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Stichtelijke
boeken

Omdat ik uit een rood nest kom,
vielen de boeken die ik meekreeg
toen ik op mijn 17e het huis uitging nog wel mee qua ‘stichtelijkheid’. Van mijn ouders kwam de
Grote Handwerkencyclopedie uit
1972. Alles over naaien, breien,
haken, borduren en tapisserie.
Als ik die nu nog eens bekijk, ziet
die er niet bepaald stukgelezen
uit. Wat ik van handwerken kan
en weet, heb ik afgekeken in de
familie of mezelf aangeleerd.
Hoewel ik kilometerslange, vrolijk gekleurde slierten vingerhaakte, kwam het pas in de jaren
70 en later tot écht haken. Door
gebrek aan ruimtelijk inzicht had
ik helemaal niks aan de visuele
stappenplannen voor haken uit
het boek. Naturel kwam het wél
in orde.
Van mijn oma Wessels kwam het
geïllustreerde kookboek van
Van Dorp-Kampers uit 1939. Dat
is wél stukgelezen en flink gebruikt, maar dan door mijn oma.
Hier en daar heeft ze er iets in
prachtig ouderwets handschrift
bijgeschreven, zoals bij de afdeling ínmaken. Peulen, tuinboonen, jonge peen, ze hanteerde
andere maten dan in het boek,
waarin men over glazen sprak.
Daar zette zij cryptische aantekeningen bij. Tuinboonen: 35 pond
= 12 flessen. Peulen: 6 pond = 6
flessen en jonge peen: 8 pond
= 12 flessen. Het zegt mij nog
steeds net zoveel als de waterstanden van de radio.
Linda Wessels,
redactie Wessaner

Opruimactie zwerfvuil
Op zaterdag 21 maart organiseert
Nederland Schoon de Landelijke
Opschoondag. In de Grote Kerk zijn
we dit jaar veel bezig met het thema
duurzaamheid. Maar we vinden het
ook belangrijk om de daad bij het
woord te voegen! Op 21 maart willen
we graag aansluiten bij de landelijke
opschoonactie, en we nodigen hierbij dorpsgenoten van harte uit om
met ons de handen uit de mouwen
te steken. Dit is iets waar we allemaal,
jong en oud, een steentje aan kunnen
bijdragen. Ook nodigen we dorpsgenoten uit om straten of slootjes door
te geven die een schoonmaakbeurt
kunnen gebruiken.

Wij zullen 21 maart voor de nodige
voorzieningen zorgen. Vanaf 9 uur
is de kerk open en is er koffie. We
spreken dan af wie waar schoon
gaat maken. Wij zorgen ervoor dat
er afvalprikkers en vuilniszakhouders
zullen zijn, en dat het vuil door de
gemeente weer wordt opgehaald.
Neem wel werkhandschoenen mee
en, als u dat hebt, een reflecterend
verkeershesje.
Het zal niet vaak voorkomen dat er
een actie wordt georganiseerd, waarvan je eigenlijk hoopt dat die mislukt
(omdat het dorp al helemaal schoon
blijkt te zijn).

Programma:
9.00 – 9.30 uur: verzamelen in de Grote Kerk. Koffie of thee en verdelen in
groepen.
9.30 – 11.30 uur: afval ruimen in een
wijk van Westzaan.
11.30 – 12.00 uur: we komen terug in
de kerk met het ingezamelde afval.
Er is koffie en thee.
Doorgeven straten en sloten met
veel zwerfafval aan: Cornelis Visser,
predikant@pgwestzaan.nl,
06-4972 6636.
Protestantse Gemeente Westzaan

Als je wilt weten hoe je een
zwezerikbroodjes maakt
of kalfshersenen met sla
klaarmaakt?
Dat zoek ik zó voor je op!
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Rak 37 • 1551 NA • Westzaan
T: 075-785 05 89 • E: info@jonkervanderveer.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 Maart
Romige kreeftensoep met rivierkreeftjes

Gebakken botervis met gepofte cherrytomaat
en dillesaus
of
Tamme eendenborst met Cointreausaus

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.


Tartlette van hazelnoot met slagroom en een
klein glaasje Frangelicolikeur

€ 30,00
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

Inbreng gevraagd voor de Zaanse
Kunstsalon

Op zaterdag 2 mei opent de Willem Jansen Stichting bij Galerie Staphorsius wederom de verkoopexpositie ‘De Zaanse Kunstsalon’, waarbij
particulieren de gelegenheid krijgen om kunstwerken ter verkoop aan te bieden. Liefhebbers kunnen
uit dit aanbod hun collectie uitbreiden, en dit vaak
met kunstwerken die jarenlang in particulier bezit
zijn geweest. De stichting rekent voor haar rol hierbij een kleine vergoeding, waarmee verdere activiteiten financieel mogelijk worden gemaakt.
Ook deze keer zal de expositieruimte worden
omgetoverd tot een kunstsalon, een pronkkamer
met de wanden vrijwel volledig behangen met
kunstwerken. En dit niet alleen met werken van
Willem en Chris Jansen, maar ook met werk van
hun tijdgenoten, en dat niet alleen uit de Zaanstreek maar ook van daarbuiten. Van aandoenlijke
schetsjes en mooi grafisch werk tot museaal olieverfwerk. Hiermee is een breed en boeiend aanbod
bijeen gebracht, met Zaans werk van de Jansens,
Freek Engel, Frans Mars, Jan Kruijver, Klaas Bood en
Jan de Boer, aangevuld met werk van hun tijdgenoten van buiten de Zaanstreek.
Werken kunnen worden aangeleverd bij Galerie
Staphorsius, die desgewenst ook adviseert over
de te bepalen verkooprijs. De expositie loopt van
2 mei tot 6 juni. Open dinsdag tot en met zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur. Informatie:
www.willemjansenstichting.nl

op de tuin

Willem Jansen – Bloemen.

Chris Jansen - Vaasje met bloemen.

4 en 5 mei in Westzaan
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede
Wereldoorlog werd beëindigd. Op maandag 4
mei herdenken we in de Grote Kerk om 19.30 uur
(inloop 19.00 uur) de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog en van conflicten en vredesmissies
nadien.

af 12.30 uur, waarbij er gelegenheid is een expositie te bekijken. Wie wil komen, kan zich alvast
opgeven bij Rina Schenk: a.schenk4@upcmail.nl .
Jan Heijink,
commissie 4-Meiherdenking

Op de één of andere manier ging januari best
snel voorbij en de dip was in de hand te houden. Dat kwam ook wel omdat er mooie dagen
waren waarin wel iets te doen was op de tuin.
De beste remedie tegen winterdips is lekker
met je modderlaarzen door de natuur stampen. Tenminste voor personen zoals ik. Het
geldt natuurlijk niet voor iedereen. Februari
vordert ook al weer, maar de tuinbonen moeten toch maar even wachten, evenals al het
andere. De temperatuur is goed maar het is
te nat. Wat wel heel goed kan, is voorzaaien in
bakjes in de kas. Je zult er niet gauw opkomen,
maar tomaten, aubergines en paprika’s kunnen nu voorgezaaid worden. Ieder jaar is dat
een heel gedoe en je kunt veel beter plantjes
kopen. Waarom doe ik dat dan niet? Ja, zulke
vragen moet je niet aan een volkstuinder stellen, want die is nooit voor rede vatbaar. Die
gaat voor de moeilijkste weg, anders was hij
geen volkstuinder en plantjes kopen kan altijd
nog als het zaaien mislukt. Wat altijd lukt zijn
de aardappels. Ze liggen al lekker voor te kiemen in de eierdozen. De vroege pootaardappeltjes kunnen eind maart de grond in, de
middelste half april en de late bewaarsoorten
eind april. Zo heb je het mooi gespreid. Het
gekke is dat het zo hoort te gaan, maar dat het
dat niet doet. Ze zijn bij mij allemaal tegelijk
klaar en de laatsten gaan vaak het eerst weer
uitlopen, ook al bewaar je ze op een koele plek.
Je moet er dus niet te veel van poten, je bent
tenslotte geen beroepstuinder die ook weet
hoe al die aardappelrassen zich gedragen en
die door een apart soort weegsysteem precies
weet wanneer er geoogst moet worden. Tja,
ieder zijn vak.
Truus Weertman

De dag erop, op 5 mei, vieren we de bevrijding
van Nederland in 1945 en dat we sindsdien in
vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om de vrijheid door te geven aan
nieuwe generaties. In Westzaan organiseert de
commissie 4-Meiherdenking van de Westzaanse
Gemeenschap op die dag een Vrijheidsmaaltijd.
Deelnemers kunnen verhalen uit de oorlog delen
en met elkaar in gesprek gaan over hoe het is om
in vrijheid te leven. De Vrijheidsmaaltijd begint
om 13.00 uur in dorpshuis De Kwaker. Inloop van-

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!
Diverse soorten epoxy - glasweefsel - vulmiddelen - kleurstoffen - hulpmiddelen

Yoga

Vibes

Wil je weten welke yoga vorm het beste is voor jou?
Scan de QR-code en vraag het ons.
Zeilenmakersstraat 1C 1551 AA Westzaan www.yoga-vibes.nl

www.saenbike.nl

Di. t/m Za.
geopend

XL lessen
Vinyasa
Nidra
Yin
Hatha
Workshops

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
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Ŕ3&/07"5*& ""/)&-&/&//*&68
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...aangenaam.
T (075) 621 66 07 | M 06 22 44 86 96
E klerkrichard@gmail.com

Drijvende Steigers BV

• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers
Kanaalweg 5 A, 1566 NA Assendelft, 075-6351695
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IN DE SCHIJNWERPER
Manon Kaatee: ‘k werk het liefst met kinderen’
Manon Kaatee (21) woont met haar ouders Gerard en Marianne op Zuideinde 196. Haar broer
Justin (29) woont tijdelijk weer thuis en broer Tristan (27) woont in de Vogelbuurt.

