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Ja, ja en de vuile was mocht ook 
al niet naar buiten.

Dierbare stoffen
Als nakomelingen van een be-
hanger/stoffeerder kwamen wij 
thuis óm in de lapjes en garen. 
Zoals Freek de Jonge in de film 
De Illusionist een broek kreeg, 
genaaid van de oude gordijnstof, 
naaide mijn moeder ooit van een 
overgebleven lap gordijnstof een 
vrolijke gele plooirok met zak-
ken. Een voor haarzelf, een voor 
mij en een voor mijn zus. Op de 
markt hoorde ik iemand zeg-
gen: zeker een goedkoop lapje 
geweest. Schaamde ik me toen? 
Waarschijnlijk wel, maar de zak-
ken waren fijn. 
Thuis hielden we aan al die naai-
creativiteit ook lapjes over. De 
meeste kende ik van kussens thuis 
en in de familie, van gekleurde re-
pen langs de bovenkant van door-
gesleten lakens, van jasjes, jur-
ken, broeken en gordijnen. Voor 
school kregen we de opdracht om 
een inktlap mee te nemen om de 
kroontjespen mee af te vegen. 
Dan mocht ik door de zakken met 
lappen woelen en zoeken tot ik 
een stapeltje mooie lapjes bij el-
kaar had om op te stapelen. Mijn 
vader hanteerde de zigzagschaar 
en knipte ze daarmee allemaal op 
maat. Uit de knopendoos mocht 
ik een mooie grote knoop uit-
zoeken die in het midden door 
de stapel lapjes heen werd vast-
genaaid. Zonde om te gebruiken 
voor inktvlekken, vond ik en dus 
probeerde ik vaak mijn inktlap zo 
lang mogelijk netjes te houden. In 
elk geval aan de buitenkant.

Linda Wessels,
redactie De Wessaner

Dorpsfeest in oranje

Op zaterdag 25 april is er dorpsfeest 
in De Kwaker met oranje als thema. 
Double XL komt spelen! Deze super-
strakke coverband, inclusief com-
plete blazerssectie, staat te trappelen 
om je de avond van je leven te bezor-
gen! De zaal is open vanaf 20.00 uur, 
de entree bedraagt 5 euro.

Waardering voor Westzaans 
Cafeetje
Op initiatief van Dorpswerk Noord-
Holland werd een aantal jongeren 
benaderd voor het project Jong Plat-
teland. Het doel was om jongeren 
te betrekken bij vrijwilligerswerk in 
de dorpen. Op uitnodiging van De 

Kwaker hebben vijf jongeren, Manon, 
Maura, Carmen, Lars en Remco, de 
handschoen opgepakt en na een 
paar bijeenkomsten was het West-
zaans Cafeetje geboren. Geen nieuw 
idee, want een decennium eerder 
werden er al borrels in De Kwaker 
georganiseerd, maar dat hield om 
diverse redenen op. Uit gesprekken 
bleek dat er toch behoefte was om 
met elkaar een gezellige avond in 
het dorp te hebben. Als thema werd 
gekozen ‘bier-bitterballen-Spotify’. 

Na een aantrekkelijke uitnodiging op 
Facebook bleek al snel dat er genoeg 
animo was. Facebook stroomde vol 
met reacties van dorpsgenoten die 
zich erop verheugden. Op 29 novem-
ber was het zover. Er kwamen onge-

veer 90 mensen in De Kwaker. De 
jongste was 18 jaar en de oudste 67 
jaar. Voor veel Westzaners was het 
een soort reünie. 
De bedoeling is dat het Westzaans 
Cafeetje maandelijks wordt georgani-
seerd, uitgezonderd de zomermaan-
den. Het succes bracht Dorpswerk 
Noord-Holland ertoe hun waardering 
te laten blijken middels een cheque 
van € 1000. De cheque werd op 5 
februari overhandigd aan Manon en 
Lars, die vol trots uitleg gaven over de 
totstandkoming van het initiatief. De 
volgende avond van het Westzaans 
Cafeetje is op 20 maart. Kom eens kij-
ken en ervaar waarin een klein dorp 
groot kan zijn!

Vervolg op pagina 3 >>

Op 25 april komt coverband Double XL naar De Kwaker.
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Zaanweg 116, 1521 DR  Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.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.

Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan, Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136
www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl

Menu April
‘Vitello Tonato’

dungesneden kalfsrosbief met tonijnmayonaise


Gebakken tilapiafilet met gebakken garnalen 
en hollandaise saus

of
Lamsfilet met wilde spinazie en 

rozemarijn –honingsaus


Kersenroomijs met warme flensjes, 

slagroom en warme kersen  

€ 30,00
Bovenstaand menu wordt  geserveerd met gemengde salade 

en keuze uit friet of gebakken aardappelen.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 
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. 

