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Appels en bomen
Bijzondere week achter de rug
met broer en zus in het warme,
zonnige Andalusië. In de afgelopen jaren heeft onze broer met
zijn vrouw daar op een berg aan
de kust eigenhandig een huis
opgeknapt. Amsterdam - Westzaan - Hamburg. We zien elkaar
niet al te vaak. Een uitdaging
dus om de uitnodiging van ons

Zilveren spelden uitgereikt

broertje aan te nemen en daar
met zijn drietjes op vakantie
te gaan. Strand en zee, veel vis
eten en veel praten. Herinneringen opgehaald en typische
dingen gezien die ik herkende
van vroeger. Onder meer door
leeftijdsverschillen

(55-64-68)

hebben we thuis alle drie een
andere jeugd beleefd. We zijn
drie verschillende karakters en
toch ook weer niet. We zijn makkelijke praters, maar gaan niet
al te diep. We passen ons makkelijk aan en zijn elk op zoek
naar rust en ontzorgen. Maar ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, ieder vogeltje heeft ook
zijn eigen project thuis. De week
samen heeft rust en vertrouwen
gebracht. En respect voor elkaar
voor waar we mee te dealen

Van links naar rechts: Gerrit Volkers, Emma Fritsma, Aukje May-Rink en Jeroen Zuidema.
Foto: Fred Eerenberg.

Op 5 mei vond in het Reghthuys de
jaarlijkse bijeenkomst plaats van de
stichting Geertje Visser-Schoenfonds.
Bij die gelegenheid worden zilveren
spelden uitgereikt aan mensen als

blijken overlevers te zijn met
bijzondere levenswendingen en
bijzondere karakters. Het was
fijn op de berg!
redactie Wessaner

Alles komt ergens van.

Na de uitreiking van de zilveren spelden hield Cor van Dongen een uiteenzetting over ‘een missionaris met
vier spannende en ontspannende
hobby’s’. Onder het genot van een
hapje en een drankje werd de feestelijke middag om circa 17.00 uur afgesloten.

Een aardig bericht

hebben en hoe we dat doen. We

Linda Wessels,

erkenning van hun verdiensten voor
de Westzaanse gemeenschap. Dit
jaar werden Gerrit Volkers, Emma
Fritsma, Aukje May-Rink en Jeroen
Zuidema onderscheiden.

Gerrit Volkers is actief bij vereniging
De Zaanse Molen, molenaar van pelmolen Het Prinsenhof en koster in de
Grote Kerk.
Emma Fritsma werd geëerd voor haar
inzet voor dorpshuis De Kwaker met
kaart- en koersbalactiviteiten. Voorheen was dit de Club van Zes.
Aukje May-Rink is al vele jaren secretaris van de toneelvereniging Herleving. Daarnaast is ze gastvrouw in de
Zuidervermaning en actief bij Tennisvereniging Westzaan.
Jeroen Zuidema was jarenlang de
motor van de Huttenbouw Westzaan.
Onder zijn leiding is dit uitgegroeid
tot een evenement met zo’n 150 kinderen en 40 vrijwilligers.

Op het moment dat u deze Wessaner leest, ligt het voorjaarsuitje achter ons. Met een groep van ongeveer
35 mensen zijn we weg geweest. In
het volgende verslag leest en ziet u
daar meer over. Ook de archiverings
werkzaamheden zijn dan gestart.
Hoe we dat gaan aanpakken zullen
we dan ook melden. Er ligt een fraaie
uitdaging voor ons. Hebt u belangstelling om mee te werken? Vele
handen maken het werk licht. Dus
schroom niet.
Oud-dorpsgenoot Wim Wijnands
informeerde ons over een aardig

bericht over Kolenhandel Willem
Kesselaar. Dit naar aanleiding van
onze vraag in de vorige Wessaners. Hartelijk dank. Hieronder een
samenvatting daarvan.
Al 43 jaar van het dorp af, maar nog
steeds op de hoogte van wel en wee
omdat ik De Wessaner van m’n zuster
Heleen Wijnands krijg, die nog op de
J.J. Allanstraat woont. Kolenhandel
Willem Kesselaar was gevestigd schuin
tegenover onze oma en opa, Leen en
Klaas Kalf (beroepsbinnenvisser). Zelf
woonden we ook op het Zuideinde,
naast wasserij Zonnenveld. Willem
Kesselaar was niet alleen kolenboer,
maar ook sociaal bewogen, het was
een markante figuur. Betrokken bij
Lambert Melisz, reed voor onze bus
als we op schoolreis gingen met de
Zuiderschool, om af te spreken dat
we eraan kwamen. Z’n vrouw heette

Alie. Later kwam de Familie Visser in
het pand (Gerrit Visser). Visser had een
oliehandel, en was ook betrokken bij
de VVV Westzaan, de zoons voetbalden hier ook. Toen m’n vrouw en ik in
1966 in de Appelboomstraat gingen
wonen, kregen we olie van Gerrit Visser. Hij vulde de tank, die achter het
huis stond. Het telefoonnummer 3089
zal uit de 50-er jaren stammen.
Wilt u lid worden voor de Historische Vereniging Westzaan 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.nl mag ook.
Peter Huisman, secretaris
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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.

BAKKERIJ VERHAGEN
Kerkbuurt 64, 1551AE Westzaan
Tel. 075-6284041 / 06-43096176

Menu Juni
Licht gerookte runderentrecôte met
rode uiencompote

Gebakken kabeljauwfilet met wilde spinazie
en Zaanse mosterdsaus
of
Kip cordon bleu met pittige pomodori saus

Macaron gevuld met mango –passie ijs

Diverse soorten brood, banket,
hartige broodjes & tosti’s.
Bij ons kunt u bij mooi weer op ons terras genieten
van een lekker kopje koffie met gebak.
Maandag 08.00 – 15.00
Dinsdag t/m zaterdag 08.00 – 17.00
Bezorging mogelijk, ook ’s avonds.

€ 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

Pinksterdienst in openlucht bij Grote Kerk
De protestantse kerk van Westzaan heeft een traditie opgebouwd van tweejaarlijkse openluchtdiensten. In 2011 was die op het water bij molen Het
Prinsenhof. In 2013 op het geitenveldje van Arie
Abbing achter de J.J. Allanstraat. In 2015 in het Jan
Vroegopplantsoen. Twee jaar geleden deden we
het dichter bij huis, maar wel op een bijzondere
plek: het kerkhof bij ons voor de deur! Op die dienst
kwam toen een grote groep uit het dorp af. Daarom
hebben we besloten de dienst ook dit jaar weer op
het kerkhof te organiseren.
In 2011 is het kerkhof door de gemeente Zaanstad opgeknapt. Bij de oplevering werd de wens
uitgesproken dat het kerkhof ‘een meer publieke
functie’ zou krijgen. In vroegere tijden (met name
de Middeleeuwen) hebben begraafplaatsen die
functie ook altijd gehad. En u kent het vast ook
van begraafplaatsen in Frankrijk, hoe die ook een
recreatieve functie hebben. Met Pinksteren (9 juni)
zullen de poorten van het kerkhof wijd open staan!
Voor alle duidelijkheid nog even het volgende. Er
wordt nog vaak gevraagd of er mensen begraven
liggen. Maar alle graven zijn geruimd. En de grafstenen die links en rechts van de kerk gestapeld
liggen, zijn door de architect nadrukkelijk bedoeld

als ‘bankje’. Natuurlijk blijft het kerkhof een plek om
respectvol mee om te gaan, maar laten we het ook
gebruiken! U bent van harte uitgenodigd om
Op 9 juni de Pinksterdienst met ons mee te beleven. Vanaf 9.30 uur is er koffie en thee. Om 10.00
uur begint de dienst. Muzikale medewerking is er
van Joost (orgel) en Jasper (trompet) Rijken en van
Richard ten Cate (trombone).
ds. Cornelis Visser

De onderwerpen op de agenda hebben veel
inwoners naar de vergadering van commissie Dorpscontact getrokken. De zaal was
goed gevuld en de ontspannen sfeer nodigde uit tot het stellen van vragen.
De vergadering van 6 mei stond in het teken van
de presentatie van Will Evers over de herkomst
van energie. Dit naar aanleiding van een presentatie in februari, zie ook de notulen van dit jaar, waar
Evers een uitleg gaf over waterstof als energiedrager. Het was superinteressant en voor de aanwezigen aanleiding tot discussie en het stellen van
vragen. Van diverse kanten werd gevraagd naar
een vervolg.

De leden van de toneelvereniging Herleving zijn
gestart met de repetities voor de uitvoeringen
in het najaar. De titel van het nieuwe stuk is ‘Wie
speelt met wie?’ Het is een blijspel in vier bedrijven. Het is geschreven door Jan van Tol en het
staat onder regie van Anouk Reuder.
‘Wie speelt met wie?’ kent uiteraard de nodige
intriges en verwarringen. In dit geval tussen een
familie en een bemoeizuchtige buurvrouw. Kortom, aanleiding genoeg voor de nodige humor.
De uitvoeringen kunt u alvast noteren. Ze vinden plaats op de zaterdagen 26 oktober, 2 en 9
november. Maar allereerst is er De Dag van Westzaan op 14 september. Ook deze dag zijn we
weer met de toneelvereniging in het straatbeeld
van Westzaan aanwezig. Op dit moment zoeken
we nog naar een geschikte komische voorstelling. Daar waar mogelijk wordt er samenwerking
gezocht met het Dagorkest Zaanstreek-Waterland en het Westzaanse Dameskoor.
Martin van ‘t Veer

De openluchtdienst in 2017.