Wat doe je voor studie?

tje karten. Wie die vrienden zijn? Nou eh… Jente
Ik studeer pedagogiek aan de Hogeschool van Wiering en Renzo van Oudenaren, Carmen (het
Amsterdam. Ik zit in het vierde jaar en ben nu mijn zusje van Maura), Maudy Timmer (uit Krommenie),
scriptie aan het schrijven. Ik wist vroeger al dat ik Justin Timmers, Calvin Baumbach, Ralph de Boer,
graag met kinderen wilde werken. Ik zie mijzelf Dylan van Heemskerk, Kimberley van Oeffel. O, ik
ben vast iemand vergeten te noegeen juf worden, maar wat ik wel
men. Krijg ik straks op mijn kop…
wil weet ik eigenlijk nog niet. Ik heb
‘Allemaal bij
De meesten ken ik van De Rank,
bij het sociaal wijkteam Assendelftelkaar op
waar we als kind op school zaten.
Westzaan in het jongerenwerk
Een aantal jongens heeft aan de
stage gelopen. En ik heb ervaring
schoot’
Penningweg een loods waar ze ’s
opgedaan in een kinderopvang.
avonds aan auto’s en brommers
Met deze studie kan ik ook schoolbegeleider worden of bij jeugdzorg of de jeugd- klussen. Daarboven hebben we een plek waar we
bescherming gaan werken. Maar misschien ga ik met z’n allen kunnen zitten. Vroeger zaten we in
een kleine schuur bij Renzo achter, nou, soms wel
hierna mijn master wel doen.
met dertig man. Moest je bij elkaar op schoot zitten, anders paste het niet. Haha! Meestal vraagt in
Waar ben je geboren?
Op de Veldweg, waar we tot tien jaar geleden heb- het weekend iemand in de groepsapp wie er al in
ben gewoond. Ik heb hier thuis alles, kan goed met de loods is. We gaan maar weinig uit in Zaandam
mijn ouders opschieten, dus waarom zou ik op of Amsterdam. Ik ga wel vaak met Maura op stap,
kamers gaan wonen? Ik zit zo in Amsterdam. Ik ga gewoon naar Zaandam, winkelen, op een terrasje
meestal op de scooter naar het station. Op jezelf zitten of stappen ook wel. Dat missen we in Westzaan wel.
wonen is trouwens ook niet te betalen.

Ging het studeren je makkelijk af?
Ja, best wel. Na de havo op het St Michaël College leek een hbo-opleiding mij wel moeilijk, maar
het gaat me eigenlijk makkelijk af. Ik ben de enige
thuis die door ging studeren. Mijn broers hebben
vmbo en zijn daarna lekker aan het werk gegaan.
Mijn vader hielp me op de havo met wiskunde,
daar is hij heel goed in. Ik mis support van de kant
van mijn ouders helemaal niet. Ze zijn er best wel
makkelijk in: ‘Beter dan je best kun je niet doen.’
Dat was voor mij altijd genoeg. Ze hebben me ook
nooit gepusht. Dan ben je bij mij trouwens aan het
verkeerde adres, zeg maar.

Werk je ook naast je studie?
Ja. Als er iets te doen is in het dorpshuis (De Kwaker),
waar mijn moeder werkt, dan help ik graag mee
achter de bar of op kantoor. Na een feestje maak
ik daar ook schoon. Er wordt mij vaak gevraagd of
ik mijn moeders werk later wil overnemen, maar
dat wil ik niet. Ik wil echt iets met kinderen doen.
Zwaantje Stoof, die voorheen ook op de Veldweg
woonde, is nu 89 en woont in Wormer. Elke twee
weken ga ik naar haar toe en dan help ik haar met
de zwaardere dingen in huis. De rest doet ze nog
allemaal zelf.

Wat doe je in je vrije tijd?
Ik ben veel met vrienden. Maura Lindhout is mijn
beste vriendin. Kijken we bij haar thuis een filmpje.
Of we gaan met de hele vriendengroep een keer-

Veel van je vrienden komen van ‘de Zuid’,
de zuidelijke helft van Westzaan. Is er
volgens jou nog steeds verschil met ‘de
Noord’?
Ik hoor dat soms wel, ja. Dat mensen van ‘de Noord’
niet aan ‘de Zuid’ willen wonen en omgekeerd.
Volgens mij is dat echt iets van vroeger, geen idee.
Maar ik merk het zelf niet zo. Westzaan is Westzaan.
Voor mij maakt dat niet uit.

Jij bent een van de jongeren die ‘Westzaans Cafeetje’ organiseert, toch?
Klopt, dat is eens in de maand in het dorpshuis.
We zijn gevraagd door Dorpswerk, een provinciale organisatie die onder andere maatschappelijke
diensttijd voor jongeren regelt. Zij moeten dus zelf
een activiteit organiseren, voor jong en oud. Wij
hebben dat hier nu twee keer gedaan en met succes.

Heb je verkering?
Nee, wel een scharrel, maar op dit moment nog
niet vast. Ik zie wel hoe het loopt.

Doe je aan sport?
Niet meer. Een paar jaar geleden heb ik met een
vriendin het damesvoetbalteam hier weer opgestart. Ik heb een jaar getraind en tijdens een wedstrijd scheurde ik mijn meniscus en ben ik ermee
gestopt. Ik ben daar nu al voor de derde keer aan
geopereerd.

Hoe zie je jezelf over tien jaar?
Ja, huisje-boompje-beestje toch wel. Met een leuke vent in mijn eigen huisje, het liefst in Westzaan.
Maar de prijzen van de huizen zijn niet te betalen.
Veel van mijn vrienden wonen daarom nog thuis. Ik
heb zelf een grote kinderwens, dus ik hoop wel dat
dat waargemaakt kan worden. En qua werk hoop
ik dat ik een leuke baan heb waar ik met plezier
naartoe ga. En dat we dan allebei voor de kinderen
zorgen. Misschien met hulp van de oma? Van de
peuterspeelzaal vind ik het belangrijk dat kinderen
met andere kinderen leren omgaan.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Het klinkt misschien een beetje cliché, maar: geluk.
Ik vind het zelf heel belangrijk om tijd door te brengen met familie en vrienden. En gewoon: lekker
leven. Je ziet de laatste tijd vaak genoeg dat er mensen overlijden. Dat laat je beseffen dat het zomaar
over kan zijn. Wij kennen ook mensen die kanker
krijgen. En anderhalf jaar geleden ook iemand die
viel, in coma raakte en niet meer wakker werd. Ik zei
laatst tegen Maura: als jij doodgaat dan stort mijn
hele wereld in, dan weet ik het niet meer. Ik denk er
verder maar niet teveel over. Dus ik heb zoiets van:
lekker leven. En doen wat je leuk vindt.
Marijke van der Pol
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Bouwt verder

Fitcircuit

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

www.bouwbedrijfwerkhoven.nl

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

Levens redden door snelle reanimatie
Burgemeestersbuurt start AED-groep
Ze hopen nooit in actie te hoeven
komen, maar als er in de wijk iemand
getroffen wordt door een hartstilstand zijn ze er klaar voor: de AEDgroep Burgemeestersbuurt. De groep
is opgericht met als doel levens te
redden door zo snel mogelijk te starten met reanimeren. Hoe sneller, hoe
beter, want zonder zuurstof raken
hersencellen al binnen vier tot zes
minuten onherstelbaar beschadigd.
Het begon allemaal op een buurtborrel in januari 2019, waar bewoners
van de Burgemeester Vijlbriefstraat
en de Burgemeester Verstegenstraat
elkaar gelukkig nieuwjaar wensten.
Daar kwam het gesprek op het starten van een AED-groep. Vaak blijft
het in dat soort gevallen bij schone
plannen, maar dit keer kwam het echt
van de grond. De initiatiefnemers

Paul van Deursen, Marcel Bes, Peter
Koel en Kees Ruck zetten de schouders eronder en in december kwam
er in de wijk een AED te hangen. Dat
is een draagbaar apparaat, waarmee
een hart dat niet meer klopt door
een elektrische schok weer op gang
gebracht kan worden.
De reden om de groep op te richten
was niet dat er iemand in de wijk
was overleden na een hartstilstand.
‘Het is puur preventief’, zegt Paul van
Deursen. ‘Ik stond altijd wat sceptisch
tegenover reanimeren. Alles hangt af
van hoe snel de reanimatie begint.
Begin je te laat dan heb je kans dat
het slachtoffer het wel overleeft,
maar onherstelbare hersenschade
oploopt. Maar inmiddels heb ik twee
mensen in mijn kennissenkring die
door snelle reanimatie en het inzet-

De AED-groep Burgemeestersbuurt. Vlnr Kees Ruck, Marcel Bes, Paul van Deursen en Peter Koe.
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ten van een AED gered zijn. Ik ben nu
dan ook overtuigd van het nut, zeker
als er een AED in de wijk beschikbaar
is.’
Het duurde enige tijd voor de AEDgroep er daadwerkelijk was. Er moest
geld ingezameld worden en er dienden voldoende vrijwilligers te komen.
De kosten van het project, zo’n 1300
euro, werden flink gedrukt doordat
de groep een gebruikte AED kon
overnemen. Tweeënvijftig huishoudens in de wijk hebben geld gegeven
en er zijn inmiddels 36 mensen die
kunnen reanimeren. Dertien daarvan
konden dat al, omdat ze op hun werk
bhv’er (bedrijfshulpverlener) zijn. De
andere 23 volgden drie trainingsavonden in dorpshuis De Kwaker.
Die trainingen werden gegeven door
EHBO Westzaan.