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



‘Kunst voor Thuis’ nog te zien
Begin van dit jaar opende Galerie Staphorsius 
de expositie ‘Kunst voor Thuis’, een gevarieerde 
verkoopexpositie van betaalbare kunst met schil-
derijen, tekeningen en objecten. De expositie 
met werk van 19 kunstenaars kan nog tot en met 
zaterdag 25 april worden bezocht op dinsdag tot 
en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Nissim Men -Ccompositie van de Zaanstreek.
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op de tuin
Veel is het nog niet maar het begin is er. Na veel 
natte weken met ook nog wind en storm kun-
nen we eindelijk weer aan de slag op de tuin. 
Door de stormen was er wel wat glasschade en 
was de wind alvast begonnen met de afbraak 
van een oud huisje, maar het viel eigenlijk 
allemaal wel mee. Mijn huisje is ooit door een 
vroegere tuinder gebouwd die ook aannemer 
was, heb ik me laten vertellen. Het is dan ook 
heel solide en heeft alle stormen glansrijk 
doorstaan. De kas is veertig jaar oud en door 
een deskundig persoon afgebroken en op mijn 
tuin weer opgebouwd. Hij staat niet pal op de 
wind, dat scheelt natuurlijk ook, maar er is nog 
geen ruitje gesneuveld. Ik prijs me gelukkig 
want glasstukjes in je tuin is een ramp, je moet 
voortdurend uitkijken en je vindt ze jaren later 
nog. Vanwege de natte grond zijn de tuinbo-
nen wat later gelegd en ook zullen de andere 
peulvruchten nog even moeten wachten. Ik 
leg ze diep anders weten de vogels ze wat al 
te makkelijk te vinden. Er is nauwelijks sprake 
geweest van een winter en dat zie je aan de 
groenbemester. Ik had phacelia gezaaid. Die 
sterft normaal gesproken aan het eind van de 
winter af en kun je alles bij elkaar harken en op 
de composthoop doen. De grond is dan prach-
tig rul en je kunt meteen aan de slag. Nu moest 
ik toch alles eruit trekken om weer een bewerk-
baar stukje grond te krijgen. Vorig jaar konden 
we al eind februari aan de slag, maar zoals je 
ziet is ieder jaar weer anders. Het blijft steeds 
weer spannend hoe het weer en de tempera-
tuur zich gaan ontwikkelen. Wat zou het saai 
zijn als het weer ook programmeerbaar was.

Truus Weertman

>> Vervolg van pagina 1

Gitaarlessen
Elke maandag vanaf 17.00 uur, diverse tijden en 
niveau’s. Informatie: zoek Guitar Acadamy op Face-
book. De Guitar Academy geeft op vier vestigingen 
gitaarlessen aan 2500 leerlingen in Amsterdam en 
Haarlem. Sinds de oprichting in 2009 is het uitge-
groeid tot Nederlands meest dynamische leer-
omgeving op het gebied van gitaarlessen, van 
beginner tot semi-prof.

Keezmiddag
Zondag 22 maart is er weer een keezmiddag in De 
Kwaker, aanvang 13.00 uur, kosten € 10,- per paar. 
Aanmelden vooraf is een pré.

Syrisch Eetcafé
Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij het Syrisch Eet-
café op vrijdag 27 maart, aanvang 18.00 uur, kos-
ten € 15,- voor een 2-gangendiner, inclusief diverse 
bijgerechten. Reserveren via 075-6310 352 of info@
dorpshuis-westzaan.nl

Muziekfeest
Zaterdag 28 maart live-muziekfeest met de band 
Rocking Players, aanvang 18.00 uur(zaal open van-
af 17.00 uur) Er is een Indisch buffet!
Kaarten aan de zaal verkrijgbaar a € 10,- per per-
soon. Reserveren via info@defusion-live.nl

Bridgemiddag
Maandag 13 april (2e Paasdag) is er een bridgemid-
dag in De Kwaker met een paasbuffet bestaande 
uit warme en koude gerechten. Aanvang 12.00 uur 
kosten € 25,- per paar.

