving van pygmee-woningen’. Westzaan nam
met overtuiging zijn aandeel in het nieuwe,
grootindustriële Zaanse landschap.
Zoals bij veel Zaanse industrieën was echter ook
bij Grootes de Eerste Wereldoorlog spelbreker. De
oorlog bracht stagnatie en allerlei aanvoerproblemen. Een enorme bedrijfsbrand in 1925 betekende
daarna het begin van het einde. De depressie van
de jaren dertig droeg het hare eraan bij. Gaandeweg raakten de panden langs de Krabbelbuurt
leeg. Na de Tweede Wereldoorlog zouden ze nog
een tijdlang dienst doen als pakhuis en opslag voor
andere bedrijven. Uiteindelijk maakten ze plaats
voor woonwijk De Paradijsvogel (1984). Daarmee
leefde in elk geval de naam nog voort van de
molen waarin het ooit begon.
Voor de Zaanse olie-industrie betekende de komst
van staal en stoom ook een ommekeer. Eeuwenlang hadden de oliemolens het noorden en oosten
van de streek beheerst. Ze hadden er altijd een
degelijke ondergrond geleverd voor de werkgele-

De chocoladefabriek van Grootes aan de Krabbelbuurt.

Oliemolen De Duinmeier in het Westzijderveld.

genheid. Zo wisselend als de bedrijvigheid was in
het zuiden, zo hecht was die in het noorden. Evenals bij het papier had de Franse Tijd bij de plantaardige oliën nauwelijks haar sporen getrokken.
Lijnolie, raapolie, koolzaadolie en veekoeken bleven ook in slechte tijden onmisbaar. Olie vond een
veelheid van toepassingen. Als spijsolie in het huishouden, als grondstof voor de verfbereiding en de
zeepziederij, als patentolie voor de verlichting. In
het midden van de negentiende eeuw telde men
niet minder dan 114 werkende oliemolens en dikkokerijen. Ook Westzaan had zijn oliemolens, zoals
De Roggebloem (1694-1898) en De Duinmeier
(1681-1912). Rondom de molens speelde zich in de
hele Zaanstreek een levendige oliehandel af. Het
product vond in het hele land aftrek.
In het laatste kwart van de eeuw veranderde dat
beeld echter volledig. De steeds voorradige stoom
verving de wisselvallige wind. Nieuwe grondstoffen namen de plaats in van het oeroude inlandse
lijnzaad, raapzaad of koolzaad. Uit de koloniën
kwamen grote schepen binnen met palmpitten
en aardnoten (sinds 1880). Veel later (1970) zouden
die nog gevolgd worden door ladingen sojabonen.
De lijnolie als grondstof verdween vrijwel van het
toneel. Gas en elektra zouden al voor de Eerste
Wereldoorlog zorgen voor een schone en gemakkelijke verlichting. Na de Tweede Wereldoorlog
boden chemische kunststoffen de grondslag voor
kant-en-klare en bovendien sneldrogende verven.
De Zaanse verwerking van ingevoerde zaden tot
bijvoorbeeld sojaolie zou ook in de 21ste eeuw van
betekenis blijven. Voor een historische oliemolen
die nog op de oude wijze inlandse zaden verwerkt,
moet men nu echter naar de Zaanse Schans. Daar
staat oliemolen De Bonte Hen (oorspronkelijk
gebouwd in 1662).
De nieuwe techniek schiep niet alleen groeikansen
voor bestaande bedrijven. Ook volledig nieuwe
bedrijven ontstonden. De zetmeelindustrie was
halverwege de negentiende eeuw aanwezig met
zeventien kleine stijfselmakerijen, vooral gevestigd
in Zaandam en Oostzaan. In het laatste kwart van
de eeuw verschoof het zwaartepunt onmisken-