Maar wat gebeurt er nu als iemand
in de Burgemeestersbuurt een hartstilstand krijgt? Dan moet allereerst
112 gebeld worden. De organisatie
achter dit nummer stuurt een noodoproep naar de mobiele telefoon
van tien vrijwilligers, waarvan door
gps-signalering bekend is dat ze in
de omgeving zijn. Vijf daarvan worden naar het slachtoffer gestuurd.
Degene die daar als eerste arriveert,
begint met beademen en het toedienen van borstcompressies. Het doel
daarvan is de pompfunctie van het
hart over te nemen en de bloedsomloop op gang te houden. De andere
vijf worden naar de plek gestuurd
waar de AED hangt. De eerste gaat
met het apparaat naar het slachtoffer
en zet het in om het hart weer aan het
kloppen te krijgen. De vrijwilligers
houden de reanimatie vol tot professionele hulpverleners verschijnen.
Alles draait om snelheid. Hoe eerder de reanimatie begint, hoe groter
de kans dat een slachtoffer er goed
onder vandaan komt. Het hele idee
achter AED-vrijwilligers in een wijk is
dat zij vaak sneller ter plekke kunnen
zijn dan het ambulancepersoneel.
De AED-groep Burgemeesters
buurt
is de eerste in Westzaan, al zijn er in
het hele dorp 17 AED’s. Die hangen
onder meer bij sportverenigingen, de
huisartsenpost en bedrijven. De vier
initiatiefnemers uit de Burgemeestersbuurt hopen dat hun project
navolging krijgt. ‘Het zou mooi zijn
als er meer van dit soort groepen in
Westzaan komen. En het is ook nog
eens heel goed voor de saamhorigheid in de wijk.’
Melchert Leguijt

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

2020, het jaar van de wilde eend
In mijn 50e rubriek Natuur In en om Westzaan wil ik aandacht besteden
aan de ‘doodgewone’ Donald Duck uit het bekende jeugdblad. Wat een
prachtvogel is het toch! Het mannetje (de woerd) is kleurrijk, met een
glanzend groene kop, een witte halsband, een kastanjebruine borst en
gekrulde zwarte veren aan de staart. Na het broedseizoen lijkt de woerd
meer op het minder kleurrijke vrouwtje. Aan de kleur van de snavel zijn
ze dan nog duidelijk te onderscheiden: zeemkleurig bij de eend, geel bij
de woerd. Het donkerbruine vrouwtje en de eendenkuikens (pullen) hebben schutkleuren. Wat de woerd en het vrouwtje gemeen hebben is de
blauw-paarse vleugelspiegel. Sommige eenden zijn (gedeeltelijk) wit.
Door rasveredeling is de schutkleur vervangen door een geselecteerde
kleur.
Het voedsel van de eend bestaat
uit een rijk pallet aan plantaardig
voedsel. In de zomermaanden voornamelijk zaden en kroos, in de wintermaanden wortels van grassen en
mossen, allerlei soorten kleine visjes,
slakken en wormen. De wilde eend is
goed in staat zelf voedsel te vergaren
en heeft uw hulp zelden nodig.

Bij sommige lezers zullen de wenkbrauwen misschien wel omhooggaan
als ik het heb over zo’n ‘doodgewone’
eend. De wilde eend (Anas platyrhynchos) is zo gewoon, dat we nauwelijks
in de gaten hebben dat er de laatste
decennia steeds minder van zijn.
Sinds 1990 is volgens SOVON ongeveer 30 procent van de broedpopu-

Wilde eenden bij Het Prinsenhofstraat. Foto Fred Eerenberg.

latie verdwenen. Er zijn nu tussen de
200.000 en 300.000 broedparen in ons
land. De winteraantallen, bestaande
uit Nederlandse standvogels en wintergasten van elders, vertonen helaas
ook een afname. Eerdere analyses lieten zien dat er geen sprake was van
verhoogde sterfte van de volwassen
vogels of een afname van het nestsucces. Worden kuikens steeds vaker
slachtoffer van predatoren zoals de
snoek, blauwe reigers, kiekendieven?
Is de voedselconcurrentie te groot of
zijn er andere oorzaken die het aantal
jonge eenden beïnvloeden? Ik hoop
daar eind dit jaar meer over te kunnen vertellen.

Wat is een soepeend?
De naam soepeend suggereert dat
deze eenden, die al duizenden jaren
worden gehouden en gefokt voor het

vlees, werden ze geslacht om soep
van te koken. Hoewel dit ongetwijfeld
veel gebeurde, is dit waarschijnlijk
niet de oorsprong van de Nederlandse naam. Het samenraapsel
van allerlei kweekvormen en kleurschakeringen werd door vogelaars
ook wel omschreven als een ‘soep’.
Vandaar dat de naam soepeend is
ingeburgerd als verzamelnaam voor
afstammelingen van gedomesticeerde eenden.
Van de ruim twintig eenden soorten
in Nederland is alleen de wilde eend
bejaagbaar. In de wet staat dat het
jachtseizoen loopt van 15 augustus
tot 1 februari, elke dag vanaf een half
uur voor zonsopkomst tot een half
uur na zonsondergang. Voor mij een
vreemde en foute wet. Het is toch het
jaar van de wilde eend?

Soepeend of bastaard. Foto Albert Schouten.

Grote Clubactie en tweede competitiewedstrijd
U heeft ze wellicht aan de deur gehad, onze leden
van GV Jahn om loten te verkopen. De clubactie
was, mede dankzij u, een groot succes. Bedankt
voor uw bijdrage. De totale opbrengst was 2783,50
euro! Freerunner Diego heeft maar liefst 185 loten
verkocht. Ook turnsters Jill (97) en Jaelynn (63) hebben goed verkocht.
Met de opbrengst van de clubactie worden onder
meer nieuwe toestellen aangeschaft. Zo kunnen
onze leden op een veilige en gezonde manier hun
sport beoefenen. En dat oefenen deed de selectie van Jahn alweer vanaf 4 januari. Er werd hard
getraind voor de wedstrijden van 18 en 19 januari.
Op zaterdag moesten 17 meiden hun beste beentje voor zetten. Deze dag werden er vier medailles
behaald. Plume kreeg goud, Gaila brons en Lotte
en Breanna een medaille voor de vierde plaats.
Zondag moesten nog acht turnsters aan de bak.
Ook hier vielen er prijzen. Louise kreeg goud,

Rhomee en Tiana zilver, Elin brons en Chafina een
medaille voor de vierde plek.
Inmiddels is bekend welke turnsters er doorstromen naar de regio finales op 7 maart. Hierbij
strijden de turnsters tegen leeftijdgenoten uit
Noord-Holland. Vanuit GV Jahn stromen er maar
liefst 18 meiden door, namelijk: Charlotte, Gaila,
Dalysha, Jill, Rhomee, Jolein, Louise, Amber, Meghan, Plume, Zoë, Breanna, Tiana, Daphne S, Xenia,
Elin, Chenoa en Chafina. Er wordt dan ook alweer
hard getraind voor de regiofinales en de laatste
competitiewedstrijd op 15 maart.
Milou van Nuchteren

Megan concentreert zich tijdens de vloeroefening brug.
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Klein, maar groot
in mogelijkheden!
Lambert meliszstraat 29a,
1551 CT Westzaan
www.ﬁonaskapsalon.nl
info@ﬁonaskapsalon.nl

Greta
Angelina
Facebook

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

Kapsalon 075 6210084
Haarwerken 06 24304074

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

- 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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Complete mondzorg
onder één dak

Ruime
openingstijden

Geen
wachttijd

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

Afspraak
herinnering

Erkende
kwaliteit

ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

TravelXL Reisbureau Mukro
Op een regenachtige ochtend in januari stap ik bij
Mukro binnen op de Heiligeweg in Krommenie.
Direct al na binnenkomst word ik getroffen door
een wand met uitnodigende en kleurige posters
van zonnige vakantieoorden en luxe cruiseschepen. Bij het zien alleen al herinner ik me, ondanks
het duistere en regenachtige weer, gelijk mijn
voornemen voor dit jaar: ik ga weer leuke stukjes
schrijven. Nou dat zal vast niet moeilijk zijn met
deze voorbeelden ter inspiratie.
Ook de ontvangst door Nathalie, die mij al snel
van een lekkere cappuccino voorziet, draagt hier
veel toe bij. Zij neemt mij mee naar een kantoor
achterin de zaak waar zij samen met Hans de Wolf,
eigenaar van Mukro, mij verder zal inwijden over
wat Mukro zoal voor diensten aanbiedt. En dat zijn
er nogal wat. Dacht ik eerst nog alleen aan vakan-

tiereizen, het blijkt nu dat Mukro een veel breder
pakket aanbiedt. Behalve dat je hier reizen op maat
kan boeken is Mukro ook financieel adviseur en
zelfstandig adviseur van de RegioBank. Je kunt hier
ook terecht voor het afsluiten van hypotheken en
verzekeringen of voor je particuliere belastingaangifte. Het is een erg gezellig bankkantoor, dat in
niets lijkt op de bankkantoren die ik in het verleden
bezocht. Juist die mix van diensten met hun kleurige en uitnodigende folders geven het kantoor die
laagdrempelige uitstraling waardoor het makkelijk
binnenlopen is.
De informatie over diensten en reizen wordt
verstrekt door vijf ervaren en goed opgeleide
medewerkers. Al na korte tijd en enkele gesprekjes ervaar ik dat onder het personeel hetzelfde