Degenen die alleen willen bridgen zijn vanaf 13.30 
uur welkom en betalen € 8,- per paar.
Aanmelden tot uiterlijk 12.00 uur via peterenwill@
gmail.com

Fietspuzzeltocht
Onder het motto ‘proef je buurthuis’ organiseren 
op 16 april acht buurt- en dorpshuizen een grote 
fietstocht om bewoners op een actieve manier ken-
nis te laten maken met wat zij te bieden hebben. 
De acht locaties hebben gemeen dat ze activitei-
ten, initiatieven en ontmoetingsmogelijkheden 
bieden in de eigen woonomgeving.
De fietstocht wordt wegens groot succes alweer 
voor de vijfde keer georganiseerd en wel op zater-
dag 18 april. De starttijd is tussen 10.00 en 12.00 uur 
en de eindtijd is 16.30 uur. De deelnemers bepalen 
zelf hoeveel locaties worden bezocht en vanaf wel-
ke locatie wordt gestart. De complete route is 30 
kilometer lang, maar hoeft dus niet in zijn geheel 
te worden afgelegd. De acht locaties zijn: De Peli-
kaan in Krommenie, A3 in Assendelft, De Kwaker in 
Westzaan, De Vuister en Het Brandtweer in Koog 
aan de Zaan, De Lorzie in Wormerveer, De Horn in 
Krommeniedijk en De Noorddam in Westknollen-
dam.

Bij de start ontvangen deelnemers een routebe-
schrijving en een nog niet geheel gevulde goodie-
bag. Bij elke locatie krijgen zij een ‘presentje’ voor 
in de goodiebag en wordt er iets te eten en te drin-
ken aangeboden, wat bij de prijs is inbegrepen. 
Kosten: 3 euro per persoon. Kinderen tot 6 jaar gra-
tis en tot 12 jaar 1 euro. Graag aanmelden vóór 15 
april in het dorps- of buurthuis waar men van start 
gaat. Degenen die de hele route afleggen kunnen 
meedoen aan een prijsvraag en dingen mee naar 
een sportieve hoofdprijs.
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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

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

Banden en velgen  -  Uitlijnen

Uitstekende service en kwaliteit
voor een scherpe prijs!

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan
Telefoon 075 622 72 62

www.autobedrijfbrakenhoff.nl

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

Banden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  Uitlijnen

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan
Telefoon 075 622 72 62

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan
Telefoon 075 622 72 62

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan
Telefoon 075 622 72 62

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan
Telefoon 075 622 72 62

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan

Di. t/m Za.
geopend

www.saenbike.nlwww.mrboat.nl voor advies en de scherpste prijzen!
Diverse soorten epoxy - glasweefsel - vulmiddelen - kleurstoffen - hulpmiddelen

Wil je weten welke yoga vorm het beste is voor jou?
Scan de QR-code en vraag het ons. 

Yoga Vibes

Zeilenmakersstraat 1C 1551 AA  Westzaan www.yoga-vibes.nl

Hatha

Vinyasa

Yin

Nidra

XL lessen

Workshops

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

Sandra Klokkemeijer Robert Spil

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilSandra Klokkemeijer

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilRobert van Spil

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

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen 

en gehoorbescherming

Verzekerd van
Deskundig en persoonlijk advies

Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Draadloos muziek in uw hele huis

Traditionele audio installaties

Luidsprekers, AV meubels   

Audio en B&O reparatie.    Openingstijden kijk op www.hepta.nl

Drijvende Steigers BV

• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers

Kanaalweg 5 A, 1566 NA Assendelft, 075-6351695

T (075) 621 66 07  |  M  06 22 44 86 96
E klerkrichard@gmail.com

...aangenaam.



Bij het recent gebouwde industriepand op de 
Zeilenmakerstraat word ik door Margje, die zelf 
in Westzaan is opgegroeid, hartelijk ontvangen 
in haar yogastudio. Zij verzorgt hier de yogales-
sen sinds zij, nu een jaar geleden, samen met haar 
man Stephan dit pand heeft weten om te tove-
ren tot een prettige yogaruimte. Het ruime pand 
bestaat uit drie verdiepingen, waarvan er nu twee 
in gebruik zijn. 
Margje brengt mij naar de eerste verdieping, waar 
een ruime lounge is ingericht met een tafel waar-
aan 10 á 12 mensen plaats kunnen nemen. Verder 
staat in de gezellige zithoek een royale lounge-
bank. Hier kan men na de yogalessen even met 
elkaar thee drinken, napraten en ervaringen uitwis-
selen. De eigenlijke yogaruimte waar de lessen van 
haar plaatsvinden is op de begane grond. Ook hier 
is plaats voor 10 á 12 personen per les. De industri-
ele overheaddeur aan de voorkant van het pand is 
binnen aan het oog onttrokken door antieke hou-
ten louvredeuren, die de ruimte samen met enkele 
groene (kunst)planten een frisse en relaxte indruk 