baar naar Koog aan de Zaan. Tegelijk verving maïszetmeel het traditionele tarwezetmeel. In Koog
beheerst de moderne zetmeelindustrie nog steeds
de Zaanoever.
De nieuwe Zaanse industrie vroeg voor de verzending van haar producten om nieuwe verpakkingen.
Daarvoor zorgden de blikfabriek in Krommenie
(1889-1969) en talrijke nieuwe Zaanse papier
warenbedrijven. Zij zorgden voor zakken en dozen
met opdruk. Ook in Westzaan-Noord vond een
aantal papierwarenfabrieken huisvesting. Aan het
Watermolenpad bevond zich al langer het bedrijf
van Gebrs. De Jong (werkzaam vanaf het begin van
de negentiende eeuw). Daar vlakbij, aan het Zeilenmakerspad, lag de kartonnagefabriek van Cor
de Jong (1906-2015 ). Aan het Weiver vond men de
papierwarenfabriek van Molenaar (1888) en aan de
Nauernasche Vaartdijk de papierwarenfabriek Jan
Bakker (1940-2017).
Tot aan het begin van de 21ste eeuw zouden de
Westzaanse papierwarenfabrieken, die merendeels tussen de woonbebouwing lagen, daar
hun bedrijf blijven uitoefenen. Daarna zouden
ze plaatsmaken voor woningbouw. Elders in de
Zaanstreek vertoonde zich diezelfde ontwikkeling.
Midden negentiende eeuw telde men hooguit vijf
traditionele verpakkingsbedrijven, waaronder drie
zakjesplakkerijen. Aan het eind van de twintigste
eeuw waren er nog steeds zestien papierwarenfabrieken, waarvan zeven kartonnagefabrieken. De
concurrentie vanuit het buitenland zou echter ook
hier het aantal vestigingen terugbrengen.
De ontwikkeling van de Zaanse drukkerijen volgde
vrijwel dezelfde lijn als die van de papierwarenindustrie: een opgang aan het eind van de negentiende eeuw, gevolgd door een teruggang een
eeuw later. Gevoelig bleek de grafische sector
steeds meer voor de internationale concurrentie,
vooral uit lagelonenlanden. In Westzaan was het
beeld daaraan gelijk. Aan de Zeilenmakersstraat
bevond zich drukkerij Van Dijk & Allan (1894-2015).
Het gebouw zou evenals de erachter gelegen
papierwarenfabriek Cor de Jong plaatsmaken voor
woningen.

De drukkerij van Van Dijk & Allan aan het Zeilenmakerspad.
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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
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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

Deze maand gaan we voor een ‘ouderwetse ‘ en ‘vergeten’ groente: de pastinaak. Die heeft een licht
zoete en kruidige smaak. De smaak komt heel goed tot zijn recht als je deze groente roostert. Maar een
pureetje gaat er ook wel in. Met de pastinaak zet je altijd iets lekkers en bijzonders op tafel.

Pastinaakstamppot
- Hoofdgerecht voor 4 personen
- Bereiding: 30 minuten

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

850 gram aardappels
400 gram pastinaak
150 gram gerookt spek
1 grote ui, gepeld en in halve ringen gesneden
1 teen knoflook, gepeld en fijngehakt
100 gram parmezaan
2 eetlepels fijngesneden bieslook
100 ml melk
75 gram roomboter
50 gram walnoten, licht geroosterd

Bereiding:
Schil de aardappels en de pastinaak (pastinaak
schillen met een dunschiller) en snijd ze in even
grote stukken. Kook de aardappels en pastinaak
in ruim kokend en licht gezouten water, totdat ze

Ledenvergadering
WG in Watertoren
Het bestuur van de Westzaanse Gemeenschap
(de WG) nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 11 april
in de Watertoren, Communicatieweg-Oost 12,
Assendelft. Aanvang 20.00 uur.
Na de pauze komt de heer M. Hos uit Assendelft
vertellen over de geschiedenis van de Watertoren. Vanaf de 10e verdieping hebt u een prachtig uitzicht over Westzaan en Assendelft. U bent
van harte welkom op deze avond.

zacht zijn. Rooster de walnoten in een droge koekenpan, totdat ze licht beginnen te kleuren. Schep
ze op een bord en zet opzij. Bak in dezelfde koekenpan het spek zachtjes uit, totdat het licht begint
te kleuren en voeg de uien, knoflook en eventueel
wat extra vet (olie of boter) toe. Bak verder totdat
de uien zacht en goudbruin zijn en de spekjes krokant. Verwarm de melk met de boter. Giet de aardappels en pastinaak af als ze zacht zijn en stamp ze
fijn. Voeg de warme melk en boter toe en roer tot
een luchtige puree. Roer het spek-uimengsel, parmezaan, bieslook en de walnoten door de stamppot en breng goed op smaak met zout en peper.