Achter van links naar rechts: Rick de Wol, Ludy Stuifbergen, Margreet Laan, Natascha Huijpe en Hans Rijken.
Voor: Louise Baggerman, Hans de Wolf en Nathalie Warnaar.

sportieve AZ-gevoel heerst dat destijds ook in de
winkel van Wastora van de gebroeders Molenaar
aanwezig was. (Wie kan zich dat nog herinneren?)
Dit is wel te verklaren, doordat Hans bij Wastora
in de directie zat, waar hij o.a. risicobeheer en de
verkoopstimulerende acties behartigde, totdat dit
bedrijf in 1993 verbrandde en moest sluiten. Hans
richtte zich vervolgens op overname van Mukro,
waar hij hetzelfde beleid met succes voortzette.
Ook voor dit bedrijf bedenkt hij telkens unieke en
succesvolle verkoopacties. Zo werd recent nog een
‘taartenfestival’ gehouden, waarbij aan elke klant
die in januari een reis boekte een grote taart werd
verstrekt. Ook stond zijn secretaresse Nathalie, die
mij zojuist nog van een cappuccino voorzag, als
kickboksmodel op een opvallende Mukro-flyer,
waarin zij met een behoorlijk dwingende blik de
lezer uitdaagde om bij haar een premieberekening
aan te vragen voor een autoverzekering. Dit leidde
tot een succesvol resultaat en leverde veel nieuwe
klanten op. Ook doet Mukro veel aan sportsponsoring voor diverse voetbalclubs en sponsort zij
goede doelen, zoals de stichting Bulls Eye, die een
darttoernooi organiseert tegen kanker.
Voor de voor Mukro steeds belangrijker wordende afdeling Cruises is recent speciaal een
medewerkster aangesteld. Voor de overige reisbestemmingen verzorgt Mukro uw boekingen na een
gedegen persoonlijk advies. De hierbij gehanteerde prijzen zijn concurrerend of zelfs lager dan bij
rechtstreekse boekingen via internet. Zij omvatten
aanbiedingen van alle touroperators. Hiervoor zijn
jonge sportieve en vakbekwame mensen geselecteerd die door Hans de Wolf tot een geolied team
zijn gesmeed en je bij je keuze kunnen bijstaan.
De afdeling waar Hans zich samen met collega
Hans Rijken voor inzet is het familie- en erfrecht.
Zij zijn gespecialiseerd in het vinden van hypotheekoplossingen en specifiek voor huiseigenaren
vanaf 60 jaar. Dit zijn de klanten die geadviseerd
willen worden over de vele vormen van kapitaaloverdracht aan hun kinderen en het vrijmaken van
gelden uit de overwaarde van hun huizen. Een oriënterend en vrijblijvend gesprek en advies hierover
is gratis. Zij kunnen de mensen daarna eventueel
begeleiden bij een gesprek met een notaris die in
de Watertoren te Assendelft gevestigd is.
Voor meer informatie:info@mukro.nl,
075-6284 261 of 075-6210 107.

Prinsenhof experimenteert met rode emmertarwe
In de molen Het Prinsenhof wordt, zoals u ongetwijfeld weet, gerst aan gort gedraaid. Dat betekent
dat de gerstkorrels worden gepeld. Op zaterdag 1
februari heeft de maalploeg van Het Prinsenhof
van Stichting Natuurpolders uit Zevenhuizen een
bijzonder verzoek gekregen om te experimenteren met het pellen van o.a. rode emmertarwe. Voor
onze maalploeg is dat natuurlijk een leuke uitdaging. Het graan emmertarwe is de oervader van de
harde tarwe (Triticum durum). Het was historisch
gezien de belangrijkste tarwesoort. Onder meer in
Egypte werd emmertarwe al vanaf 7000 v.Chr. verbouwd.
Met een redelijke westenwind van kracht 5 durfde

de maalploeg het aan om de rode emmertarwe
te gaan pellen. Er was net voldoende wind. Het
resultaat was een mooie middag pellen met een
bemoedigd eerste resultaat.
De Stichting Natuurpolders is in februari 2017
opgericht met het doel polders zoals in de polders,
zoals de polder Westzaan, zodanig in te richten en
te beheren dat de biodiversiteit wordt verhoogd en
dat ze voor de gebruikers een goede mix opleveren van natuurbeleving, rust, ontspanning en lichte recreatie. Stichting Natuurpolders (zie website
natuurpolders.nl) wil de natuur weer dichter bij de
mensen brengen. Dit doet zij door geïnteresseerde

vrijwilligers te betrekken bij activiteiten, zoals op
historische wijze pellen in onze oude molen.
maalploeg Het Prinsenhof

Rode emmer is een oeroude graansoort.

9

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.

Meubelatelier Jacco Bakker b.v.
Delta 12
1704 EE Heerhugowaard
072 - 57 15 999
info@jaccobakker.nl

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

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

www.schramadvocaat.nl

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

Gebruikt u verschillende medicijnen?
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Met de
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Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie.
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Molenwerf 9 • 1541 WR Koog aan de Zaan
Telefoon (075) 63 555 11 • www.apotheekwestzijderveld.nl

10

AD medicijnrol Apotheek Westzijderveld.indd 1

www.oudenaren.nl
www.oudenaren.nl

10-03-16 17:56

Weetje:

De eerste maand van 2020 is alweer voorbij. Gaat toch weer snel! We hebben Dry January weer overleefd en mogen in februari een heerlijk likeurtje nemen bij deze koffiecake. Een makkelijk recept van
Rutger Bakt.

Koffiecake met pecannoten
Wat hebben we nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

225 gram (room)boter
225 gram suiker
mespuntje zout
1 theelepel vanille-extract
4 eieren
165 gram bloem
75 gram pecannoten fijngemalen
75 gram pecannoten grof gehakt
2 theelepels bakpoeder
60 ml sterke koffie of espresso afgekoeld

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 160°C. Vet een cakevorm
van 25 centimeter in met boter. Doe de boter, suiker, het vanille-extract en het zout in een kom en
klop deze in enkele minuten tot een romig geheel.
Voeg de eieren één voor één toe en klop het beslag
goed door. Spatel de gezeefde bloem met het bakpoeder en de fijngemalen pecannoten door het
beslag. Tot slot meng je de grof gehakte pecannoten en de espresso door het beslag. Giet het beslag
in de cakevorm en bak de koffiecake in 60 tot 70
minuten gaar.

Espresso is een klein kopje koffie dat het resultaat is
van heet water dat onder hoge druk door een kleine
hoeveelheid fijn gemalen koffie wordt geperst. In Italië noemt men zo’n klein kopje espresso gewoon een
‘caffè’. Een goede espresso heeft een intense smaak,
voorzien van een laagje bruine crema, dat vetten en
suikers bevat die door de druk uit de koffie worden
geperst. Ondanks de krachtige smaak, bevat een
kopje espresso minder cafeïne dan een kop filterkoffie. Per honderd gram bevat espresso echter wel meer
cafeïne dan filterkoffie, De persoon in een horecabedrijf die zich met de espresso en aanverwante dranken bezighoudt wordt de barista genoemd.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Archief Historische Vereniging in beeld

We zijn met een enthousiaste groep mensen bijna
een jaar bezig om ons bezit inzichtelijk te maken.
Elke vrijdagmorgen is er een ploeg hard (maar ook
heel gezellig) aan het werk. We vonden het tijd dat
u maar eens een resultaat moest zien. Daarom is
per 27 januari alles wat is ingebracht zichtbaar op
de website van het gemeentearchief Zaanstad. Ga
naar www.archiefzaanstad.nl/archieven. Voer in
het zoekveld PA-0600 in en u komt bij de gearchiveerde stukken. Onder verzamelnummer PA-0600
vindt u, gerubriceerd naar rubriek (bijvoorbeeld
Westzaanse Gemeenschap), bij elkaar nu al meer
dan 600 benoemde archiefstukken.
De omschrijving is veelal nog summier. In de toekomst moet er een tweede ronde plaatsvinden

waarbij we ook inleidingen of toelichtingen gaan
schrijven. Iedereen begrijpt dat er nog voor jaren
werk te doen is. Mogelijk is daarbij de kennis onmisbaar van mensen die veel van bepaalde onderwerpen weten. Als u een onderwerp ziet waar u graag
informatie over kwijt wilt, laat het ons weten.
Het archief voorziet in de zoekfunctie. Voor de
fysieke stukken moet het gemeentearchief worden
bezocht. En dat kan dagelijks. Of het ooit komt tot
een digitaal inzichtelijk archief is toekomstmuziek.
En iets wat ook een behoorlijke financiële investering vraagt. Het zou natuurlijk mooi zijn als dat ooit
gerealiseerd kan worden.
Vooralsnog zijn we als bestuur blij met het resultaat
tot nu toe. En gaan we als werkgroep stug door om
een en ander te optimaliseren. We zijn ook blij met
de samenwerking met het beeldarchief. Door uitwisseling van informatie zorgen we ervoor dat er
geen doublures ontstaan en dat het beeldmateriaal van Westzaan op de juiste plek en manier wordt
opgeborgen. Fysiek, en dat is dan het archief, en
digitaal bij de beeldbank.