geven. In het plafond zijn diverse daglichtvensters 
geplaatst die werkelijk het idee geven dat echt 
zonlicht de ruimte verlicht. 
Margje geeft aan dat beide ruimtes ook te huur 
zijn voor bijvoorbeeld vergaderingen of body- en 
mindgerichte workshops, trainingen en lezingen. 
Onder het genot van een kop koffie in de lounge-
ruimte boven vertelt Margje: ‘Na het behalen van 
mijn VWO-diploma kon ik niet kiezen tussen een 
studie psychologie of een sportopleiding aan de 
Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Nadat de 
keuze op de sportopleiding was gevallen kreeg ik 
na een halfjaar een ernstige knieblessure bij het 
hordelopen, waardoor ik het jaar alleen qua theo-
rie kon afmaken. Hierop ging ik alsnog kinder- en 
jeugdpsychologie studeren, wat na al het sporten 
een enorme overgang was. Achteraf begrijp ik 
beter waarom mijn keuze destijds zo moeilijk was, 
maar dat het toch zo juist uitpakte had ik niet ver-
wacht: Lichaam en geest beïnvloeden elkaar, zijn in 
feite een geheel. Beide zijn voor mij daarom altijd 
enorm interessant geweest. Om deze reden heb ik 

mij ook verdiept in onder andere neurolinguïstisch 
programmeren en uiteraard diverse yogaopleidin-
gen. Yoga is de ideale verbinder tussen lichaam 
en geest. Yoga is voor mij heel aards,’ gaat Margje 
verder. ‘Het gaat om leren zijn in het moment, met 
alles wat goed gaat of juist beter kan.’

Het werken hieraan, vooral in groepsverband, is 
volgens Margje een nooit voltooid proces. ‘Bin-
nen de groepen die hier mijn lessen volgen is geen 
onderlinge competitie, maar werkt ieder naar ver-
mogen aan zichzelf.’ Om het effect van deze lessen 
mee te maken en er beter over te kunnen schrijven, 
nodigt Margje mij uit enkele lessen te komen vol-
gen, wat ik graag accepteer. Tijdens deze lessen 
probeert iedereen zijn eigen grenzen te verkennen 
en waar mogelijk een stukje verder te leggen of 
juist erbij vandaan te blijven. Beginners en gevor-
derden kunnen op deze manier aan dezelfde lessen 
deelnemen. Margje geeft les in de diverse soorten 
van yoga: deeprelax yoga nidra (geleide meditatie, 
voor zeer diepe ontspanning en herstel), hatha en 
vinyasa (gericht op lenigheid en kracht van de spie-
ren), yin (helende en ontspannende yoga voor rust 
en herstel, werkend op energiebanen en bindweef-
sel), en yin yang (bewegen op de adem met spieren 
om daarna te verstillen in yin). Inmiddels kan ik uit 
eigen ervaring zeggen dat door deze verschillende 
vormen afwisselend te beoefenen ik duidelijk ver-
betering in kracht, rust en lenigheid krijg. 

Tijdens de enkele lessen die ik volgde, hoorde ik 
onder meer de volgende commentaren: ‘Elke week 
dat ik hier kom ervaar ik als een zachte landing 
en een heerlijk rustmoment.’ Van iemand anders 
die werkzaam was in de medische sector: ‘Het is 
zo relaxend, ik zou het aan al mijn patiënten wil-
len voorschrijven.’ Dus Westzaners, zie dit als een 
oproep! Via onderstaande site waarop u ook het 
lesrooster vindt, kunt u een matje reserveren voor 
een gratis proefles. Naast het vaste lesrooster ver-
zorgt Margje maandelijks op zaterdag of zondag 
een ‘XL-les’ (duur twee uur) waarin ze yin en dee-
prelax yoga nidra combineert. 
Eén keer per maand op vrijdag is er een deeprelax 
yoga nidrasessie (duur 1,5 uur). De beide lessen die 
ik heb gevolgd zijn mij zo goed bevallen dat ik ook 
een account op haar site opende om op eenvoudi-
ge wijze af en toe een matje te kunnen reserveren 
voor de verschillende lesvormen. Voor informatie: 
www.yoga-vibes.nl . Voor contact met Margje: 
leden@yoga-vibes.nl  of  06-1956 0318.

De zin en zen van Yoga Vibes

ADVERTEERDER UITGELICHT
T E K S T  E N  B E E L D  -  R O L F  S T I G T E R

Wie helpt De Wessaner om nieuwe 
adverteerders te vinden?
De Wessaner wordt helemaal bekostigd uit de 
opbrengst van de advertenties. Op dit moment 
komen we een paar advertenties te kort om 
quitte te draaien. Het zou mooi zijn als we er 
nog een paar bij kregen, zeker met het oog op 
het verloop in het adverteerdersbestand. Het 

bestuur van De Wessaner is daarom op zoek naar 
iemand die wil helpen bij het vinden van nieuwe 
adverteerders en het onderhouden van contac-
ten met de bestaande adverteerders. Het is niet 
moeilijk, het vereist alleen wat lef om een poten-
tiële adverteerder aan te spreken.