Energie

Energie moet anders

Herleving bezig
met nieuw stuk

Tijdens de bijeenkomst van 6 mei werd dieper
ingegaan op de herkomst van energie. Het thema
energie is, mede door de kabinetsplannen en ook
door de gaswinning in Groningen met alle consequenties van dien, een onderwerp dat (weer) hoog
op de agenda staat. De aanwezigen waren verrast
te vernemen dat onze aarde slechts een klein restant is van een supernova (ontploffing van een
zware oude ster) in het verre verleden. Evers sprak
over de vele aspecten van de zon en over primaire
en secundaire energiebronnen. Hij benadrukte de
noodzaak om het gebruik van steenkool, aardolie
en gas terug te dringen en als gebruiker ook zelf
actie te ondernemen.
Veel aandacht werd besteed aan het nut van
windmolens en zonnepanelen, iets waar de
meningen nogal over verdeeld zijn, gezien de
voor- en tegenstanders van windmolenparken en
het effect op de natuur. Op welke manier kunnen
we ons wapenen tegen een stijgende zeespiegel
en welke andere manieren van energie zijn er?
Een wereldwijd probleem en als voorbeeld noemt
hij India, waar circa 1,3 miljard mensen wonen en
het gebruik van fossiele brandstof nog immer toeneemt, doordat ook daar steeds meer huishoudelijke apparatuur komt, net als in de Westerse
wereld. Wereldwijd moet hard gewerkt worden
aan verdere verduurzaming van het energieverbruik.
Evers sprak over de aanleg van grote zonnepaneelvelden in woestijnen, windmolens op zee,
kernenergie en de manieren om ons land voor
de toekomst gereed te maken. De natuur is niet

onuitputtelijk. Ook dit keer gaf zijn presentatie
aanleiding tot veel discussie en heeft Evers de
aanwezigen een stukje bewuster gemaakt.
Carla van den Puttelaar
De eerstvolgende vergadering van Dorpscontact Westzaan vindt plaats op maandag 3
juni van 20.00 tot 22.00 uur. 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.

Van boven naar beneden en van links naar rechts: Wil Evers,
Jerry Jahn, Ingrid Jahn, Reinhold Damminga, Arianne de
Jong. Foto: Fred Eerenberg
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Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Draadloos muziek in uw hele huis

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen
en gehoorbescherming

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

Openingstijden kijk op www.hepta.nl

Sandra
Sandra Klokkemeijer
Klokkemeijer

Verzekerd van
Robert Spilen persoonlijk
Sandra Klokkemeijer
Deskundig
advies

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

Robert
van
Spil
Robert
Spil

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

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

Robert Spil

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

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

www.saenbike.nl

Diverse soorten epoxy - glasweefsel - vulmiddelen - kleurstoffen - hulpmiddelen

M. SLAAP & Zn
rolluiken
markiezen
lamellen
jaloezieën

Di. t/m Za.
geopend

v/h W.H. Spiegel

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

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

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

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

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

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

Parallelweg 1 - 1151 BS Broek in Waterland - Tel. 020 - 403 18 29
www.obmverzekeringen.nl
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Koningsdag: hulde aan alle deelnemers,
bezoekers en vrijwilligers
Ondanks het minder mooie weer
was koningsdag 2019 rond het
Reghthuys en in de Kerkbuurt een
geweldig gezellige en fijne dag. Er
werd veel gespeeld, geturnd en
gelachen op de stormbaan die voor
de Grote Kerk stond. Maar ook het
springkussen voor de kleintjes bij de
Kazerne werd druk bezocht. De oudHollandse spelletjes in de Lambert
Meliszstraat konden veilig en droog
worden gespeeld onder een straat
van tenten. Nu zijn we alweer een
maand verder; de oranje bloesjes
hangen gewassen en gestreken in
de kast, de vlaggen zijn opgeruimd
en de oranje bril ligt weer in de la
te wachten. Toch willen wij nog een
keer terugkijken op zaterdag 27 april.
Ook dit jaar was de Kerkbuurt de
locatie voor Koningsdag en dat is
opnieuw prima bevallen. Op 26 april
is het Oranje Comité al begonnen
met de vlaggetjes op te hangen en
de tenten te plaatsen. Rond half 7 de
volgende ochtend begon het Oranje Comité samen met Eric Modder
de kramen op te bouwen. Met een
handjevol vrijwilligers werden in de

stromende regen de laatste puntjes
op de i gezet. De attracties werden
opgezet, zoals de minizweefmolen
van de heren Opdam, het springkussen voor de kleintjes en de stormbaan voor de grotere kinderen door
Jumping Zaanstad.
Om 10 uur was alles en iedereen
klaar om de bezoekers te verwelkomen en ook de zon liet af en toe haar
gezicht zien. Het feest kon beginnen. Onze dj Jamie zorgde met zijn
muziek voor een superleuke sfeer
en heel afwisselende muziek: voor
ieder wat wils. Om 11 uur begonnen
de jongens en meisjes van de Disney
High School Musical met de spetterende vertoning van een stukje uit
de nieuwe productie ‘The Wiz’. Na
een korte pauze werd het stuk om 12
uur nog een keer uitgevoerd.
En dan was er nog de ‘prinsessenwedstrijd’. Alle prinsesjes werden
geschminkt door Mariëlle Heuft van
Schminkkoppies. Om half 12 liepen
achter elkaar vier kleine maar fijne
prinsesjes onder groot applaus over
de catwalk. Ze waren allemaal zo
mooi dat we echt geen winnaar konden kiezen en uiteindelijk is ieder

prinsesje met een kleine ‘goodiebag’
verrast. Voor volgend jaar hopen we
dat er ook wat prinsjes of ridders
mee willen doen.
De Kerkbuurt was weer een gezellige
winkel- en kijkstraat met alle braderiekramen en vrijmarktplaatsen. Bij
de kraamhuurders zagen we weer
veel oude bekenden van afgelopen
jaren, maar ook leuke nieuwkomers.
Veel variëteit van tweedehands
spullen, zelfgemaakte waar, zoals
honing, sieraden en tassen, miniatuurauto’s en heerlijke versnaperingen. De vrijmarkt zelf blijft altijd
een verrassing. Waar komt iedereen
te zitten en wordt er voldoende verkocht? Dit jaar zaten er ook mensen
met kleedjes en handelswaar tussen
de kramen van de braderie, waardoor een heel afwisselend beeld
ontstond. Ook op het grasveld achter het Reghthuys was het lekker
druk en gezellig.
Natuurlijk kan zo’n dag niet georganiseerd worden zonder onze sponsoren en vrijwilligers. Daarom willen
wij de volgende personen en bedrijven bedanken voor hun bijdrage aan
deze onvergetelijke dag: De Digitale
Beeldbank, het Zaens Brandweer
Museum, de EHBO en de Westzaanse

Gemeenschap. Verder de gemeente
Zaanstad, Gerrit Butter motoren, Willem Winkels van De Kazerne voor het
beschikbaar stellen van de ruimte
om de ballonnenbogen te kunnen maken en voor zijn sponsoring
van het Oranje Comité, Fred Eerenberg fotografie, Jamie Bank geluid
en muziek, Pedro Smit tenten en
opbouw, Susanne de Jong, Senshake
voor het maken van de Flyers, Daphne Bruineberg Productions, Bouwbedrijf Nieuwe Maten, Jan IJskes van
De Coogh voor de aggregaten, Hein
Buijs de visboer stroomvoorziening,
De BIEB stroomvoorziening, stichting ‘t Reght Huys voor de openstelling van het rijksmonument, en last
but not least al onze vrijwilligers
en helpende handen voor diverse
hand- en spandiensten.
Vindt u het leuk om volgend jaar
ook een bijdrage te leveren, neem
dan contact op met het Oranje
Comité Westzaan. Mailen kan naar
westzaansegemeenschap@upc.nl
Bellen kan ook: 06-2115 6041 of
06-1717 1793. Tot volgend jaar.
Arianne de Jong, Ingrid Jahn,
Marion Flimm, Dries Bessels, Reinhold
Damminga en Marcel Haarhuis

Visclub De Braak begonnen aan nieuw seizoen
Zoals al vele jaren vissen wij op dinsdagavond met
de visclub in de Braak en een aantal avonden op
andere locaties. Dit jaar zijn we op 14 mei in de
Braak gestart. We vissen van 19.00 uur tot 21.30,
met daartussenin een kleine koffiepauze met
onze traditionele loterij.
In totaal vissen we 15 avonden, waarvan 14 voor
de competitie en één avond de voor de koppelwedstrijd. Voor de eindstand tellen tien avonden
mee. Je kunt dus rustig met vakantie, want de vier

avonden met de minst gevangen vis tellen niet
mee. Je mag zelf bepalen met wat voor vistuig
en hengel je gaat vissen, maar je moet wel in het
bezit zijn van de vispas.
Tevens zijn we wederom van plan een viswedstrijd
te houden voor de jeugd van de basisscholen van
Westzaan, waarschijnlijk eind juni of begin juli.
Hier komen we later op terug, als bekend is welke
datum. Hou dus De Wessaner goed in de gaten,
want daar melden we waar en wanneer.