dere gebieden veel groter werd. De pastinaak was
vóór de introductie van de aardappel een belangrijk volksvoedsel. In Groot-Brittannië en Ierland is de
‘witte wortel’ populair gebleven. In de Verenigde Staten aten de immigranten aanvankelijk ook pastinaak,
meegebracht door de Engelsen. Net als elders is ook
daar de pastinaak vervangen door de aardappel. Net
als de winterwortel kan pastinaak zowel rauw als
gekookt of gestoofd worden gegeten. De pastinaak
kan ook gebakken worden of tot stamppot verwerkt.
De pastinaak wordt onder andere gebruikt als ingrediënt van hutspot en maakte deel uit van de hutspot
zoals die bij het Leidens Ontzet van 1574 werd gegeten. De pastinaak wordt ook vaak als smaakverfijner
gebruikt in soep.
Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Weetje:
De pastinaak komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied. De plant was al bekend bij de Oude
Grieken en Romeinen. De plant was oorspronkelijk
zo groot als een gewone wortel (peen). Bij hun trek
naar het noorden namen de Romeinse soldaten de
pastinaak mee. Daar bleek dat de pastinaak in kou-

b. Financieel verslag 2018
c. Verslag kascommissie
d. Benoemen/herbenoemen leden
e. Benoeming nieuw kascommissielid
f. Rondvraag en sluiting
U kunt het jaarverslag ook opvragen en/of
lid worden van de WG ( € 10.00 per jaar) via
075-6153 440 of westzaansegemeenschap@
upcmail.nl

Rommelmarkt IJsclub
Lambert Melisz
Op zaterdag 13 en zondag 14 april vindt er in
en om de kantine van de ijsclub aan het Zuideinde een rommelmarkt plaats. Vanaf 10.00 uur
tot 16.00 uur is er op beide dagen gelegenheid
om te struinen en te kuieren tussen vintagespulletjes. Er zal zeker voor ieder wat wils zijn.
Denk daarbij aan (kinder-)kleding, boeken, strip
boeken, speelgoed, huishoudelijke attributen,
elektronica en nog veel meer! Ook de inwendige mens zal, bij mooi weer is er een terras, niet
vergeten worden. Koffie, thee en appeltaart zijn
ruim op voorraad.

Marcel Haarhuis zal de vergadering openen
a. Goedkeuring verslag vorige jaarvergadering
en jaarverslagen 2018 van:
dagelijks bestuur WG, Dorpscontact Westzaan,
commissie Volksfeesten Koningsdag en Sinterklaas, commissie Bijzondere Activiteiten, commissie Kerstavond in Westzaan, commissie 4
Mei-herdenking, Westzaans Dameskoor, Historische Vereniging Westzaan, stichting Westzaanse bodemvondsten Kok-Voogt,
stichting Historisch Bezit Nico Heermans, stichting Vrienden van Dorpshuis De Kwaker, stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker, Dorpsbus
Westzaan. stichting’t Reght Huys Banne Westzaan en De Wessaner

De rommelmarkt wordt georganiseerd om aan
fondsen te komen om de kade te verstevigen en
om de kosten van de reeds vervangen verwarmingsketel te dekken. Parkeren kunt u op deze
dagen op de parkeerplaats van de DekaMarkt of
bij VVV Westzaan.
Mocht u nog spullen hebben die u wilt schenken aan de ijsclub om te verkopen, dan kunt u
deze elke zaterdag tot 11.00 uur in de ochtend
afleveren bij de ijsclubkantine. Allemaal voor het
goede doel! Graag tot ziens op 13 en 14 april.
Antoon Kuiper
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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

DEXIS NETHERLANDS
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

www.dexis-nl.nl
DEXIS STERK IN SERVICE EN TOPMERKEN!

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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Fietsenmaker in de klas
Voor het thema ‘verkeer en vervoer’ werd er in
groep 1/2 op De Kroosduiker een heuse fietsenwinkel gemaakt. De kinderen namen zelf van
alles mee voor in de winkel. Van snelbinders,
fietsbellen, lampen, wielen, zadels en versnellingen tot echte fietsjes! In de werkplaats werd met
echt gereedschap volop aan de fietsen gewerkt,
maar… hoe plak je nu eigenlijk een band?

gen aan opa Theo. Siewert showde vol trots nog
even zijn ouderwetse driewielerfiets met carbidlamp, die hij mee naar school had genomen.
In de weken daarna speelden de kinderen volop
als fietsenmakers en reden ze zelfs met de fietsjes door de klas om even uit te testen of de reparaties gelukt waren. Op de laatste dag van het
thema mochten alle kinderen hun eigen fiets
mee naar school nemen om op het plein een
echt parcours te rijden. Dat was ook een daverend succes en een mooi einde van een heel
leuk thema!
Juf Petra