Lijkt het je wat of wil je wat meer weten, bel 
dan met Jan Steijn: 075-7851 320 of mail hem 
even: financien@wessaner.nl
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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
Dorpshuis ‘De Kwaker’, J.J. Allanstraat 127 Westzaan tel. 0625524914 www.fitcircuit.nl

Fitcircuit

Bouwt verder

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

 www.bouwbedrijfwerkhoven.nl

Fitcircuit verhuist
Na bijna zes jaar de 

thuishaven te zijn 
geweest van Fitcir-
cuit  gaat het pand 
aan de Middel 6 ver-

kocht worden. Na een 
lange zoektocht naar een andere 
geschikte locatie heb ik deze gevon-
den bij dorpshuis De Kwaker. Na de 
meivakantie (27 april t/m 5 mei) start 
ik op 6 mei met Fitcircuit aan de J.J. 

Allanstraat 127 te Westzaan. Het 
dorpshuis bevindt zich ongeveer 1,5 
km het dorp in vanaf de stoplichten. 
Er is voldoende mogelijkheid om je 
auto of fiets te parkeren. Indien je 
wilt douchen is dit nu ook een moge-
lijkheid. 
Ik heb zin in deze doorstart en hoop 
jullie ook daar weer te zien.

Maya Stoffer

Vrijheidsmaaltijd

Op maandag 4 mei staan we in de 
Grote Kerk stil bij de verschrikke-
lijke gebeurtenissen in de Tweede 
Wereldoorlog. De dag erna, op 5 
mei, vieren we de bevrijding van 
Nederland 75 jaar geleden.
Omdat het besef van leven in vrij-
heid niet verloren mag gaan, wil de 
commissie 4-Meiherdenking van de 
Westzaanse Gemeenschap bij beide 
evenementen zoveel mogelijk de 
jeugd van Westzaan betrekken. Het 
is belangrijk dat door de bewoners 
die nog veel over de oorlog weten, 
de verhalen gedeeld en doorverteld 
worden. Kinderen van basisscholen 
De Kroosduiker en Wij-Land maken 

onder leiding van Mirthe Westrik 
een korte documentaire van deze 
interviews. Deze documentaire 
wordt gepresenteerd tijdens de Vrij-
heidsmaaltijd op 5 mei om 13.00 uur 
in dorpshuis De Kwaker, inloop vanaf 
12.30 uur. Tevens is er een expositie 
te bezichtigen van Beeldbank West-
zaan en werkstukken van kinderen 
van de basisscholen. Voor deelname 
aan de Vrijheidsmaaltijd kunt u zich 
opgeven bij Rina Schenk: a.schenk@
upcmail.nl. De deelname is gratis.

Jan Heijink,
commissie 4-Meiherdenking

Paasbingo bij
VVV Westzaan
Op vrijdag 3 april gaan vanaf 19.30 
uur de paaseitjes rollen! Eh… de 
bingoballetjes natuurlijk, want dat 
rolt wat makkelijker. VVV Westzaan 
organiseert dan een paasbingo in 
de kantine. We spelen in totaal zes 
rondes en de kosten zijn vijf euro 
voor drie rondes. Kom lekker voor 
de gezelligheid, of kom voor de 
leuke prijzen! Er zijn geldprijzen te 
winnen, maar ook natuurlijk leuke 
hebbedingetjes: grote en kleine prij-
zen. Dus je bent van harte welkom 
voor een gezellige en leuke avond 
en wie weet ga je ook nog naar huis 
met een prijs. Vanaf 19.00 uur is de 
kantine open en om 19.30 uur gaan 
we starten. Tot dan!