Mochten er onder de lezers mensen zijn die gezellig bij ons willen komen vissen, dan zijn ze van
harte welkom. Voor inlichtingen over hoe we
het een en ander regelen, kun je het best even
contact opnemen met ondergetekende. Telefonisch te bereiken op 075-6169 309 of per e-mail
cees@sopjes.nl
Cees Sopjes
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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)

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

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

Rak 37 • 1551 NA • Westzaan
T: 075-785 05 89 • E: info@jonkervanderveer.nl

Bouwt verder
Dé BouwGarant bouwpartner van particulieren en
ondernemers, gevestigd aan het Rak 145 in Westzaan.

www.bouwbedrijfwerkhoven.nl
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

Wij staan voor kwaliteit,
voorspelbaarheid & duurzaamheid
Algemene & cosmetische tandheelkunde
Implantologie
Mondhygiëne
Speciale aandacht voor kinderen,
angstige patiënten en ouderen

...aangenaam.
T (075) 621 66 07 | M 06 22 44 86 96
E klerkrichard@gmail.com
Complete mondzorg
onder één dak

•
•
•
•

Drijvende aanlegsteigers
Drijvende terrassen
Kanosteigers
Roeisteigers

Westzijde 390, 1506 GL Zaandam, 075-6351695
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Ruime
openingstijden

Geen
wachttijd

Dorpsstraat 383 | 1566BE Assendelft
075 - 687 13 73 | info@tpassendelft.nl

Afspraak
herinnering

Erkende
kwaliteit

N AT U U R I N E N O M W E S T Z A A N - F R E D E E R E N B E R G

De fuut, nu wijdverspreid
Half april zag ik deze Westzaanse fuut, met wat later bleek met een aantal
jongen. Ze bevonden zich langs het fietspad, dicht bij de kruising MiddelFreek Engelpad. Even in een flits zag ik de fuut, met goed gecamoufleerde
jongen op rug. Jammer genoeg heb ik de jongen niet kunnen fotograferen. Ze zijn zo beweeglijk.
De fuut (Podiceps cristatus) is een
beetje een vreemde vogel, hij heeft
nauwelijks een staart. Bovendien
vliegt de fuut bijna nooit, behalve als
hij echt in nood is. De fuut sluit op
een heel bijzondere manier een verbintenis met zijn of haar partner. Als
de vrouwtjesfuut van het mannetje
een visje krijgt en dat aanneemt, zijn
ze ‘getrouwd’. Futen staan bekend
om hun bijzonder baltsgedrag. Dan
zwemmen ze tegen elkaar op, met
de borst uit het water geheven. In het
voorjaar bouwt een futenpaar een
speelnest op het water, waarop ze
uiteindelijk paren. Kort daarna wordt
langs de waterkant een steviger nest
gebouwd, waarin drie tot vier blauwgroene eieren worden gelegd, die
later verkleuren tot geel en bruin. Beide ouders broeden die om beurten
uit, hoewel het nest soms voor kortere tijd wordt verlaten. Dan worden de
eieren met plantenresten afgedekt,
dit ter camouflage.
De kuikens hebben mooie camouflagekleuren, die na enige tijd veranderen in het verenkleed van de ouders.
Opvallend aan jonge futen is dat ze
in de lengterichting strepen over
hun rug hebben. Dit is hun bescherming tegen roofvogels. De blauwe
kiekendief is namelijk gek op jonge

futenkuikentjes. De kiekendief houdt
trouwens ook wel van een volwassen
fuut.
Enkele dagen nadat ze uit het ei
zijn gekomen kunnen de kuikens al
zwemmen. Toch zie je vaak dat de
ouders de jongen op de rug meenemen, zelfs tijdens het duiken. Op de
rug zijn de kuikens beter beschermd
tegen roofvissen en reigers. Na ongeveer tien weken zijn de jongen zelfstandig.

Eierroof
De fuut werd jarenlang bedreigd door
de mens. In de 19e eeuw waren de
fraaie kopveren erg geliefd en werd
de fuut hierop stevig bejaagd. Later,
vooral in de jaren ‘30 en ’40 van de
vorige eeuw, waren de eieren van de
fuut van belang. Beroepsvissers die
op witvis visten verkochten de drie
tot vijf eieren per nest en verdienden
daar wat extra’s mee. De fuut is nu
gelukkig een beschermde inheemse
diersoort.
Omdat de vogels tegenwoordig
beschermd zijn, komen er steeds
meer futen en meerkoeten bij. Maar
ook het schonere water zorgt in onze
tijd dat de fuut en de meerkoet het
beter doen. Met een beetje geluk kun
je ze door helder water zien schieten,

Wintertalingmannetje in de Kalverpolder.

jagend achter hun prooi. Ze blijven
daarbij zo’n 15 tot 20 seconden onder
water. Altijd leuk om te gissen waar ze
boven zullen komen.

Rommelig nest
De fuut is geen mooie nestbouwer.
Hij bouwt een nest van oude waterplanten tussen het riet, maar het is
meer een bouwval dan een prachtige
vesting voor het nageslacht. In een
stadse omgeving worden wordt vaak
afval zoals plastic gebruikt.

Misschien wordt dat nest van de fuut
ook wel zo slordig omdat de fuut tijdens de bouw al begint met het baltsen. De eieren van de fuut worden in
vier weken uitgebroed. De jongen
zijn nestvlieders en dat betekent dat
ze meteen na hun geboorte al donsveren hebben en het water op kunnen. Toch neemt de futenmoeder of
-vader de jongen de eerste weken
mee op de rug. ’s Avonds gaan de
jonge fuutjes terug op het nest.

Zaens Brandweer Museum pakt uit op De Dag van Westzaan
Op zaterdag 14 september, De Dag
van Westzaan, organiseert het Zaens
Brandweer Museum een tentoonstelling met oude brandweervoertuigen die nog op diverse plaatsen in
de Zaanstreek aanwezig zijn. Op De
Dag van Westzaan zal de Kerkbuurt
afgesloten zijn voor verkeer, zodat
de voertuigen op deze locatie opgesteld kunnen worden.
De organisatie voor de dag is reeds
opgestart. Het overleg met bewoners, de eigenaren van de voertuigen en andere betrokkenen, de
aanvraag van vergunningen en vele

andere zaken kosten veel tijd.
Het museum hoopt op deze dag
voor één keer de sfeer rond het oude
materiaal weer tot leven te roepen,
door het verhaal van de brandweer uit het verleden te tonen. Dus
Westzaners, hou deze dag vrij en
kom genieten van deze tentoonstelling en de vele andere attracties
die op deze dag door de verenigingen in Westzaan gehouden gaan
worden. Met vragen of suggesties
over de tentoonstelling kunt u altijd
op maandagavond terecht bij het
museum, Kerkbuurt 17B.
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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

Westzaan trapt tegen Huntington
In de afgelopen edities van De Wessaner is al de
nodige aandacht geschonken aan de ziekte van
Huntington en de inzamelingsactie die gepland
staat voor 22 en 23 juni. Zoals beloofd zullen we
in dit nummer iets meer aandacht geven aan het
programma van de 24 uur durende wielerronde en
de activiteiten daaromheen. Dat is overigens op
het moment van schrijven (eind april) best lastig,
omdat we midden in de voorjaarsvakantie zitten
en we nog niet in het bezit zijn van alle benodigde
vergunningen. Toch gaan we een poging doen
omdat we het belangrijk vinden dat we dit weekend een zo groot mogelijk publiek trekken.
Voor de initiatiefnemers Stichting Huntington
Zaanstreek is het allerbelangrijkste dat deze ziekte
bekendheid gaat krijgen en dat er geld beschikbaar
komt voor verder onderzoek, dat zich overigens al
in een vergevorderd stadium bevindt. Iedere euro
is welkom en zal goed besteed worden en daarom
proberen wij als medeorganisatoren (IJsclub Lambert Melisz en VVV Westzaan) er een leuk programma omheen te maken.

Wat staat er op het programma?
Niemand minder dan wethouder Gerard Slegers
opent op 22 juni ‘24-uur Trappen tegen Huntington’. Om 15.00 uur vertrekt de eerste groep van tien
renners. Rond die tijd zal ook het Kapiteinskoor De
Zaanse Parelvissers een optreden geven van twee
maal drie kwartier. Om 15.00 uur wordt tevens
bij de ijsclub het boerengolfparcours geopend.
Tegen een kleine (liefst ruime) vergoeding kan er
gespeeld worden totdat het donker is. In de kantine van de voetbalvereniging verzorgen wij 24
uur lang de hapjes, drankjes en muziek, waarbij er
uiteraard rekening gehouden zal worden met de
nachtrust van de omwonenden. Dat laatste is ook
van toepassing op het nachttoernooi voor onze
jeugd. Bovendien heeft de organisatie van de jaarlijkse Westzaanse Prutrace aangegeven ook een

op de tuin
Edwin Stolp.

bijdrage te leveren aan deze actie!
Als de renners gedurende die 24 uur misschien wel
voor de vijfde keer beginnen aan hun 110 kilometer hopen we uiteraard dat er aanwezigen zijn die
deze waanzinnige prestaties willen aanmoedigen
en deze strijders een hart onder de riem kunnen
steken. Tot slot maken we ook van de aankomst op
23 juni rond 15.00 uur een mooi spektakel.