Daarvoor werd de opa van Nicky opgetrommeld. Dat was de Westzaner Theo van der
Werff, die jaren fietsenmaker was op het Trias
College én zelf ook nog op de Noorderschool
had gezeten! Vol gereedschap en bandenplakspullen kwam hij met fiets en al de klas binnen.
Stap voor stap liet hij zien hoe een band geplakt
moest worden. Vooral het zoeken naar het gaatje in een bak met water was wel even spannend.
Ging het water echt borrelen? En bleef de band
na het plakken echt wel hard? Dat mocht kleindochter Nicky even uitproberen, samen met opa
op de fiets. En ja hoor, de band bleef hard en was
dus goed geplakt. Een groot applaus voor opa
volgde. De kinderen stelden nog heel veel vra-

Zusjez & Stijl

Sponsorloop

Als nieuwe loot aan de boom der creatieven ontdekte ik kortgeleden ZusjeZ & Stijl. In de loods
van Hagenaarbouw, JJ Allanstraat 334, was nog
wat ruimte over. De zussen Bianca en Regina zijn
hier toen neergestreken om de creativiteit die
voortdurend in hun hoofden opborrelt te kunnen uiten. Het maken van handgemaakte woonaccessoires bleek hiervoor de juiste uitlaatklep.
Zij doen dit met de modernste technieken, zoals
laser en 3D-printen, maar ook het echte handwerk als vilten en macrameeën wordt hier beoefend.
Ze organiseren ook regelmatig workshops. Je
kunt hier met wat hulp van Bianca en Regina in
een ochtend of in een dag een compleet werkstuk realiseren.

De Westzaners David en Lars Zwaan doen op
22 juni met acht anderen als Mette & Pucks
Running Team mee aan een estafetteloop van
240 kilometer. In het begeleidende team zitten hun ouders Anita en Wim Zwaan. Het team
is vernoemd naar twee vriendinnen van David
en Lars, die op 19- en 11-jarige leeftijd aan een
zeldzame vorm van kanker zijn overleden. De
opbrengst van de HomeRun-sponsorloop gaat
naar het Ronald McDonald Huis waar de zusjes
Mette en Puck met hun ouders als gezin samen
konden zijn. U kunt de loop tot 24 mei sponsoren via https://bit.ly/2U0dnk3.

ZUIDERVERMANING

W E S T Z A A N
Organisatie Oude Muziek brengt David
Bergmüller op luit en theorbe
Het Franse kamermuziekrepertoire van de
zeventiende en vroege achttiende eeuw, ‘le
Grand Siècle’, bevat een indrukwekkende hoeveelheid composities voor luit en theorbe. Twee
van de rijkste verzamelingen werden aangelegd
door Jean Etienne Vaudry, ‘Seigneur de Saizenay
et de Poupet’. De collecties van deze edelman,
parlementariër én enthousiast amateurmusicus,
omvatten bijna de hele geschiedenis van de
Franse barokluit, en herbergen naast bekende
kroonjuwelen ook verborgen schatten. Intiem,
welsprekend, verschroeiend virtuoos, maar
bloedstollend mooi: met stip te noteren in uw
concertkalender.

Datum: donderdag 4 april
Aanvang: 20.15 uur, zaal open 19.45 uur
Duur: 60 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.

Rolf Stigter
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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
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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
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De
puzzel
van
INGRID

, Zuideind
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Deze maand een prijspuzzel. U kunt de oplossing vóór 1 april inzenden naar de vermelde
adressen. Onder de juiste oplossingen wordt een cadeaubon verloot. De oplossing van het
kruiswoordraadsel in het februarinummer was KWARTVOORDEGORTEPAP, een schertsende
aanduiding voor een niet bestaand tijdstip.