HVW Westzaan geeft lezing

sten van Zaanstad, de inleiding te verzorgen. Dirk
Kit zal een verhaal vertellen, ondersteund met illustratieve beelden, waarvan er zeker enkele in de
vorm van tekeningen van zijn hand zullen zijn. In
het verhaal zal hij op zijn boeiende wijze ook een
stukje van het dorp Westzaan belichten.
De lezing is vanaf 15.30 uur. Het archief is open om
15.00 uur en na afloop is er gelegenheid om na te
praten, onder het genot van een drankje en hapje
dat door het gemeente archief wordt aangeboden.
De capaciteit van het archief is beperkt. Als u aanwezig wilt zijn, laat dat dan weten via een e-mail
aan secretarishvw@westzaan.nl. We zullen het
principe van vol is vol moeten hanteren.
Wilt u geïnformeerd worden over onze activiteiten,
geef u dan op als lid. Dat kan door een e-mail naar
secretarishvw@westzaan.nl. Of u kunt bellen met
voorzitter Ingrid Jahn 06-1717 1793 of 075-6153
348. Voor het geringe bedrag van 10 euro (meer
mag ook) brengen wij u op de hoogte van onze
activiteiten. Als u stukken bezit die het archief van
Westzaan kunnen verrijken, dan kunt u die ook
daar aanmelden. We zorgen dan dat de overdracht
zorgvuldig gebeurt.

Het gemeentearchief geeft een aantal keren per
jaar een informatieve middag. Voor de bijeenkomst
van 27 maart is de Historische Vereniging Westzaan
uitgenodigd om, als tegenprestatie voor de dien-

Peter Huisman,
secretaris Historische Vereniging

Blokfluitconcert tijdens open huis
Tijdens het open huis
op zondag 15 maart
is er tussen 13.30 en
15.30 uur een optreden van een blokfluitensemble van de

muziekschool Fluxus. Het ensemble bestaat uit
circa tien dames die sopraan-, alt-, tenor- en basblokfluit bespelen.
Zij spelen van Conanza’s uit de vroege barok tot
tango’s van Piazolla. Het ensemble staat onder
leiding van docent hobo en blokfluit Berend van

Halsema. Naast het lesgeven is Berend werkzaam
als freelance-musicus. Als barok-hoboïst en als
blokfluitspeler verleent hij regelmatig zijn medewerking aan met name uitvoeringen van Bachcantates. De toegang is vrij.
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Zaanweg 51B
1521 DL Wormerveer
Telefoon 075 - 621 98 02

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

Een app die
je uitgaven
categoriseert. Slim.
Zien waar je geld naartoe gaat? Onze app brengt je uitgaven
slim en overzichtelijk in kaart.

De Rabo App blijft zich vernieuwen

• 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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Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
door WILLEM TIP/deel 43
beeld: Digitale Beeldbank

De georganiseerde sportbeoefening
De Westzaanse sportverenigingen waren in overgrote meerderheid algemeen. Jahn, de oudste
nog bestaande gymnastiekvereniging, zag het licht in 1883. De leden oefenden aanvankelijk
twee avonden per week in het intussen verlaten schoolgebouw bij de Grote Kerk. Dat gebouw
was beschikbaar gekomen na de stichting van de nieuwe Noorderschool. Een oefenveld voor
buitensport kwam later beschikbaar (1908). Men kocht daarvoor een deel van het ‘Bosje van
Barthel’, aan de Krabbelbuurt. De bomen kapten de leden zelf. Het bosje was in 1831 gesticht
door de fabrikant Avis als een ‘aanleg tot vermaak’, met een volière, een vijver en een ‘broeierij’
(kas). Ook plantte hij allerlei bijzondere bomen en vruchtbomen. De totale oppervlakte van de
lusthof, die ook nog een herenhuis aan de weg omvatte, bedroeg ongeveer driekwart hectare.
Na het overlijden van de stichter ging de ‘aanleg tot vermaak’ gaandeweg achteruit. In het
herenhuis kwam een drukkerij. Nadat Jahn er zijn sportveld had ingericht werd het overige
deel van bosje verkaveld voor woningbouw. In de late jaren dertig was het terrein langs de
J.J. Allanstraat volledig bebouwd. Het sportveld zou in de laatste jaren voor de eeuwwisseling
(1996) uiteindelijk ook plaatsmaken voor nieuwe woningen.

Gymnastiekvereniging Jahn, opgericht in 1883.

Naast Jahn bestonden er rond en vlak na de
eeuwwisseling nog kortere of langere tijd andere
gymnastiekverenigingen, zoals de damesgymnastiekvereniging DEVO in Westzaan-Noord (1899) en
de gymnastiekvereniging ’t Hoen in Westzaan-Zuid
(1904 tot jaren dertig). Na de Tweede Wereldoorlog
zou nog verschijnen de gymnastiekvereniging ODI
(protestants, jaren 50). De korfbalvereniging RODA
werd opgericht in 1918. De eerste jaren speelde
Roda op het Jahn-terrein achter de Krabbelbuurt,
na de Tweede Wereldoorlog op een terrein achter
de Raadhuisstraat. Sinds de jaren 50 beschikt de
vereniging over een eigen terrein achter de Kerkbuurt.

Baanwedstrijd bij ijsclub Lambert Melisz.

De legendarische held Lambert Melisz, die ooit met
zijn moeder zou zijn gevlucht voor het Spaanse
geweld, leende zijn naam in 1907 aan een nieuwe
ijsclub in Westzaan-Zuid. Eveneens in het zuiden
van het dorp kreeg Voetbalvereniging Westzaan
(1921) zijn huisvesting. Vanaf 1980 zou VVV Westzaan hier beschikken over twee sportvelden.
Een derde vereniging die jarenlang (1933-1987) in
Westzaan-Zuid onderdak zou vinden was zwemvereniging De Kroosduikers. De geschiedenis van deze
vereniging was nauw verbonden met die van het
Westzaanse zwembad. In 1925 opende dit zwembad zijn poorten. De beide houthandelaren Rot en

Zwembad in een zijkanaal van het Noordzeekanaal.

Tot 1965 zou de open verbinding met het brakke
Noordzeekanaalwater blijven bestaan. Daarna
bleek dit water niet meer betrouwbaar en kwam er
een damwand. Begin jaren zeventig volgden nog
een waterzuiveringsinstallatie, een warmwatervoorziening en nieuwe lichtmasten. De hele opzet
van het bad bleek echter verouderd. Moderne
zwembaden boden meer gelegenheid voor recreatie. In 1986 viel uiteindelijk voor het zestig jaar oude
bad het doek. De Kroosduikers vonden onderdak
bij de nieuw gevormde vereniging Alliance, die later
(2013) zou op gaan in zwemvereniging De Zaan.
Zoals de Westzaanse houtfabrikanten bijdroegen
tot de stichting van het zwembad in Westzaan-Zuid,
zo hielp de fabrikant Molenaar in Westzaan-Noord
bij de bouw van een kleedhuisje aan de Nauernasche Vaart, vlakbij de nieuwe brug in de weg naar
Beverwijk (1931). Dit gebouwtje, nog vernieuwd
na de Tweede wereldoorlog, bleef tot de jaren 60
beschikbaar voor de leden van de zwemvereniging
TOP (Tot Ons Plezier). In het TOP-bestuur zaten ook
in de latere jaren nog verschillende Westzaanse
industriëlen. Ze beoordeelden onder andere wie
er van de kleine vereniging lid konden worden. In
hotel De Prins herinnerde nog lang het ‘TOP-zaaltje’
aan dit gestrenge en deftige gezelschap.

Korfbalwedstrijd van Roda.

Couwenhoven waren achter de stichting de drijvende krachten. Een groot deel van het hout voor het
bad werd zelfs door Rot geschonken. Grenzend aan
het Noordzeekanaal, in het zijkanaal dat leidde naar
de Westzanersluis, vond men een geschikte bouwplaats. Het bad kreeg twee kleine instructiebaden
en een groot vijftigmeterbad. Voor stilstaand water
hoefde men niet te vrezen. De langs varende zeeschepen zorgden geregeld voor een enorme zuiging, waarbij het water het bad met kracht verliet
en met dezelfde kracht weer binnenstroomde.