Wat zoeken wij nog?
Een paar deelnemers voor de 110 km-rit (inschrijving via huntingtonzaanstreek.nl voor 37,50 euro
(en dat is inclusief een uniek wielrennerstricot).
Deelnemers voor de korte ronde (40 km) liefst in
groepjes van zes. Inschrijven is niet nodig. Mensen
die een creatieve bijdrage aan deze 24 uur kunnen leveren, met als doel het inzamelen van geld
voor verder onderzoek (mail maar naar publiciteit@
vvvwestzaan.nl). Laten we hopen op een gezellig,
druk en succesvol evenement. Graag tot dan.
Arno van den Broek,
publiciteit VVV Westzaan

Orgelconcert door Harm Hoeve
Op vrijdagavond 7 juni zal de bekende Nederlandse organist Harm Hoeve een concert verzorgen op het fraaie, monumentale orgel van de
Grote Kerk. We vieren dit jaar het 150-jarig jubileum van dit orgel!
Het orgelspel van Harm Hoeve is regelmatig te
beluisteren op de radio. Hij begeleidt regelmatig
koren en solisten bij concerten en cd-opnames.
Hij heeft een eigen lespraktijk in orgel- en pianolessen. Wekelijks dirigeert hij een kinderkoor, jongerenkoor, gemengd koor en mannenkoor.
Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is vanaf
19.15 uur open. De toegang is gratis en de koffie
en thee staan voorafgaand aan het concert weer
voor u klaar. Na afloop is er een collecte ten bate
van het orgelfonds.

De eerste gezamenlijke werkochtenden van dit
jaar zitten er weer op, want het complex heeft
niet alleen eigen tuinen maar ook gemeenschappelijke stukken die natuurlijk ook onderhouden moeten worden. Daarom verplicht
iedere tuinder zich tot twee werkochtenden per
jaar. Het werk wordt door twee bestuursleden
voorbereid en omdat we een kook- en bakgraag
volkje zijn, maakt één van ons iets lekkers voor
bij de koffie. Samen werken geeft verbondenheid en er worden heel wat gesprekken gevoerd
en problemen besproken en die gaan niet allemaal over de tuin.
Dit jaar hebben we intens genoten van de uitbundige bloesem van de fruitbomen, het leek
wel overdadiger dan andere jaren, maar is daardoor nog geen garantie voor een betere oogst.
De insecten en vooral de bijen moeten het werk
doen en daar heb je geen invloed op. Wel proberen we zoveel mogelijk in de lente bloeiende
bloemen onder de bomen te planten om de
bijen al in een vroeg stadium te lokken. De tuinbonen staan in bloei en de erwtjes, peultjes en
kapucijners komen de één na de ander boven de
grond kijken. De vroege aardappels hebben ook
al plantjes gevormd die boven de grond komen
en het zaaigoed in de bakjes in de kas komt op.
Het is ’s middags 35 graden in de kas, dus dat wil
wel, maar nu is het zaak ze vaak water te geven,
anders stagneert de groei. Zittend met een kop
koffie en een wit bolletje met kaas, wat zowat
het lekkerste is wat bestaat als je op de tuin
bent, en met de bloeiende fruitbomen en struiken, de jonge planten en de zingende vogels om
je heen, wens je iedereen zo’n tuin toe. Maar er
moet ook gewerkt worden. Het onkruid groeit
net iets harder dan het gezaaide spul, dus koffie
op en weer aan het werk.
Truus Weertman

Joost Rijken
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Simone Dijkman

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar

MAKELAARDIJ

DE NVM MAKELAARS UIT WESTZAAN
Voor aankoop, verkoop en taxatie van uw woning.
Geen intrekkingskosten en geen verborgen kosten.
Zie voor onze tarieven www.simonedijkman.nl of
bel 075 7725155 voor een gratis waardebepaling.

Nauerna 40A - 1566 PD Assendelft
T 075 670 74 44 - F 075 670 88 45

Simone Dijkman Makelaardij...... voor duidelijkheid!

www.schramadvocaat.nl

Op ons kun
je rekenen
www.FinenzoZaanstad.nl
Telefoon: (075) 612 14 17

Gebruikt u verschillende medicijnen?

ESCHAD
UW
DEUW SCHA
IALIST
SPEC
ST
SPECIALI
ET!
TH
EL
REG
H
REGELT ET!

MEDICATIEROL

Met de
houdt u het overzicht!

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie.

Wij
Wij regelen
regelen de
de schade
schade voor
voor u
u bij
bij
alle
alle verzekeringsmaatschappijen!
verzekeringsmaatschappijen!
m
m
m
m

Leenauto’s
Leenauto’s beschikbaar
beschikbaar
Reparatie
aan
Reparatie aan ruiten
ruiten en
en open
open daken
daken

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

Tel.
Tel. 075
075 -- 616
616 48
48 85
85

Molenwerf 9 • 1541 WR Koog aan de Zaan
Telefoon (075) 63 555 11 • www.apotheekwestzijderveld.nl
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IN DE SCHIJNWERPER
Walter Werkhoven: ‘Deze plek is
echt een lot uit de loterij’
Walter Werkhoven (43) woont met Sabrina (40) en hun kinderen Jimmy (bijna 8) en Harvey (6)
op Zuideinde 220. Ze hebben een enerverende periode achter de rug.

En Sabrina, wat doe jij voor werk?
Ik ben communicatieadviseur en werk op dit
moment vier dagen per week als freelancer bij
HEMA in Amsterdam-Noord. Ik heb ook een tijdje
voor Walter gewerkt, maar dat werd naast mijn
eigen baan te druk. Ik ga straks wel aan de slag om
het beeld van zijn bedrijf naar buiten nog sterker
te maken.

Zie jij je kinderen ook doordeweeks,
Walter?

Wat doen jullie voor werk?
Walter: Ik ben directeur van Bouwbedrijf Werkhoven. Ik ben als timmerman begonnen. Op mijn
29ste werkte ik voor mezelf en stap voor stap had ik
een groep van zes jongens bij elkaar. In 2005 startte
ik dit bedrijf. Last van de crisis heb ik nooit gehad.
Ik heb veel vaste klanten. Het werk komt eigenlijk vanzelf binnen. Ik werk al jaren voor dezelfde
architecten. Ook steeds meer voor particulieren uit
Westzaan, wat ik heel leuk vind. Ik zit voor 90% in
Amsterdam, maar ik merk dat er steeds meer aanvragen uit de omgeving van Haarlem komen. We
doen van alles: aanbouwtjes, verbouwingen, het
afhangen van een deur, maar ook het bouwen van
een huis. Daar stopt het ook wel, we zetten geen rijtje van tien neer. Echt in de particuliere sector dus.

Hoeveel man werkt er inmiddels voor je?
Ik heb drie man in dienst en daarnaast acht tot tien
zzp’ers. Er lopen zo’n vijf klussen tegelijk. Zes weken
geleden hebben we op Hoogtij een nieuw pand
betrokken. Naast ons zit het bedrijf Breakdown,
waar we ook het pand voor gebouwd hebben. De
opening was super leuk. Mijn vader komt ook uit
de bouw en deed een woordje. Heel ontroerend, ja.
Er was een leuk cateringbedrijf. Ze zaagden letterlijk het stokbrood en ze barbecueden op cementmolens. Met bouwhelmen op. Een groot succes.
Het was altijd al een droom om een middelgroot
bouwbedrijf te hebben. Ik wil meer vaste mensen
aannemen. Wat ook fijn voor de klanten is.

Lig je van die verantwoordelijkheid wel
eens wakker?
Walter: Nee. Ik slaap altijd wel goed.
Sabrina: Dat kan ik beamen. Haha!

Zeker. Ik haal ze op maandag en woensdag uit
school. Ik ga met ze zwemmen en naar muziekles.
Ik ben voetbaltrainer voor de mini’s hier in Westzaan. Dat zijn de 4- tot 7-jarigen. Ik heb dat een jaar
geleden opgepakt. Echt heel leuk. We begonnen
met vier kindjes en hebben er nu zestien. Onze
kinderen zitten op De Rank, maar ook kinderen van
De Kroosduiker zitten bij de mini’s. Sabrina: Ja, echt
goed dat hij daarin een balans gevonden heeft, dat
je niet alleen maar met je werk bezig bent. Naast
de bouw van het bedrijfspand, bouwden we ons
eigen huis en woonden we, totdat het huis klaar
was, ruim een jaar in de schuur achter op het erf.