KRUISWOORDRAADSEL
1

12

16

21

2

28

31

39

25

40

3

37

4

22

5

32

17

41
46

33

7

34

14

38

62
63

58

53

30

9

47

27

10

72
59

54

24

68
64

60

20

11

71

42
19

15

66

67
57

52

13

8

50

51

23

61

49

26
18

56

45

29

6

44

48
35

65

43

36

69

70
55

De cryptische omschrijvingen staan vet en cursief.
Horizontaal: 1 beperkt van ruimte, 2 dierenwedstrijd, 3 vermenging van vloeistoffen , 4 kosten
koper (afk.), 5 in Raalte vind je alleen maar mest,
6 zuiver gewicht (afk.), 8 kerstboomversiering, 9
bergtop, 10 reeds, 11 muziekinstrument, 13 dikdoenerij, 15 bedrijf waar men paardrijlessen geeft,
18 vogelgeluid, 19 een oneven stronk, 20 getal, 22
windrichting (afk.), 24 plaats in Groningen, 26 stad
die Alva op 1 april 1572 verloor, 27 vrolijk wijsje
zonder woorden, 28 bij de vertraging gevat, 29
plaats in Noord-Brabant, 30 pausgezind, 32 voorvoegsel, 33 getemd, 34 Local Area Network (afk.),
36 liefkozing in de bajes, 40 zangeres die alleen
zingt, 42 blijvende herinnering, 43 het is bespottelijk als men het tegenovergestelde zegt, 45
deel van het parlement, 48 borstel op pootjes, 50
selenium (afk.), 52 kledingstuk, 53 oud (Eng.), 55
naar omlaag, 56 in Diemen stroomt een rivier, 57
verslaggeving (afk.), 59 de verschrikkelijke sneeuwman, 63 Stichting voor Economisch Onderzoek
(afk.), 64 aandrijfwiel, 67 landcode van Peru, 69
Frans lidwoord

Verticaal: 1 knapperig bij deze omroep?, 7 fietsonderdeel, 12 huisdier met stamboom, 14 Illimium
(afk.), 15 familielid, 16 atmosfeer (afk.), 17 haar
geluid is verleidelijk, 20 graffitihandtekening, 21
parmantig, 23 sierlijk twijgje, 24 prehistorisch
dier, 25 niet beschaafd, 26 meubelstuk, 27 twitterbericht, 28 die Engelse kaart slaat men bij tennis,
29 uitroep van kou, 30 klemhaak, 31 lidwoord, 35
oude lengtemaat, 37 mythologisch tovenares, 38
heilige vis in Gelderland, 39 boom, 43 persoonlijk voornaamwoord, 44 komt er uit deze som
een plantje?, 46 laatstleden (afk.), 47 lange rij, 49
onderricht, 51 dus (Latijn), 54 Nederlands verzekeringsconcern, 56 avondeten, 58 Franse luchthaven, 60 geldstraf, 61 meisjesnaam, 62 deel van een
oorlogsvloot, 65 abonnee, 66 dagkoers, 68 hoeveelheid, 70 water in Friesland, 71 hemelsteen, 72
badkamersanitair

Betaalverzoek in de Rabo
Bankieren App
Overal online je bankzaken regelen met je
smartphone of tablet, wanneer je maar wilt.
Het kan met de Rabo Bankieren App. De Rabo
Bankieren App is voortdurend in ontwikkeling. Steeds meer functionaliteiten van Rabo
Internetbankieren zijn ook beschikbaar in de
app. Je kunt een Rabo Betaalverzoek sturen
via de app, Interpolis-verzekeringen afsluiten,
je betaalpas blokkeren of paslimiet wijzigen
en gemakkelijk contact opnemen via chat,
e-mail of bellen.
Rabo Betaalverzoek
Je geld terugvragen na een etentje met vrienden? Stuur een Rabo Betaalverzoek via je
Rabo Bankieren App en ontvang veilig en snel
je geld op je rekening. Ook in het weekend
en op feestdagen. Dat is snel geregeld vanuit
je app. Tip! Wil je geld inzamelen voor een
gezamenlijk cadeau? Verstuur dan een blanco
Rabo Betaalverzoek. De ontvangers bepalen
zelf welk bedrag ze willen inleggen.
Zo werkt het:
1. Open je Rabo Bankieren App en klik op
Betaalverzoek boven in ‘Mijn Overzicht’.
2. Maak een betaalverzoek aan (maximaal
€ 750 per keer). Je kunt ook geen bedrag
invullen.
3. Deel je betaalverzoek via WhatsApp, sms,
e-mail, Facebook Messenger of andere
sociale media.
4. Je kunt het verzoek naar iedereen sturen,
ook als ze geen klant bij Rabobank zijn.
5. Je ziet in de app wie er betaald heeft en
wie nog niet.
6. Het geld staat direct op je rekening, ook in
het weekend en op feestdagen.
Heb je de Rabo Bankieren App nog niet op je
smartphone of tablet geïnstalleerd? Download hem dan in de app store of op Google
Play. Je kunt de Rabo Bankieren App gratis
downloaden als je een Rabobank-betaalpakket hebt met Rabo Online Bankieren of als
je graag online klant wilt worden. Daarnaast
heb je een smartphone of tablet nodig met
iOS vanaf versie 9.0 of Android vanaf 5.0.