Evenementencommissie 
VVV Westzaan
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De wolhandkrab (Eriocheir sinensis) 
kwam van oorsprong alleen voor 
in de rivieren en kustwateren van 
Noord-China en Korea. De eerste mel-
ding van Chinese wolhandkrabben 
buiten het oorspronkelijk leefgebied 
was in Duitsland (1912). Nu wordt de 
soort in vele landen gezien, zoals in 
Nederland ,Polen, Groot-Brittannië, 
Portugal, Spanje, Zweden en in de 
Verenigde Staten van Noord-Ame-
rica. Op internet circuleren filmpjes 
dat er bij de juiste omstandigheden 
soms duizenden wolhandkrabben 
door Grobbeldonk in België rondlo-
pen. Daar werd het aantal op 340.000 
geschat, terwijl er maar op één punt 
was geteld. 
De Chinese wolhandkrab is een mid-
delgrote krab uit de familie Varuni-
dae, die zijn naam dankt aan de wat 
behaarde klauwen die op wollen 
handschoenen lijken . De krab heeft 
een pantser van ruim zeven centi-
meter, vrij lange poten en sterk ont-
wikkelde schaarpoten. Hij heeft vier 
witgekleurde stekels tussen de ogen. 
Op de foto zie je de krab richting de 
molen lopen, de witte pootjes voor-
uit. Het rugschild is bijna vierkant en 
gerafeld en donkerbruin gekleurd.

Voedsel
De Chinese wolhandkrab eet voorna-
melijk waterplanten, kleine mossels 
en verschillende kleinere vissoorten. 
Vaak eten de krabben vis die in net-
ten van vissers terecht is gekomen, of 
dode vis die aan een ziekte is overle-
den. Ook sterk verzwakte vissen kun-
nen ten prooi vallen.

Gedrag
Om te paaien trekken de wolhand-
krabben in het najaar van zoet water 
richting de zoute zee. Ze paren in de 
winter, het liefst in het wat brak water, 
maar ook wel in de zoete wateren 
van onze polders. Daarna trekken de 
vrouwtjes naar de zee, waarschijnlijk 
via het Noordzeekanaal. De man-
netjes sterven vrijwel direct na de 
paring. Eén vrouwtje produceert, 
afhankelijk van de grootte, 250.000 
tot 1.000.000 eieren. De eieren 
komen uit in het voorjaar. De nog 
jonge wolhandkrab zoekt vervolgens 
het zoete water weer op. Binnen twee 
tot vijf jaar wordt de krab volwassen, 
waarna de trek naar zee opnieuw kan 
beginnen.
Wolhandkrabben hebben ook wat 
nadelen. Ze graven onderwatergan-

gen in oevers en dijken en vernie-
len met hun sterke scharen fuiken 
en vreten de vangst aan. Lange tijd 
beschouwde men de krab dan ook 
als een schadelijke exoot, totdat 
bleek dat in China veel vraag is naar 
deze krabbensoort. Daar worden de 
wolhandkrabben als een ware delica-
tesse beschouwd.
Voor de beroepsvisserij biedt de wol-
handkrab nu zeker nieuwe kansen. De 
wolhandkrab is tenslotte een gewilde 
delicatesse in de Chinese keuken. 
Door de grote vraag, overbevissing 
en sterke vervuiling van de Chinese 

rivieren komt de wolhandkrab in 
China te weinig voor om aan de vraag 
te kunnen voldoen. De prijs is door 
de grote vraag zo sterk gestegen, 
dat het ook voor Nederlandse vissers 
interessant is om Chinese wolhand-
krabben te exporteren. De visserij op 
de wolhandkrab zou palingvissers 
aantrekkelijke neveninkomsten kun-
nen opleveren. Een geluk bij een 
ongeluk, zou je zeggen. Helaas mag 
deze kreeft voor de wet niet vrijelijk 
verhandeld worden. Hij  bevat te veel 
schadelijke stoffen, zoals PCB ‘s.

Brr… Je zou deze jongen in de schemering tegenkomen. Dit overkwam 
Westzaner Luuk de Jong langs de omgelegde Guisweg, vlak bij molen De 
Schoolmeester. Zie zijn prachtige foto. 

N A T 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

Chinese wolhandkrab is overal

Chinese wolhandkrab. Op de achtergrond De Schoolmeester. Foto: Luuk de Jong.

Hans Luiten boeiend verteller over Cacao de Zaan 
en chocoladefabriek Grootes te Westzaan
Voor de echte Zaankanter is de geur van cacao als ‘thuiskomen’. Voor 
veel buitenstaanders is de stank amper te harden. Heeft u zich wel 
eens afgevraagd waarom al die cacaoindustrie juist hier zit? En waar 
die bonen vandaan komen? Of het te maken heeft met slavenhandel 
en of die handel ook nog Zaanse trekjes heeft? En hoe je eigenlijk van 
zo’n boon tot chocolade komt? Een verhaal over Maya’s en Azteken, 
over Jezuïeten en afrodisiaca, over molens en fabrieken.

Hans Luiten vertelt erover na de pauze 
van de algemene ledenvergadering 
van de Westzaanse Gemeenschap. 
Die is op donderdag 9 april in Dorps-
huis De Kwaker. De aanvang is 20.00 
uur. Edereen is van harte welkom.