Heb je verder nog tijd voor andere
dingen, Walter?

sen toch goed doorheen zijn gekomen. Sabrina:
Ook voor de kinderen was het niet niks. Daarom
heb ik een stapje terug gedaan, want je mag niet
van ze verwachten dat zij met jou in die stroming
meegaan. Zij hebben ook hun aandacht nodig. Dat
je even een keer niks doet. Of met ze naar de speeltuin of naar het Twiske gaat. Walter en ik zijn net
dieseltjes, die gewoon maar doorgaan.

Hoe is het voor jullie om in Westzaan te
wonen?
Walter: Ook ons vorige huis op Overtoom 136 hadden we zelf gebouwd. Daarna wilden we niet meer
weg uit Westzaan. We zitten hier landelijk en toch
aan een doorgaande weg. Met een grote tuin achter. Echt fantastisch! De jongens crossen er lekker
rond. Je bent wel constant je gereedschap kwijt,
haha! Sabrina: Het dorpse, kneuterige is leuk. Je
kent elkaar in de buurt en van school. Je bent ook
zo in Zaandam. Of in Amsterdam. Als ik vroeger
vanuit mijn werk over het dijkje fietste liet ik letterlijk de drukte achter me. Walter: Met een leuke
groep ouders die we hebben leren kennen via de
school van onze kinderen hebben we bijna elke
week wel bij iemand een feestje. Nee, deze plek
is echt een lot uit de loterij. Sabrina: Ook voor de
kinderen is het leuk. Beschermd en veilig. En als ze
later naar de middelbare school gaan, en nog later
gaan stappen, is er genoeg keuze op fietsafstand.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Sabrina: In het Makerijtje in Zaandam. Ik zag hem
aan de bar en klaar. Ik was toen achttien. Ik studeerde nog toen wij twee jaar later de bouwkavel
aan de Overtoom kochten. Ik heb altijd wel het vertrouwen gehad: het komt wel goed. Dat heb ik nog.
Walter: We zijn heel ondernemend. Geen impulsieve beslissers, maar als we ergens voor kiezen dan
gaan we er ook voor. We zagen de kavel aan het
Zuideinde op een zaterdag, maakten allebei een
lijst met de voors en tegens. Er bleken alleen voordelen op te staan. Dus: go for it. De dinsdag erna
hadden we een afspraak en eind die week was de
grond van ons.

Samen met Jasper Luten, een maat van me die ook
in Westzaan woont, doe ik net als vorig jaar mee
met de organisatie van de Huttenbouw. Een van de
organisatoren, Jeroen Zuidema, is dit jaar gestopt.
Hij zat ons vorig jaar al warm te maken. Allebei Wat vinden jullie belangrijk in het leven?
onze kinderen doen dit jaar mee. Het lijkt me erg Walter: Dat we elkaar hebben en van elkaar genieleuk om dit evenement te begeleiden. Sabrina gaat ten. Ik kan er nu al naar uitkijken dat we als gezin
er qua berichtgeving aan meewerstraks naar Italië gaan. Sabrina: Ik
ken. Sabrina: In deze Wessaner vind
wil dat onze kinderen een goede
je bijvoorbeeld een eerste bericht
basis hebben. Dat je er alles aan
‘Dus: go for it’ doet om ze het mooie van het leven
over de Huttenbouw! Walter: Vroeger voetbalde ik bij PSCK op het
mee te geven. Hoe jong ze ook zijn,
Kalf in Zaandam. Mijn groep viel na
we betrekken ze in een hele hoop
een fusie uit elkaar en dat kunstgras
dingen. Wat soms ook wel lastig is,
vond mijn rug niet fijn. Dus fiets ik nu. Soms met omdat ze een eigen mening hebben. Maar dat is
een groepje, maar ik wielren ook heel graag alleen. ook heel fijn en mooi. Ik heb nu echt het idee dat
we alles met zijn viertjes doen. Walter: Precies. Je
moet het zelf doen, maar dat betekent niet dat je
Doe jij iets aan sport, Sabrina?
Af en toe boks ik bij Freakzilla’s in Westzaan. Ik werk het alleen moet doen.
veel en we hebben ook de jongens, dus ik vind het
Marijke van der Pol
zo wel best. De ouders van Walter vangen de kinderen twee middagen per week op. Mijn vader is
eind vorig jaar overleden, dus… Ja, dat was al met
al een heftige periode. Walter: Er is veel gebeurd.
Maar ik moet zeggen dat we daar als sterke men-
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Duurzaam wonen
levert meer op dan
je denkt.

oldenburg

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

rabobank.nl/duurzaamwonen

• 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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Weetje:

Asperges zijn weer te verkrijgen: witte en groene. Heerlijk! Je moet er inderdaad van houden, maar er
zijn zo veel recepten voor dit ‘witte goud’. Deze keer gaan we voor een vegetarische versie.

Asperges met kruidensaus
- Bijgerecht voor 4 personen

Wat hebben we nodig:
• 1 kilo dikke witte asperges (Let op! Niet te dun
schillen, anders krijg je draden en dat is zonde!)
• 5 eetlepels mayonaise
• 5 eetlepels slagroom
• 6 hard gekookte eieren
• 2 grote augurken
• verse kruiden (peterselie, bieslook, kervel).
Gebruik 4 à 5 eetlepels van de gemengde
gehakte kruiden
• selderiezout
• versgemalen peper
• verse rode peper (eventueel te vervangen
door sambal)

Bereiding:
Hak de eieren in kleine stukjes. Snijd ook de augurken in kleine blokjes. Snijd de rode peper zeer fijn.
Meng de slagroom en de mayonaise in een kom.
Doe hier de fijngehakte ei, augurk en verse kruiden bij. Voeg de rode peper (of sambal) toe. Breng
op smaak met versgemalen peper en selderiezout
(let op: selderiezout is erg zout, dus heel weinig
gebruiken). Laat de saus een uurtje in de koelkast
staan, zodat de smaken goed opgenomen worden.
Kook de asperges ongeveer 20 minuten. Prik in de
onderkant om te kijken of ze goed gaar zijn. Proef
voor het serveren de saus en maak die eventueel
op smaak met wat extra rode peper. Hij mag best
wat pittig zijn.

4 Mei-herdenking
Dit jaar heeft de 4 Mei-herdenking weer plaats
gevonden in de Zuidervermaning. Om 18.30 kwamen de eerste mensen al binnen. Het Dagorkest
Zaanstreek-Waterland en het Westzaans Dameskoor wisselden elkaar af met passende muziek en
zang. Om 19.30 uur opende Gerda Steenbergen
de herdenking, waarna Mirthe Westrik een zelfgemaakt gedicht voordroeg. Rie Verbraeken-Blommaart vertelde heel boeiend over haar periode als
verzetsstrijdster tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ze vertelde dat ze op scholen, waar ze ook veel
over de oorlog vertelt, vaak de vraag krijgt: hoezo
bent u in het verzet gegaan? Haar antwoord: dat
doe je gewoon, je rommelt er vanzelf in. Het werd
alles met elkaar een hele mooie avond, met een
volle kerk. Mensen moesten zelfs boven zitten. En
er was een uitstekende sfeer.
Gerda Steenbergen
commissie 4-5 mei

De witte asperge is een exclusieve groente die nog
steeds met de hand gestoken moet worden. Vandaar
zijn bijnaam ‘het witte goud’. Asperges die niet met
zand bedekt zijn kleuren groen of paars. De asperge is
een plant die in het wild vooral voorkomt in kuststreken en langs rivieren. Voor de jonge scheuten wordt
de plant geteeld als groente. Er zijn witte, groene en
paarse asperges op de markt. De witte zijn onder de
grond gegroeid en uit het licht gehouden, de groene en paarse asperges hebben wel zon gezien. Het
oogsten van asperges gebeurt traditiegetrouw van
half april tot 24 juni. Na de korte periode van oogsten
moet de plant (lang) herstellen, wat bijdraagt aan het
exclusieve imago van de groente.
Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Excursie
Westzaan
Mijn collega, wijkmanager Wouter Peeters,
schrijft met collega’s aan de visie over Zaanse linten, dijken en paden. In dit kader worden twee
excursies georganiseerd naar de gebieden waarvoor die uitwerking gemaakt wordt: Westzaan
en de Stadse Zaan (deel Oost- en Westzijde). Doel
van de excursies is om deelnemers mee te nemen
in het verhaal van de ruimtelijke kwaliteit van de
linten, dijken en paden. We willen ter plekke kijken naar geslaagde of minder geslaagde plekken
en met elkaar benoemen waar dat in zit. We zijn
ook benieuwd hoe deelnemers deze gebieden
ervaren en wat zij goed of minder goed vinden.

Geef je snel op
De excursie Westzaan vindt plaats op vrijdagmiddag 14 juni. De doelgroep is iedereen die
interesse heeft in het onderwerp, van bewoners
tot raadsleden en anderszins geïnteresseerden in
Zaanse linten, dijken en paden. Er kunnen maximaal 25 deelnemers meefietsen, dus als je geïnteresseerd bent, geef je dan snel op.
Aanmelden kan via: https://lintendijkenpaden.
zaanstad.nl/praat-mee/excursies.
Lya van Arum,
wijkmanager Krommenie,
Westzaan en Hoornseveld

De Dodenherdenking in de Zuidervermaning.
Foto: Jan Bijleveld.