Verkleedhok aan de Nauernaschevaart.
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✓Administratieve dienstverlening
✓Personeels- en salarisadministratie
✓Belastingzaken voor bedrijven en particulieren
✓Startersbegeleiding
✓Organisatie- en bedrijfsadviezen
✓Financiële adviezen
✓NU OOK INTERNETBOEKHOUDEN

Dennis Bakker

Voor info: 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

Martin van der Blom

De Helling 69
1502 GD Zaandam

www.bakkerenvanderblom.nl
info@bakkerenvanderblom.nl

03

architectuur en ruimtelijke vormgeving
Wouter de Haas
J.J. Allanstraat 251, Westzaan
wouter@lab03.nl
06 24703797 www.lab03.nl

•

Communicatieweg Oost 12
Watertoren, 7e verdieping
Assendelft

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

www. meijerboomverzorging.nl of bel 06-21800308

www.joek-aa.nl

DE WATERTOREN ASSENDELFT

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

AGENDA MAART 2020
Dinsdag 3 maart

Chateau Meiland BINGO**

Vrijdag 6 maart

VRIJMIBO*

Zondag 8 maart

HIGH Wine**

Zondag 15 maart

HIGH tea**

Donderdag 19 maart

Koffie op hoogte 65+ (mini high tea)**

Vrijdag 27 maart

Lekker dansen met DJ SWIM samen met
GRIJS GEDRAAID**

Zaterdag 28 maart

Diner op hoogte**

AGENDA APRIL 2020
Vrijdag 3 april

VRIJMIBO*

Dinsdag 7 april

Hollandse Hits BINGO**

Zondag 12 april

Paasbrunch**

Maandag 13 april

Paasbrunch**

Vrijdag 17 april

VRIJMIBO met POPkoor LEF uit Westzaan*

Zaterdag 25 april

Diner op hoogte**

Zondag 26 april

HIGH tea**

*=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

Groene Koets gered tijdens politiek debat
Partij Hotaman - Elif Hotaman
De coalitie wordt gevormd door VVD, D66, CDA
en ChristenUnie, de andere partijen vormen de
oppositie.

Een overvolle Rechtszaal met dubbele rijen
belangstellenden en maar liefst veertien politieke partijen die zich tijdens het politieke
tussendebat presenteerden. Als ik even voor
achten binnenloop, is de stemming opgewonden en gemoedelijk tegelijk. Achter de
lange tafel zitten de lokale politici van de diverse partijen.
Even voorstellen:
D66 - Jan de Vries
Partij voor de dieren - Melchior Mattens.
DZ - Jos Kerkhoven.
ChristenUnie - Jan Peter Blok
SP - Patrick Zoomermeijer
PVV – Peter van Haasen
POV - Harrie van der Laan
PvdA -René Tuijn
CDA - Marc Wit
GroenLinks - Hildr Behrens- Vogelesang
VVD - Stephanie Onclin
Rosa - Ruud Pauw
Liberaal Zaanstad - Marianne de Boer-Doeves

Het debat is erop gericht de lokale politiek te
bespreken en inwoners gelegenheid te geven
vragen te stellen. Het bestuur van Dorpscontact
heeft voor het debat een lijstje samengesteld met
zaken die direct betrekking hebben op Westzaan
om te horen hoe de diverse partijen daar tegenaan kijken.
• Het klimaatakkoord en de energiestrategie.
• Het voortbestaan van voorzieningen, zoals het
dorpshuis, de musea en de ontmoetingsplekken.
• De bereikbaarheid bij de herinrichting van de
weg en de ontsluiting tijdens de werkzaamheden.
• Hoe kunnen Westzaners, Westzaners blijven als
ze ouder worden?
• Waar bent u trots op terugkijkend op de afgelopen twee jaar?
• Wat heeft uw partij te bieden de komende twee
jaar?
Debatleider Rick van der Made heeft zich weer
goed voorbereid en vuurt bij aanvang gelijk een
lastige vraag af op de afgevaardigden van de politieke partijen: Wat was uw grootste pijnpunt? De
doorgevoerde bezuinigingen en de huizenmarkt
betaalbaar maken voor starters zijn de meest
genoemde pijnpunten. Ook de stagnering van de
aansluiting A8-A9 is overduidelijk een pijnpunt
waar nog lang verder over wordt gesproken. Uit
de discussies blijkt dat de coalitie en de oppositie het oneens zijn en de oppositie de regerende
partijen onder meer beticht van klimaathysterie.
Rust bewaren en kijken naar welke alternatieven
en innovaties er zijn is beter dan ad hoc reageren
en zonder visie regeren, zo luidt het commentaar.
Liberaal Zaanstad meldt dat een motie is aange-

Westzaans Cafeetje
Bridgedrive

Op de vrijdagavonden 21 februari en 20 maart
is De Kwaker vanaf 20.00 uur weer open voor
een frisje, een biertje of een wijntje. Kom met
je buren, vrienden of familie lekker borrelen.
Wij zorgen voor de bitterballen!

Syrisch eetcafé
Op vrijdag 28 februari is het tweede Syrische eetcafé
open vanaf 18.00 uur. Yamen bereidt een tweegangenmenu met diverse bijgerechten voor 15 euro
per persoon. Aanmelding is vereist: 075-6310 352 of
info@dorpshuis-westzaan.nl

Zondag 8 maart is er vanaf 13.30 uur een openbare
bridgedrive. Voor alle bridgers, ervaren of beginners, wel of niet lid van de bond, kortom iedereen
is welkom. Aanmelden uiterlijk zondag tot 12 uur via
peterenwill@gmail.com.
Kosten 8 euro per paar, inclusief hapjes en leuke prijzen.

Vrijwilligersactie
Zaterdag 14 maart doen we weer mee met de grootste vrijwilligersactie van Nederland, ondersteund
door het Oranje Fonds. We gaan De Kikker (opslagloods naast De Kwaker) opruimen en opknappen.
Ook buitenom wordt de boel aangepakt.
We kunnen nog wel wat hulp gebruiken, ook voor
het maken van de lunch voor alle vrijwilligers.
Meld je aan via www.nldoet.nl, zoek onze klus in
Westzaan. Je komt toch ook?

nomen m.b.t. innovaties. Bovendien, zo meldt de
PVDA, heeft Nederland 30 jaar de tijd om van het
gas af te komen.
Vanuit het publiek brengt Martin van ’t Veer voor
het voetlicht dat de subsidie voor buurtbus de
Groene Koets is gestopt en dat dat veel inwoners van Westzaan raakt. Zowel de coalitie als de
oppositie reageren geschokt en doen direct een
toezegging dat het gevraagde bedrag voor sponsering (€ 4500) er komt. Westzaner Roland Vet
voegt daar nog aan toe dat deze subsidie structureel moet zijn en niet op eenmalige basis. Ook
daar is iedereen het mee eens. Het advies is over
twee jaar bij een nieuwe coalitie opnieuw te lobbyen om deze subsidie te krijgen.
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
Telnr: 075-6153348 of 06-17171793
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl
Carla van den Puttelaar

foto: Fred Eerenberg

Kezen
Zondag 15 maart is er keezmiddag, aanvang 13.00
uur. Ervaren of beginner, ook hier is iedereen van
harte welkom. Kosten 10 euro per paar, inclusief
koffie of thee, hapjes en leuke prijzen. Aanmelden:
075-6310 352 of info@dorpshuis-westzaan.nl.

Muziekfeest
Op zaterdag 28 maart een live-muziekfeest met de
band de Rocking Players, aanvang 18.00 uur (zaal
open vanaf 17.00 uur). Er is een Indisch buffet!
Kaarten aan de zaal verkrijgbaar voor 10 euro per
persoon. Reserveren via info@defusion-live.nl.

Turks koken
Op 4 maart starten we weer een cursus Turks koken.
Vorig jaar bleek het een groot succes. Velen wisten
niet dat je op eenvoudige wijze een heerlijke Turkse
maaltijd op tafel kunt zetten. We beginnen om 17.00
met de introductie, en gaan met elkaar aan de slag.
Het gemaakte wordt gezamenlijk opgegeten. Data:
4, 11, 18 en 25 maart, steeds vanaf 17.00 uur. Aanmelding: info@dorpshuis-westzaan.nl of 075-6310 352.
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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!

Tienlingstraat 14 | 1507 DD Zaandam
Tel. 075 614 24 14
info@hauzendorfer.nl
www.hauzendorfer.nl

Wij doen alles voor uw auto

SNEL
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

Hauzendorfer Bosch Car Service

•

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

Geslaagde editie Winterfair

ZUIDERVERMANING

Foto: Kees Jak.

W E S T Z A A N
Laurent Stewart speelt
Louis Couperin

Zaterdag 14 december was een gure dag. Na een
fikse bui aan het begin van de Winterfair werd het
daarna gelukkig droog en kwam de belangstelling op gang. Maar door de harde wind waren we
wel genoodzaakt om de kramen in de Lambert
Meliszstraat weg te halen, waardoor er een gat in
de loop naar De Kazerne ontstond.
Ook dit jaar was er weer van alles te beleven. Zo
stonden er veel kraamhouders met een uiteenlopend aanbod en waren er diverse foodtrucks voor
de lekkere trek. Zanger Michel van Rijswijk trok in
De Kazerne als vanouds veel bezoekers en ook de
band NJoin viel zeer in de smaak. Ook de feesttent
in de Zeilenmakersstraat trok veel belangstelling.
In het Reghthuys kon je je opwarmen en genieten
van heerlijke erwtensoep. In de Rechtszaal werden
vier optredens gegeven door De Zaanse Kaper.
Dit jaar werd de Winterfair voor het eerst georganiseerd door De Westzaanse Gemeenschap, omdat
Denise de Vries van Puur Zaans had aangegeven na
drie succesvolle edities met het evenement te willen stoppen.