Agenda:
1. Opening door Marcel Haarhuis.  
2. Goedkeuring verslag vorige jaar-

vergadering en jaarverslagen 2019 
van dagelijks bestuur WG, commis-
sie Dorpscontact Westzaan, com-

missie Koningsdag en Sinterklaas, 
commissie Kerstavond in West-
zaan, commissie 4-Meiherdenking, 
Westzaans Dameskoor,  Histori-
sche Vereniging Westzaan, stich-
ting  Westzaanse Bodemvondsten 
Kok-Voogt, stichting Vrienden van 
Dorpshuis De Kwaker, stichting 
Exploitatie Dorpshuis De Kwaker, 
Dorpsbus Westzaan. Stichting ‘t 
Reght Huys Banne Westzaan en De 
Wessaner.

3. Financieel verslag 2019. 
4. Verslag kascommissie.  

5. Benoemen/herbenoemen leden. 
6. Benoeming nieuw kascommissie-

lid. 
7. Rondvraag en sluiting.
  
U kunt het jaarverslag ook opvragen 
en/of lid worden van de WG (€ 10.- 
per jaar: 075-6153 440 of westzaans-
egemeenschap@upcmail.nl. Website: 
www.westzaan.nl .
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- Feesten, partijen,  
lunches en diner

- Diverse gerechten  
buiten de kaart!

- Gratis eigen  
parkeergelegenheid.

- 7 dagen per week 
geopend!De gezelligste huiskamer 

van de Zaanstreek

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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Klein, maar groot
in mogelijkheden!
Lambert meliszstraat 29a,

1551 CT Westzaan

www.fi onaskapsalon.nl
info@fi onaskapsalon.nl

Kapsalon 075 6210084
Haarwerken 06 24304074

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

Erkende
kwaliteit

Afspraak
herinnering

Geen 
wachttijd

Ruime
openingstijden

Complete mondzorg
onder één dak

Algemene & cosmetische tandheelkunde
Implantologie
Mondhygiëne
Speciale aandacht voor kinderen, 
angstige patiënten en ouderen

Wij staan voor kwaliteit, 
voorspelbaarheid & duurzaamheid



Wat doe jij voor werk, Jaap? 
Ik ben chief engineer bij Subsea7, zeg hoofd tech-
nische dienst op een pijpenlegger. Dat is een schip 
met zo’n 120 man aan boord dat pijpen legt van 
een oliebron in zee naar een drij-
vend productieplatform. Ik ben nu 
vier weken thuis geweest en vol-
gende week vertrek ik weer voor 
vijf weken. Dan vlieg ik naar Brazilië 
en met een helikopter door naar dat 
schip. We hebben vanaf 2016 een vijfjarig contract. 
Ik heb vier technische departementen onder me en 
ben 24 uur per dag oproepbaar voor de hoofden 
van die departementen. Ook de bouw van die pij-
penlegger hier in Nederland heb ik begeleid, dus ik 
ken dat schip wel goed, ja. 

Hoe word je chief engineer?
Op het Zaanlands Lyceum was ik twee keer blijven 
zitten, omdat er van mijn kant te weinig actie was, 
haha! Via een kennis van mijn vader mocht ik daar-
na naar de Hogere Zeevaartschool op Terschelling. 
Ik dacht: beetje zeilen, beetje roeien, dat lijkt me 
wel wat. Maar we moesten gewoon aan de bak. In 
uniform, haartjes kort. Ik had lang haar en daar ging 
gewoon de schaar in. Na verloop van tijd ging ik bij 
Smit Lloyd werken. Die had schepen die offshore 
units bevoorraadden en het ankerwerk ervoor 
deden. Ik heb altijd gewerkt met meerdere weken, 
vroeger zelfs maanden, op en af. Als je daar bent 
moet je focus ook daar zijn. Tegenwoordig bel ik 
elke dag en heb je wifi, maar vroeger had je alleen 
luchtpost, waarbij het wel vier weken kon duren 
voordat Gaby mijn brief ontving. Bellen in nood 
kon alleen via het kantoor in Rotterdam. 

Moet je een bepaalde instelling hebben 
om zo lang samen te leven met mensen 
waar jij niet voor gekozen hebt?
Ik ben wel een teamspeler, waardoor ik meestal 
wel weet hoe ik de teams moet leiden. Maar als 
er iemand bij is die daar niet in past dan moet die 
elders gaan werken. Een sociaal leven is er niet echt, 
omdat iedereen twaalf uur achter elkaar werkt 
en dus maar weinig vrije tijd heeft. Ik probeer om 
de dag drie kwartier rondjes te lopen op het heli-
kopterdek. Klinkt gek, maar dan ben je buiten en 
daar hoef je geen veiligheidskleding en helm op. Ik 
beklim aan boord ook regelmatig de toren van 55 
meter hoog. Er is wel een lift, maar van dek 5 waar 
mijn kantoor is naar de brug op dek 9 neem ik de 
trap. De hele dag.