Rie Verbraeken-Blommaart met haar kleindochter Eva.
Foto: Fred Eerenberg.
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voor ieder afscheid

✓Administratieve dienstverlening
✓Personeels- en salarisadministratie
✓Belastingzaken voor bedrijven en particulieren
✓Startersbegeleiding
✓Organisatie- en bedrijfsadviezen
✓Financiële adviezen
✓NU OOK INTERNETBOEKHOUDEN

telefoon (075) 612 59 33

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

De Helling 69
1502 GD Zaandam

www.bakkerenvanderblom.nl
info@bakkerenvanderblom.nl

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 JUNI 2019
Vrijdag 7 juni
Zondag 9 juni
Dinsdag 11 juni

Donderdag 13 juni
Zaterdag 15 juni
Zondag 16 juni
Vrijdag 21 juni

VRIJMIBO
HIGH TEA**
AMSTERDAMSE BINGO
(georganiseerd door Big Time Crew) **
Prachtige prijzen te winnen
65+ Koffie op hoogte (mini high tea)**
Dineren op Hoogte**
Vaderdagbrunch in samenwerking met
Staatsbosbeheer**
VRIJMIBO (langste dag)

AGENDA JULI 2019
Dinsdag 9 juli
Vrijdag 12 juli
Zaterdag 13 juli
Donderdag 18 juli
Zondag 21 juli
Zaterdag 27 juli

BINGO, georganiseerd door de jongens van
de Big Time Crew **
VRIJMIBO
High Wine**
65+ Koffie op hoogte (mini high tea)**
HIGH TEA**
Dineren op Hoogte**

*=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 36
beeld: Digitale Beeldbank

Zaanse bedrijvigheid
Waren de woonomstandigheden voor de
fabrieksarbeiders niet best, de sociale samenhang binnen de streek werd ook steeds
minder. In de tijd van het molenbedrijf en
het ambacht kenden bazen en arbeiders elkaar nog. Ze zagen elkaar, zowel binnen het
bedrijf als op straat. Nu scheidden de wegen
zich. De fabrikanten woonden langs de Zaan
in hun villa’s, de arbeiders hadden elders onderdak, in vaak slecht gebouwde woningen.
De werkomstandigheden in de molens waren ook nooit erg gunstig geweest. Het werk
tussen de stampers, maalstenen, zaagramen
en kamraderen was gevaarlijk en lawaaiig.
’s Winters was het in de molen koud, in de
zomer was het er heet. De werktijden waren
ongeregeld. Was er geen wind, dan was er
geen werk. Was er wel wind, dan moest iedereen aantreden. De werkvloer was er echter te
overzien geweest. Men kende elkaar, veelal
met een passende bijnaam. Problemen werden bij voorkeur ter plaatse opgelost, voordat
ze uit de hand liepen.
In de nieuwe fabrieken waren de werkomstandigheden nauwelijks beter dan in het traditionele
bedrijf. In 1881 hield het parlement een enquête.
Die liet voor de Zaanstreek een weinig aantrekkelijk beeld zien. De vrouwenarbeid was weliswaar beperkt. Kinderarbeid was er echter veel te
veel. Vooral jongens werden te vroeg van school
gehaald. In de grote bedrijven lagen de lonen
hoger dan in de kleine bedrijven. Daar stond weer
tegenover dat de werkdruk er altijd hoog was. De
stoommachines bleven doorrazen. Overal was de
werkweek lang, minstens twaalf uur per dag. Een
werkweek kon tot negentig uur uitlopen.

De werkomstandigheden in molens waren zwaar.

Onder die omstandigheden konden de sociale
spanningen gemakkelijk oplopen. Moeilijkheden
konden niet meer ter plekke worden besproken.
Anders dan vroeger moesten de arbeiders hun

Optocht met Crescendo in 1910.

wensen op een formele en georganiseerde manier
op tafel brengen, wilden ze nog gehoord worden.
Ze verenigden zich en ontdekten ook het effect
van de werkstaking. Het socialisme schoot wortel.
Het Zaanse landschap kleurde in weinig jaren diep
rood.
Het landelijke socialisme was radicaal. De Sociaal
Democratische Bond (1881) streefde, vooral nadat
Domela Nieuwenhuis de leiding had genomen,
naar een volledige nieuwe maatschappij. Ook de
eerste socialistische vakbond, het NAS (1893), had
een maatschappelijke omwenteling in het vaandel. In veel plaatsen richtte het NAS afdelingen
op, ook in de Zaanstreek (Westzaan: 1897). Gematigder en meer bereid de democratische paden te
volgen was de later opgerichte SDAP (1894). Aan
katholieke zijde streefde men ook naar sociale hervormingen (1918, Rooms Katholieke Staatspartij).
Hervormingsgezinde protestanten hadden zich
op dat moment al verenigd in de Anti Revolutionaire Partij van Abraham Kuyper (1879), op afstand
gevolgd door de wat meer behoudende Christelijk Historische Unie (1908). Na de eeuwwisseling
zagen ook de grote vakcentrales het licht: NVV
(socialistisch, 1906), CNV (protestants, 1909) en
RKWV (katholiek, 1925).
De nieuwe hervormingsgezinde partijen en de
nieuwe vakbonden stelden het gevestigde liberale
beleid voortdurende ter discussie. Het waren mijlpalen op de weg die de geschiedenis zou ingaan
als ‘de verzuiling’. Socialistische, katholieke en protestantse organisaties verenigden hun leden en
zorgden ervoor dat die op allerlei gebieden beter
tot hun recht kwamen. Zo ontplooide de verzuiling
zich als een regelrechte emancipatiebeweging. De
nagestreefde rechten waren dikwijls heel tastbaar
en materieel, zoals het recht op een goed loon en
sociale voorzieningen. Vaak waren de nagestreefde doelen ook meer immaterieel, zoals de strijd
voor algemeen kiesrecht en de lange strijd voor

de gelijkstelling van het levensbeschouwelijke en
het openbare onderwijs. Voortdurend leverde het
emancipatiestreven discussie op met de gevestigde, meestal liberale orde, die vond dat de tijd
nog niet rijp was of dat het gevraagde geld beter
besteed kon worden. De zuilen vonden ondertussen elkaar geregeld in gemeenschappelijke
doelen. De ‘overlappende consensus’ zorgde in
niet geringe mate voor het succes van het Nederlandse emancipatiebeweging. De zuilen zouden
hun emancipatiewerk nog tot ver in de twintigste
eeuw voortzetten. Pas in de roerige jaren 1970 zou
hun rol tanen. Hun eigen rol en bestaansrecht zou
daarbij steeds meer een discussiepunt worden. De
emancipatie van de Nederlandse burger leek de
voltooiing nabij.
Niet altijd stonden de zuilen onderling op goede
voet. Waar ze dat nodig vonden, bestreden ze
niet alleen de gevestigde orde maar ook elkaar.
Ook in Westzaan. Het dorp kende sinds de eeuwwisseling één fanfarekorps, Crescendo. Crescendo
was algemeen, neutraal. Iedereen moest lid kunnen worden, het ging immers om de muziek en
om niets anders. Moeilijkheden voorkwam men
daarmee echter niet. In 1923 ontving de muziekvereniging het verzoek om een concert te geven
bij het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van
koningin Wilhelmina. Dat concert zou moeten
worden begonnen met het Wilhelmus. Een uitgebreid meningsverschil was dadelijk het gevolg.
Binnen het korps waren er verschillende geharde
tegenstanders van het koningshuis. Het Wilhelmus was voor hen onverteerbaar. Ze wonnen het
pleit en bereikten dat het concert begon zonder
volkslied. Andere leden hadden daar weer moeite
mee. Onder hen was de Westzaanse burgemeester
Van Alphen, die in het korps de pauken bespeelde.
Hem ging deze vorm van neutraliteit te ver. Hij vertrok, de pauken achterlatend. In latere jaren heeft
Crescendo het Wilhelmus nog vele malen en met
overtuiging gespeeld.

Jubileum van Crescendo in 1925.
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Nieuw kunstgebit?
Gegarandeerd de beste zorg
voor u en uw kunstgebit!
kunstgebi
BEL VOOR

EEN

AFSPRAAK

GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com
www.bartnieuwenhuijs.nl

075 - 670 76 3
36

Vlietsend 9 B - 1561 AA, Krommenie
Telefoon:075 – 670 76 36 - www.prothista.nl

jaar
Al méér dan 35t
lis
ia
ec
sp
dé
in uw regio!

VAKKUNDIG
BETROUWBAAR

•

VESTIGINGEN

•

Voor bedrijf en particulier
25.000 producten direct
uit voorraad leverbaar
Ook op zaterdag geopend!