Bedankt vrijwilligers en sponsoren
De organisatie van de Winterfair wil alle vrijwilligers
bedanken voor hun inzet. Zonder de inzet van deze
vrijwilligers is een evenement als de Winterfair niet
te organiseren. We bedanken ook de sponsoren,
waaronder Jan IJskes De Coogh Funderingstechnieken, De Kazerne, Susanne Tailleur Senshake, de

COOP, Gemeente Zaanstad, Ton Zwikker, Benecke,
Astrid van der Meer Koken-Eten & Daten, Kistenfabriek De Boer BV, Jacco Bakker, Dirk Witte, Zuiver,
Hotel-restaurant De Prins, Het Saense Brandweermuseum, de fotografen Fred Eerenberg en Rick
Verboom en verder alle zangers en bands die
belangeloos hebben opgetreden. We bedanken
voor de medewerking van Voskuil Tenten Services,
Partyzaan, drankenhandel Vonk, Eurotoilet en Jan
Keezer.
In het bijzonder bedanken wij Willem Winkels van
De Kazerne. Hij heeft de opbrengst van De Kazerne
tijdens de Winterfair ter beschikking gesteld aan de
Westzaanse Gemeenschap. Mede hierdoor heeft
de Westzaanse Gemeenschap een mooi bedrag
kunnen wegzetten voor de volgende Winterfair.
Voor de organisatie van de Winterfair zijn veel
vrijwilligers nodig. Wij zijn op zoek naar diverse
vrijwilligers voor het mede-organiseren, pr, communicatie, barmedewerkers, verkeersregelaars etc.
Heb je affiniteit met één van deze gebieden en
vind je het leuk om samen met je dorpsgenoten
de Winterfair te organiseren? Stuur dan een e-mail
naar winterfair@westzaan.nl
Wij hopen dat iedereen heeft genoten, en tot de
volgende editie!

Temperamentvol, alomvattend, bezield, geniaal:
zo omschreef de barokexpert Philippe Beaussant het oeuvre van Louis Couperin, een van
Frankrijks grootste klaviercomponisten. Laurent
Stewart, een klavierheld van vandaag, beaamt
dat volmondig. In de vijf suites die op dit recitalprogramma staan, volgt hij de sporen van zijn
illustere landgenoot en is hij steeds opnieuw
verwonderd door de veelheid aan invloeden
en inspiraties, en de briljante synthese die vele
malen groter is dan de som van de delen.
De klavecinist Laurent Stewart staat vooral
bekend om zijn gevoelige interpretaties van het
Europese zeventiende-eeuwse klavecimbelrepertoire, maar richt zich tegenwoordig met eenzelfde passie ook op de Verlichting. Zijn liefde
voor de klavecimbel heeft ertoe geleid dat hij
als geen ander zich verschillende speelstijlen en
temperamenten eigen kan maken, zo nieuwsgierig en emotioneel is zijn spel.
Datum: Donderdag 5 maart 2020, 20.15 uur, zaal
open 19.45 uur
Duur: 60 minuten, geen pauze.
Kaarten: €25,-, vriend €21,-, 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.

organisatie Winterfair,
Denise, Ingrid, Arianne, Marcel,
Pedro, Huib en Reinhold

Collecte Hartstichting
De collecte voor de Hartstichting is ook dit jaar weer goed
verlopen. Het was na afloop
erg gezellig met alle collectanten die hun bus weer kwamen
inleveren. Onder het genot van
een kop koffie of thee met iets lekkers werden
meteen de inhoud van de bussen geteld. Zo wist
iedereen meteen wat ze hadden opgehaald, en

dat was weer iets meer dan vorig jaar.
We zijn voor dit jaar nog op zoek naar mensen die
willen collecteren in Westzaan-Zuid. De collecte is
dit jaar van 7 tot en met 13 april. Als u zich wilt
aanmelden kunt u bellen naar 06-1239 8533 of
06-2420 5218.
Angelina mantel en Petra Siekerman
Laurent Stewart. Foto: Dick Rennings.
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De lekkerste kazen
en wijnen
Wij hebben ze!
Zuideinde 38
Koog aan de Zaan
075-6160244
www.lecockelon.nl
9

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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Hoe wordt Koningsdag gevierd?
Activiteiten Lambert Melisz

Koningsdag
Ook dit jaar de verkiezing van de mooiste prins of prinses van Westzaan.

In Nederland vieren wij sinds 2014 koningsdag
op 27 april. Dat is de verjaardag van onze koning
Willem-Alexander. De voorloper van Koningsdag,
Koninginnedag werd gevierd op 30 april. Dat was
de verjaardag van koningin Juliana. Maar hoe doen
ze dat eigenlijk in onze buurlanden? Elk land heeft
zo zijn eigen tradities als het gaat om de verjaardag
van hun vorst te vieren. Hier een klein overzicht
hoe onze buren dat doen.
In België laat Koning Filip zich op zijn verjaardag
(15 april) helemaal niet in het openbaar zien. Onze
zuiderburen vieren Koningsdag sinds 1866 op 15
november, dat is de naamdag van koning Leopold
en koning Albert. De dag begint met een dankdienst in de kathedraal van Brussel en overal in het
land wordt de lofzang ‘Te Deum’ gezongen, want
in België vindt men dat iedereen de koning moet
eren.
Heel anders gaat het feest in Zweden. Op ‘Kungens
födelsedag’ op 30 april komen duizenden Zweden
met blauw-gele vlaggetjes naar het paleis. Een
militaire kapel speelt muziek, op het middaguur
klinken er saluutschoten en kinderen geven de
jarige bloemen en cadeautjes. Het volkslied wordt
gespeeld en de rest van de familie staat achter het
raam en kijkt toe. Wat wel leuk is, is dat op die dag
iedereen in het paleis terecht kan om het felicitatieregister te tekenen. Overal in het land zijn die dag
festiviteiten, want Koningsdag is in Zweden een
nationale feestdag.
Weer heel anders doen ze het in Denemarken,
want daar is Koninginnedag (16 april) geen feestdag. Alleen de jongste generatie in Kopenhagen
krijgt een halve dag vrij om naar het paleis te gaan.
Om klokslag 12 uur gaan van het paleis in Kopenhagen de balkondeuren open. De koninklijke familie
zwaait dan het volk toe. En wanneer koningin Margarethe haar rechterhand opsteekt, dan roept het
publiek negen keer hoera voor de koningin. Beetje
saai, maar ja…
Nog weer anders gaat het toe in Noorwegen. De
Noorse koning Harald is naar eigen zeggen helemaal niet zo dol op verjaardagen. De Noren vieren hun nationale feestdag dan ook meer op 17
mei. Dat is de dag waarop in Noorwegen in 1814
de grondwet werd ondertekend. 17 mei is een

2020

feest voor iedereen, maar vooral voor de kinderen.
Voordat ze de straat op gaan, ontbijten vrienden
of buren eerst uitbundig samen, onder het genot
van een lekker glaasje champagne voor de volwassenen.
In heel Noorwegen worden kinderoptochten
gehouden, en samen met fanfares lopen ze door
hun stad of dorp. De grootste traditionele optochten trekken tienduizenden mensen, die met vlaggetjes zwaaien en uit volle borst hoera! roepen. In
Oslo wordt de optocht opgewacht door de koninklijke familie, die vanaf het balkon van het koninklijk
paleis de menigte enthousiast toezwaait.
Zoals ze in Duitsland zeggen: ‘Andere Länder
andere Sitten’, maar nu weer naar eigen land. Op
Koningsdag gaan we ook in 2020 weer groots
uitpakken. Voor meer informatie volg ons op
Facebook: koningsdagWestzaan en Instagram:
koningsdagwestzaan

Prinsen- en prinsessenwedstrijd
Ook dit jaar willen we voor de kleintjes een prinsessen/prinsenwedstrijd organiseren. Ze verschijnen
dan in hun mooiste prinsessenjurk of prinsenpak. Als ze dat willen worden de kinderen mooi
geschminkt. De allermooiste wordt gekozen door
het publiek, maar ieder kindje krijgt een prijs voor
het meedoen. Opgeven graag uiterlijk 26 april via
koningsdag@westzaan.nl. Nadere informatie volgt
op een later moment.