Zijn de woorden juist ingevuld, dan staat er bij 32 verticaal een andere naam voor de donderdag en bij
41 verticaal de tot 1994 onofficiële naam voor het pad dat leidt naar pelmolen Het Prinsenhof.

21

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

INSTALLATIEMAN

r
e
m
m
a
V ol e n d

www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

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

VISHANDEL PLAT
Standplaats Praxis Zaandam
Geopend maandag t/m zaterdag
Tel. 06 304 569 49

HIER HAD

UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Gré Vis

Opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan

www.luvu.nl
uitvaartleidster:
M.C. Vis - Luttik
Zuideinde 35
1551 EA Westzaan
075-617 09 54

-

Ruud Kerkhoff

persoonlijke begeleiding
wilsbepaling / nazorg
uitvaartverzekeringen
opbaren: ’t Reght Huys / thuis
deeluitvaarten
uitvaart naar uw eigen wens

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

Voor informatie
over adverteren in

kunt u mailen naar
jan.steijn@tiscali.nl

Westzijde 318, Zaandam
T 075 - 616 17 17



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 drs. H.B.E. Vink, drs. G.N. van Altena
en drs. B. Peeters.
Zuideinde 73
Deze locatie is vanaf 1 april dicht. Alle spreekuren
zijn tijdelijk op locatie Noord
Torenstraat 2
Inloopspreekuur: dinsdag en vrijdag
8.00 tot 9.00 uur
U kunt een afspraak maken tussen 8.00 en 17.00 uur
op 075-6353 806. Voor een afspraak op 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

De diensten zijn in de Kooger Vermaning
24 mrt 10.00 uur br. IJke Aalders
31 mrt 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
7 apr 10.00 uur Kreuzweg in vermaning 		
		Wormerveer
14 apr 10.00 uur br. Hans Fronczek
18 apr Witte Donderdag 19.30 uur avondmaal
		 bij aanzitten: ds. Jaap Brüsewitz
21 apr Pasen 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
28 apr 10.00 uur br. Kok Klever

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62
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
7 apr 9.30 uur en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
14 apr 9.30 uur ds. L.J. Koopman
		 16.00 uur ds. M.P. Hofland, Haarlem
19 apr Goede Vrijdag 19.30 uur ds. L.J. Koopman
21 apr Eerste Paasdag 9.30 en 16.00 uur
		 ds. L.J. Koopman
22 apr Tweede Paasdag 9.30 uur ds. L.J. Koopman
28 apr 9.30 uur ds. P.A.C. Boom, Boskoop
		 16.00 uur ds. L.J. Koopman

Gereformeerde Gemeente Westzaan
27 mrt 19.30 uur ds. A. Verschuure
31 mrt 10.00 uur ds. P. Mulder
		 15.30 uur student M.L. Dekker
7 apr 10.00 en 15.30 uur leesdienst
14 apr 10.00 en 15.30 uur leesdienst
18 apr Goede Vrijdagsdienst 19.30 uur
		 ds. J. van Rijswijk
21 apr Eerste Paasdag 10.00 en 15.30 uur 		
		leesdienst
22 apr Tweede Paasdag 10.00 uur leesdienst
28 apr 10.00 en 15.30 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
31 mrt 10.00 uur pastor P. Meijer, Zaandam
7 apr 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
14 apr 10.00 uur ds. P. van Midden, 		
		Bergambacht
15 apr passievesper 19.30 uur
16 apr passievesper 19.30 uur
17 apr passievesper 19.30 uur
18 apr Witte Donderdag 19.30 uur ds. C. Visser
19 apr Goede Vrijdag 19.30 uur ds. C. Visser
20 apr Stille Zaterdag 19.30 uur ds. C. Visser
21 apr Pasen 10.00 uur ds. C. Visser
28 apr 10.00 uur ds. E.M. Post, Bunnik

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 april 2019 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
18 april 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.

H. De Dijn zei: ‘Echt belangrijke
mensen zijn mensen voor wie
belangrijk zijn niet belangrijk is.’

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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