TEL. 0299-480100
WWW.GROENHART.NL
24 UUR PER DAG, 7 DAGEN
PER WEEK BESTELLEN

ALTIJD IN DE BUURT
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SPECIALIST IN
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE HOUTBOUW

SNEL

•

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

Hauzendorfer installatiewerken
Met alle ophef over vermindering van het gasverbruik in Nederland zijn het voor Otto Hauzendorfer
turbulente tijden. Gasverwarming en de hiervoor
benodigde ketels en geisers zijn een belangrijk
onderdeel van het door Otto gevoerde assortiment. En juist hierover heerst onder zijn cliënten
momenteel nogal wat verwarring. Worden de gasaansluitingen afgeschaft? ‘Dit zie ik nog niet snel
gebeuren,’ verzekert Otto mij. ‘Volgens mij is er ook
voor de volgende generatie Hauzendorfer nog een
goede toekomst weggelegd,’ zegt hij vol vertrouwen. ‘Het bedrijf werd in 1948 opgericht door mijn
grootvader en inmiddels doet de vierde generatie
alweer zijn intrede. Dat is mijn 22-jarige zoon Koen,
die mij met veel animo inmiddels assisteert.’ Koen
is het hier helemaal mee eens en beaamt dat ook hij
de toekomst zonnig inziet. Koen volgt momenteel
het laatste jaar van een vierjarige dag/avondcursus
bij Installatiewerk Noord-Holland in Zaandam en
zal dus een prima opvolger voor het bedrijf zijn.
Gelukkig is het bedrijf breed georiënteerd en heeft
het ook dakbedekking en rioleringswerken in zijn
programma. Er wordt dus duidelijk niet op één
paard gewed. ‘Er zal er altijd gas nodig zijn voor
een snelle opwarming van water, want met alleen
warmtepompen gaat men dit niet redden. Die zijn
alleen geschikt voor de continue verwarming van
extreem goed geïsoleerde huizen waar elektrisch
gekookt wordt.’

Volgens Otto gaat waterstof in de toekomst hoge
ogen gooien om de uitstoot van CO2 te verminderen. Bij de verbranding van waterstof komt namelijk
water vrij en geen CO2. Voorwaarde voor het milieu
is natuurlijk wel dat het waterstof met groene energie (wind of zonenergie) is verkregen.
Ten onrechte heeft waterstof het imago van een
zeer ontplofbaar mengsel te zijn. Dit is in 1937 veroorzaakt door het verbranden van de zeppelin de
Hindenburg. Na een succesvolle vlucht van Frankfurt naar New York vatte hij bij de landing vlam,
waarna 36 personen de dood vonden. Nu is recent
gebleken dat het uiterst brandbare omhulsel van
de zeppelin hiervan de oorzaak is geweest en niet
de waterstof. Waterstof verbrandt onzichtbaar, terwijl bij de ramp gigantische vlammen zichtbaar
waren.

Nefit en hebben hier al vele jaren prima ervaringen mee. Van de klanten bevindt 85% zich in de
Zaanstreek, maar door verhuizingen en mond-opmondreclame over de uitstekende service is dit in
drie generaties flink gegroeid. Inmiddels zijn er ook
klanten van Haarlem en Heiloo tot in Loosdrecht
toe. Ook de Grote Kerk en de Gereformeerde Kerk
van Westzaan behoren tot de langdurige klanten.
In opdracht van aquariumhandel Rio Negro werd
onlangs bij een klant van hen een verwarmingsinstallatie voor een groot aquarium ontworpen en
geplaatst.
Koen en Otto leveren 24/7 service en verrichten
reparaties bij calamiteiten. Niet al te dringende
zaken worden binnen 24 uur in de normale werktijden gedaan. Bij acute storingen en lekkages wordt
direct gehandeld.

Van de warmtepompen die momenteel geplaatst
worden is een groot aantal hybride. Dat wil zeggen dat voor snelle opwarming van het huis of bij
extreem koud weer gas gebruikt wordt. Hiervoor is
dus een gasaansluiting noodzakelijk. Voor de meer
continue verwarming van het al opgewarmde huis
voldoet de warmtepomp, mits het huis goed geïsoleerd is.
In al deze voor de klanten moeilijke en onoverzichtelijke zaken geven Otto en zijn zoon Koen
uitvoerige adviezen. Ze zijn premium-dealer van

Koen en Otto Hauzendorfer.

Huttenbouw is op zoek naar jou
Leg hamers en zagen alvast maar klaar, want Huttenbouw Westzaan 2019 komt eraan. Drie dagen
samen bouwen en een super (‘slaap’)feest aan
het eind! Dit zinderend zomerspektakel voor kids
van 6 tot en met 12 jaar (groep 8) die in Westzaan
wonen en/of in Westzaan op school zitten is dit
jaar op 19, 20 en 21 augustus. En wij zoeken
enthousiaste en loeigoede timmertalenten!

inschrijfformulier dat je begin juni via je school
ontvangt. Je ontvangt dan ook de officiële uitnodiging met alle handige weetjes, zoals het thema
van dit jaar en het precieze inschrijfbedrag, dat we
het liefst zo gepast mogelijk ontvangen. Woon je
in Westzaan maar ga je er niet naar school en wil
je wél meedoen? Stuur dan een mail naar huttenbouwdekwaker@gmail.com.

Instagram al? Doen! Dan lees je alle huttenbouwnieuwtjes als eerste.
Meehelpen in de organisatie? We zoeken nog
een creatieve vrijwilliger die kan helpen bij het
maken en bewerken van documenten als het huttenbouwjournaal. Stuur een berichtje via sociale
media of het mailadres hierboven en we maken
graag kennis met je!

Meedoen? Schrijf je in op woensdag 12 juni om
19.00 uur in De Kwaker. Dat kan alleen met het

Het thema blijft nog even een verrassing. Tip:
volg je ‘Huttenbouw Westzaan’ op Facebook en

huttenbouwgroeten namens de organisatie,
Jaap Brinkman
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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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Prutrace, het smerigste feestje
van Westzaan
Activiteiten Lambert Melisz
Terugblik op april
De zomerstop is ingegaan en dat betekent geen
dinsdagmiddagactiviteiten tot september.
In de maand april hebben de activiteiten altijd
iets feestelijks. Een paasbingo, altijd iets aparts
met een zaal vol paasdecoraties. De 4 Mei herdenking was met kinderen van De Dank tussen
ouderen die de oorlog hebben meegemaakt.
Geweldig om te zien hoe de kinderen naar de
ouderen toeliepen om hun verhalen aan te
horen en muisstil waren toen de 98-jarige Rie
Verbraeken-Blommaart aan het vertellen was.
Er was een grote belangstellig voor deze indrukwekkende middag.

De Prutrace wordt
dit jaar gehouden
op zaterdag 22
juni. De locatie is
natuurlijk achter De Kwaker. Om 15.30 begint de
race voor kinderen vanaf 8 jaar en om 16.00 uur
de race voor iedereen vanaf 16 jaar. Vanaf 16.00
uur is er livemuziek, waarna om 17.00 uur de prijsuitreiking volgt.

Niet alles stopt
De koffieuurtjes op de dinsdag- en donderdagochtend gaan tijdens de zomerstop gewoon
door, net als het Wijkrestaurant. Op 18 juni is het
jaarlijkse uitje en op 13 augustus Samen Zomeren. Zet deze data dus in uw agenda. De activiteitencommissie wenst u een mooie zomer.
Marion Bruins

We Make The City
Van 17 tot en met 23 juni is De Kwaker onderdeel
van het festival We Make The City, het festival dat
de metropoolregio Amsterdam beter maakt. In
die week is er een expositie van de mooiste foto’s
van de 21 cursisten van de fotoworkshop Ontdek
Je Eigen Camera. Het is zeker de moeite waard
om deze expositie te komen bekijken. Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur is De
Kwaker geopend. Op zaterdag van 12.00 tot 20.00
uur en op zondag is De Kwaker gesloten.

Het dak eraf
Op 30 april ging bij Lambert Melisz het dak
er bijna af. Allereerst werden vier vrijwilligers
die afscheid namen in het zonnetje gezet. Gré
Groenveld, Ria Heinis, Riet Groot en Antoon Kuiper ontvingen een cadeaubon en bloemen en
werden met een groot applaus bedankt voor
hun jarenlange inzet. De band Van der Hoeven
Brothers begon daarna met de muziek en het
werd een feest waar nog lang over nagepraat
werd. Er werd gedanst, de handen gingen in de
lucht en er werd volop meegezongen. Een lekker
hapje en een drankje maakten deze laatste middag van het seizoen helemaal compleet.