Januari begon in Lambert Melisz met een
nieuwjaarsreceptie. Er was een grote opkomst
en na een toespraak van de voorzitter werd er
geproost op een mooi nieuw jaar met vooral een
goede gezondheid.
De activiteitencommissie heeft voor het nieuwe
jaar weer een gevarieerd programma samengesteld en kijkt met tevredenheid terug op 2019.
Helaas is er de afgelopen tijd weer een aantal
bewoners ons ontvallen, wat toch telkens weer
even slikken is. Ook hebben wij afscheid moeten nemen van een aantal bewoners omdat zij
naar een verpleeghuis zijn verhuisd. Fijn is dat er
nieuwe bewoners zijn gekomen die aan de activiteiten meedoen. Dit zien wij graag.
Visboer Buijs heeft toegezegd dat hij ook dit jaar
weer elke maand een tegoedbon geeft voor de
maandelijkse bingo. We hebben deze bon als
hoofdprijs ingezet. Met andere woorden, wie als
eerste bingo heeft, is de gelukkige.
Het Kapiteinskoor kwam op 21 januari zingen
en dat was weer een feestje. Een zaal vol, daar
hoort traditioneel een advocaatje met slagroom
bij. Dank je wel Wim de Graaf dat je deze traditie
hebt overgenomen van Jan Slot.
De maand januari werd afgesloten met de muzikale gast Ed Vermeulen en werd gesponsord
door Rika Kelder, een bewoonster van Lambert
Melisz. Dank je wel Rika, dit was een zeer groot
gebaar.
Programma maart
3 maart
bingo
10 maart
optreden John Meijer
17 maart
optreden
		
accordeonclub Tavenu
24 maart
bingo
31 maart
filmmiddag
Marion Bruins

We zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers die willen
helpen bij de voorbereidingen in de aanloop naar
27 april, maar ook eventueel op de dag zelf. Vind je
het leuk om mee te helpen of heb je goede ideeën,
neem dan contact op met een van de comitéleden.
Het Oranje Comité bestaat uit Arianne, Ingrid, Huib,
Marcel, Reinhold, Dries en Marion. Heb je interesse
om een handje mee te helpen, dan kun je je aanmelden op de Facebookpagina, of stuur een mailtje: koningsdag@westzaan.nl.
namens het Oranje Comité,
Marion Flimm

Altijd feest met het Kapiteinskoor.
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AL RUIM 30 JAAR ZIJN WE ER
VOOR AL UW SCHOONMAAKWERK!
Schoonmaakwerkzaamheden voor VvE’s
Onderhoud kantoren
Glazenwasserij
Reiniging (houten) gevels
Vloerreiniging tapijt en harde vloeren
Verwijderen van graffiti
Afnemen zonnepanelen

PERSO ON LIJ K,
FLE XIBEL EN EF FECTIE F

Vaartdijk 17, 1566 PM Assendelft T 075-616 68 64 M 06-542 955 01
E info@schoonmaakbedrijfspectrum.nl I www.schoonmaakbedrijfspectrum.nl

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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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 het kruiswoordraadsel van vorige maand is
VLOOIENBORDJE. Dat was de naam van een plank waarop de beddenplank
van een bedstee rustte. Veel plezier met deze puzzel.

KRUISWOORDRAADSEL
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Onderstaande woorden moeten op de juiste
plek gezet worden. Het woord ‘Krommenie’ is al
ingevuld.
2-letterwoorden: he, jo, in, ns, so
3-letterwoorden: vla, cru, ria, pre, een, sec, ace, ere
4-letterwoorden: Anei, Sire, Deen, trio
5-letterwoorden: hinde, bevel, radar
6-letterwoorden: randen, dagpas, decaan, geitje,
Theems, etiket, Anubis
7-letterwoorden: pompoen, kranten, nonstop,
doseren
8-letterwoorden: parkeren, mankgaan, landheer,
tipgever, naspelen
9-letterwoord: Krommenie

7

Breng de letters uit de genummerde vakjes naar de gelijk genummerde vakjes op de onderstaandfe
balk. Daar verschijnt de 19e-eeuwse spotnaam voor herberg De Waakzaamheid. Bij strenge kou kon
het in de zaal en op het toneel hevig tochten.
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Vooraankondiging De Dag van Westzaan

Het is weer zover, het organiseren van De Dag van
Westzaan gaat weer bijna beginnen! Dit jaar zal
De Dag van Westzaan op zaterdag 12 september
plaatsvinden. Een dag waarop alles maar dan ook
alles in Westzaan zichzelf kan en mag presente-

ren. Verenigingen, stichtingen, instanties en ook
steeds meer ondernemers zullen zich van hun
beste kant laten zien. De afgelopen jaren was De
Dag van Westzaan een groot succes. Op deze dag
zou het zomaar kunnen dat zich nieuwe vrijwilligers of leden aanmelden. Mis deze dag dan ook
niet.
Voor het organiseren van deze dag staat de eerste
vergadering gepland op 25 maart in dorpshuis De
Kwaker om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering
kunt u zich aanmelden voor De Dag van Westzaan

en wordt er een globale planning doorgenomen.
Ook zal er aandacht zijn voor het gebruik van sociale media voor deze dag.
Kortom, wilt u helpen bij De Dag van Westzaan
of zelf open deur houden, kom dan op 25 maart
naar de vergadering. U hoeft zich niet aan te melden. Hebt u nu al vragen, dan kunt u die stellen via
ddvwikdoemee@gmail.com .
Wij zien u graag op 25 maart in dorpshuis
De Kwaker.
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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
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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

WEBSITES • HOSTING • ONDERHOUD

opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan

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

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

MKB-ONLINE.NU

Gré Luttik

-

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?

All-in websites
Webhosting en onderhoud Weiver 90
1551 SK Westzaan
WordPress en Joomla!
Overzetten naar WordPress

06-814 757 74

Zoekmachine vriendelijk
Geschikt voor mobiel

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

DE KINDERTUIN

PeuterSpelen
Voor- en Naschoolseopvang
Kinderdagverblijf

Kindertuin Westzaan is al jaren een betrouwbaar adres voor kinderopvang in Westzaan
Wij bieden kleinschalige
kinderopvang voor
0-12 jarigen in Westzaan
en Assendelft.

Meer informatie?
Stuur ons een mail op
info@kindertuin.nu
Meer info op kindertuin.nu
0f 075 6150217

J.J. Allanstraat 334 / 1551 RT Westzaan
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Belangrijke adressen

K E R K D I E N S T E N

Spreekuren Westzaanse huisartsen

Doopsgezinde Gemeente

Spreekuren van dr. H.B.E. Vink, dr. G.N. van Altena
en dr. B. Peeters.
Zuideinde 73
Deze locatie is gesloten. De spreekuren zijn in de
Torenstraat.
Torenstraat 2-4, 1551 BL
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

De diensten zijn in de Kooger Vermaning.
23 feb 10.00 uur ds. Truus de Boer
1 mrt 10.00 uur ds. Theo van Willigenburg
8 mrt 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
15 mrt 10.00 uur br. Teun-Jan Tabak
22 mrt 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
29 mrt 10.00 uur ds. Pieter Hartevelt

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62.
23 feb 9.30 uur ds. D. Quant, Houten
		 16.00 uur ds. J. Manni, Rotterdam
1 mrt 9.30 uur kand. A.J. Droger, Rotterdam
		 16.00 uur ds. G.M.P. v/d Linden, Hilversum
4 mrt Biddag voor gewas en arbeid
		 beide diensten in Westzaan
		 15.30 en 19.30 uur ds. J. van Dijken,
		Nieuw-Vennep
8 mrt 9.30 uur ds. L.B.C. Boot, Veenendaal
		 16.00 uur ds. N.C. Smits, Purmerend
15 mrt voorbereiding Heilig Avondmaal
		 9.30 uur ds. J. Groenleer, Leiden
		 16.00 uur ds. D. Quant, Houten
22 mrt viering Heilig Avondmaal
		 9.30 en 16.00 uur ds. H. Fahner, Nunspeet
29 mrt 9.30 en 16.00 uur ds. D. Visser, Amersfoort

Gereformeerde Gemeente Westzaan
23 feb
1 mrt
8 mrt
15 mrt
18 mrt
22 mrt
25 mrt
29 mrt

10.00 en 15.30 uur ds. B. Labee
10.00 en 15.30 uur leesdienst
10.00 en 15.30 uur leesdienst
10.00 en 15.30 uur leesdienst
Biddag 15.00 en 19.30 uur ds. C. Hogchem
10.00 en 15.30 uur leesdienst
19.30 uur ds. F. Mulder
10.00 en 15.30 uur ds. A. Vermeij

Protestantse Gemeente Westzaan
23 feb 10.00 uur ds. S. Visser, Zaandam
1 mrt begin 40 dagentijd 10.00 uur ds. C. Visser,
		Westzaan
8 mrt 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
15 mrt 10.00 uur ds. L.J. Rasser, Amsterdam
22 mrt 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
29 mrt 10.00 uur ds. P.J. van Midden, Bergambacht

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
financien@wessaner.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
renjv@live.nl

Kopij volgende nummer

Uiterlijk 1 maart 2020 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
19 maart 2020.

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.

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

Sociaal Wijkteam

Inloop in Lambert Melisz op vrijdag van 9.00 tot
10.30 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 Wessaner

Lao-Tse zei: ‘Voorkom het moeilijke door
het gemakkelijke goed te doen. ‘

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. De opmaak en druk worden verzorgd door HuigHaverlag. Oude nummers van
De Wessaner zijn digitaal in te zien op
www.westzaan.nl. .
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GEZICHTSBEHANDELING,

HUIDVERBETERING ,
ELEKTRISCH ONTHAREN

Zaanstad
T: 06-5494 5898
N AT U U R L I J K M O O I
DE PE RSOON LIJKSTE
OPLOSSIN G VOOR
U W HU ID VIN DT U BIJ
LIE V IN W E STZA A N
MEER WETEN?
OF VRIJBLIJVEND EEN
AFSPRAAK MAKEN:

06 - 55 321 459
Gas - Water - Sanitair
Rioleringen - Dakbedekkingen
Lood-, zink- en koperwerken

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

Specialistisch.
Innovatief.
Duurzaam.
ZAANS VAKMANSCHAP

INSTITUUTLIEV.NL

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

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

Bona Gecertiﬁceerd Vakman,
certiﬁcaatnummer NL31093

HIER HAD

UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

kunt u mailen naar
jan.steijn@tiscali.nl

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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Voor informatie
over adverteren in