De inschrijving voor beide races is op dezelfde
dag tussen 14.00 en 15.00 uur in De Kwaker. De
kosten zijn voor volwassenen € 5,00 en voor kinderen tot en met 15 jaar € 3,00. Een deel van de
opbrengst gaat naar Campagneteam Huntington
voor onderzoek naar genezing van deze slopende
ziekte. Zie https://campagneteamhuntington.nl

De Dag van Westzaan 2019
De voorbereidingen
voor De Dag van
Westzaan zijn alweer
in volle gang. Het
belooft een mooie dag te worden. Op Koningsdag
werd het al gepromoot. Het stuk dat vorige maand
in De Wessaner stond was namelijk duidelijk zichtbaar. Ondanks dat de tekst een beetje verregend
was, werd het wel duidelijk dat heel Westzaan
achter de schermen bezig is met het organiseren
van deze dag! Dit jaar vindt De Dag van Westzaan
plaats op zaterdag 14 september. Als opening zullen er prachtige oldtimers door het dorp rijden, die
na hun rit op verschillende locaties in het dorp te
bewonderen zijn. Ook u kunt meerijden met deze
oldtimer tocht en u kunt zich hiervoor opgeven via
dotte.kuiper@gmail.com.
De verenigingen, instanties of stichtingen die meedoen aan De Dag van Westzaan zullen hun deuren
open zetten om te laten zien wat er nou precies
wordt gedaan. Alle Westzaners kunnen dan een
kijkje nemen, om te zien of zij lid willen worden of
op een andere manier hun bijdrage willen leveren
aan de vereniging, instantie of stichting.

De posters zullen over een tijdje overal in het dorp
te zien zijn. Ook zal in augustus weer de speciale
editie van De Wessaner verschijnen. Hierin kunt u
alles lezen over wat er deze dag te doen is. Online
zal er een plattegrond beschikbaar zijn, waarop
iedereen die zijn of haar deuren openzet te vinden
is. Dit kan echter alleen als de organisatie weet dat
u meedoet. Laat dit dan ook weten via ddvwikdoemee@gmail.com.
Aan het organiseren van deze fantastische dag zit
natuurlijk wel wat werk. Daarom worden tijdens
de vergaderingen ideeën uitgewisseld en hulp aan
elkaar geboden. Want samen staan we sterk. Wilt u
ook graag uw deuren openzetten op De Dag van
Westzaan, maar heeft 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 voor de volgende vergadering. Deze vindt
plaats op 3 juli 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.

‘Dorsvloer vol confetti’ in Het Prinsenhof

Vier vrijwilligers van Lambert Melisz zijn ermee gestopt.
Vlnr. Gré Groeneveld, Riet Groot, Antoon Kuiper en
Ria Heinis.

Het is inmiddels al een mooie traditie dat rondom
de langste dag er een film vertoond wordt door
de Protestantse Gemeente Westzaan in molen Het
Prinsenhof. Dit jaar is dat de film ‘Dorsvloer vol confetti’, naar het boek van Franca Treur. Na afloop is er
een korte nabespreking.
‘Dorsvloer vol confetti’ is een sensitieve film over de
strijd van ieder mens om een eigen leven, en tegelijkertijd een liefdevol portret van een Zeeuwse
orthodoxe boerengemeenschap met een geheel
eigen vertelcultuur.

Datum: vrijdag 21 juni. Tijd: 19.30 uur. Van 18.40 tot
19.10 uur varen er boten vanaf de Weelbrug. U kunt
ook het Relkepad aflopen (‘Zeven minuten gaans’)
Entree: € 7,50 (leden van de molenvereniging betalen op vertoon van hun lidmaatschapskaart € 5,-).
Meer info: ds. Cornelis Visser, cvisser1@live.nl of
06-49726 636.
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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

WW

KT

IE.N

te
W

écht technisch

L

?

chn
i

rk

s

.I N T E R S

EL

E

075-6218845

010-4625985

Provincialeweg 21a

Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie

3047 BB Rotterdam

WWW.INTERSELEKTIE.NL
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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 inzenden. De oplossing van de paspuzzel van vorige maand is PISHOK,
de bijnaam voor de blauwselfabriek van Avis te Westzaan. Deze maand hebben we een kruiswoordraadsel. Veel puzzelplezier!

KRUISWOORDRAADSEL

1

2

3

4

8

9

11

12

14

15

5

7

10
13
16

17

18

19

20

22

23

26

6

27

21
24

28

30

34

25
29

31

37

35

43
47
51

39
41

44
48

42
45

46

49

50

52

53

54
56

1 Grieks gerecht, 2 bloem, 3 vaartuig, 5 eend,
6 kaassoort, 7 beroep, 9 gepureerd eten, 12 stel,
13 roemen, 17 kippeneigenschap, 18 niet droog,
19 waterdier, 21 kledingstuk, 22 badkamerartikel,
23 lijn, 25 roofdier, 27 waterdier, 28 Belgische biersoort, 30 kerkgenootschap (afk.), 31 niet parkeren
(afk.), 34 sterk schijnend, 36 droog, 38 onderzoeksruimte (afk.), 39 kookgerei, 41 deel van een periode, 42 akkerland, 43 rookwaar, 45 aanlegplaats,
46 misdaadsyndicaat, 48 ar, 50 hoofddeksel,
52 Noorse munt, 53 dun.

36

38
40

1 beschadiging, 4 ballingsoord van Napoleon,
8 deel van het hoofd, 10 organisatie (afk.), 14 toets
alleen (muziek), 15 bloeiwijze, 16 voegwoord,
17 beddengoed, 19 niet dichtbij, 20 clown,
22 zoogdier, 24 bergpunt, 26 brandresten,
27 kunstwerk, 29 bazige vrouw, 30 scheef lopen,
32 aanraking, 33 klaar, 35 definitief (afk.), 36 lidwoord, 37 moment, 39 duw, 40 niet dapper,
42 jonge koe, 44 bevallen, 47 stoomschip (afk.),
49 zout (Fr.), 50 uitroep, 54 algemene energieraad
(afk.), 55 bijbels figuur, 56 jongensnaam, 57 meisjesnaam.

Verticaal:

32
33

Horizontaal:

55
57

Zijn de woorden juist ingevuld, dan lees je bij nummer 11 horizontaal: de vroegere spotnaam voor
kinderbijslag en bij 51 horizontaal: de scheldnaam voor de molen De Vergilius.

In de Watertoren op 35 meter hoogte werd Klaas Tuyn
bedankt voor z’n jarenlange inzet voor het bestuur van de
Westzaanse Gemeenschap. Op de foto ontvangt Klaas tijdens de ledenvergadering een cadeau van waarnemend
voorzitter Marcel Haarhuis. Foto: Fred Eerenberg.
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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

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

MKB-ONLINE.NU

WEBSITES • HOSTING • ONDERHOUD
All-in websites
Webhosting en onderhoud
WordPress en Joomla!
Overzetten naar WordPress

opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan

www.luvu.nl
uitvaartleidster:
M.C. Luttik
Jacobus van Waertstraat 23
1551 CH Westzaan
075-6170954/06-49686796

-

Ruud Kerkhoff

persoonlijke begeleiding
wilsbepaling / nazorg
samen naar waardig afscheid
opbaren: ‘t Reght Huys / thuis
deeluitvaarten
ongeacht uw verzekering...

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

Weiver 90
1551 SK Westzaan
06-814 757 74

Zoekmachine vriendelijk
Geschikt voor mobiel

Gré Luttik

info@mkb-online.nu

WWW.MKB-ONLINE.NU

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
26 mei 10.00 uur Open Liturgiegroep
2 juni 10.00 uur ds. Tjalling Kindt
9 juni 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
16 juni 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
23 juni 10.00 uur zr. Cocky Brouwer
30 juni 10.00 uur ds. Hanneke van der Sluis

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62
26 mei Heilig Avondmaal 9.30 uur en
		 16.00 uur ds. L.J. Koopman
30 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur ds. L.J. Koopman
2 juni 9.30 uur ds. L.J. Koopman
		 16.00 uur ds. M.P. Hofland, Haarlem
9 juni Eerste Pinksterdag 9.30 uur en
		 16.00 uur ds. L.J. Koopman
10 juni Tweede Pinksterdag 9.30 uur
		 ds. L.J. Koopman
16 juni 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
23 juni 9.30 en 16.00 uur ds. A.K. Wallet, 		
		Schoonrewoerd
30 juni 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

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

Gereformeerde Gemeente Westzaan
26 mei 10.00 en 15.00 uur ds. A. Vermeij
30 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur leesdienst
2 juni 10.00 en 15.30 uur leesdienst
5 juni 19.30 uur ds. W. Visscher
9 juni Eerste Pinksterdag 10.00 en 15.30 uur
		leesdienst
10 juni Tweede Pinksterdag 10.00 uur leesdienst
16 juni 10.00 en 15.30 uur leesdienst
23 juni 10.00 uur leesdienst en
		 18.45 uur ds. R. Kattenberg
27 juni 19.30 uur ds. L. Blok
30 juni 10.00 en 15.30 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
26 mei
2 juni
9 juni
		
		
16 juni
		
		
23 juni
30 juni

10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10.00 uur ds. L.J.T. Heuvelman, Naarden
Eerste Pinksterdag 10.00 uur
ds. C. Visser openluchtdienst op 		
begraafplaats voor Grote Kerk
10.00 uur kerkdienst met alle
PKN-kerken uit Zaanstad
in Oostzijderkerk te Zaandam
10.00 uur ds. A.C. Reijnders, Krommenie
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

Kopij volgende nummer

Uiterlijk 1 juni 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
20 juni 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.

Remco Campert zei: ‘Als je jong
bent hoort de familie tot de kleine
ongemakken van het leven.’

De Wessaner

is een uitgave van de Westzaanse Gemeenschap. Het blad wordt elf keer per jaar huisaan-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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