Ik kan mij voorstellen dat je hoogtepun-
ten van je kinderen hebt gemist.
Zeker. Vroeger dacht ik om na tien jaar te stoppen, 
maar het werk zelf en dit ritme bevallen me toch 

goed. Ik heb de kinderen vaak naar 
school gebracht en opgehaald en 
kon ik daarna met ze mee naar de 
voetbal of de tennis. Voor vrouwen 
is dit werk vaak moeilijk. Gaby is 
heel zelfstandig, maar voor support 

in moeilijke tijden kon ik daar niet altijd bij zijn, nee. 
Gaby: Gelukkig heb ik mijn broer, zus en familie 
dichtbij. Veel vrienden zijn nog altijd bij elkaar en 
dat geeft stabiliteit in je leven. Je kunt altijd op ze 
terugvallen. 
 
Zijn er ook vrouwen aan boord?
Nou, hooguit tien. Niet omdat Gaby erbij is, maar 
daar bemoei ik me niet mee. Daar komt bij dat ik 
geen type ben dat gauw verliefd is. Om vrouwen is 
op zo’n schip zelden gedoe, mede omdat je 12 uur 
op en 12 uur af bent. In Brazilië worden vrouwen 
opgeleid om zich ‘netjes’ te gedragen. Gaby: Nou, 
anders is daar dan ook het gat van de deur, hoor.

Waar zijn jullie geboren?
Jaap: Ik ben in Amsterdam-Noord geboren, maar 
op mijn vierde verhuisden we naar Zaandam. Gaby: 
Ik ben in het huis waar mijn zus Nicole de Wagema-
ker woont geboren (J.J. Allanstraat) en ben nooit 
Westzaan uit geweest. Jaap en ik zaten allebei op 
het Zaanlands en kenden elkaar ook van de hockey. 
We hielden elkaar wel in de gaten, kwamen ook wel 
bij elkaar over de vloer, maar pas toen ik op de alo 
sportopleiding zat kregen we eind 1977 verkering. 
Kort daarop ging hij weg en begon het brieven 
schrijven. Ik was 20 toen mijn moeder overleed. 
Nicole was 16 en Erik 12, dus namen Nicole en ik 
thuis een beetje haar taken waar. Ik kreeg blessures 
en was teleurgesteld dat ik geen gymjuf meer kon 
worden. Want dat was echt mijn droom. In 1980 
hebben we dit huis gekocht, een jaar later trouw-
den we en in 1985 hebben we nr 28 erbij gekocht. 
Drie jaar geleden is alles vernieuwd en geïsoleerd.

Wat doe jij voor werk, Gaby?
Bij Arend, een vriend van Jaap, kon ik tandartsassi-
stente worden. Dat heb ik acht jaar gedaan. Daarna 
ben ik de Opleiding Mondhygiëne gaan doen en in 
de praktijk van Arend en voor kaakchirurgen in de 
ziekenhuizen van IJmuiden en Beverwijk gaan wer-
ken. In 2002 verdween mijn plek en ben ik in Drie-
huis voor mezelf begonnen. In 2007 heb ik samen 

met Arend, twee andere tandartsen en een mond-
hygiënist een pand gekocht in Santpoort-Noord en 
daar is nu onze praktijk. We zijn inmiddels behoor-
lijk uitgebreid. Ik werk twee à drie dagen per week.

Jij hebt er al die jaren veel alleen voor 
gestaan.
Ja. Toen Jelmer kwam zijn de kinderen als ik werk-
te twee of drie dagen per week naar Jaap en Erna 
Leguijt op de Kersenboomstraat gegaan. Daar heb-
ben ze het zó geweldig gehad. Toen ze gingen ten-
nissen en voetballen was het een hele racepartij 
om ze overal naartoe te brengen. Hessel trainde op 
een gegeven moment zelfs in Hoorn. Ach ja. Je rolt 
erin en dat gaat gewoon zo. Ik heb de kinderen ook 
vaak even naar buurvrouw Van der Werff gebracht. 
Speelde de een uit en de ander thuis, ik was er. En 
nog. Ik heb altijd alles van de jongens gevolgd. Ik 
heb het altijd heel druk gehad, ook toen we nog 
geen kinderen hadden. Ik deed zelf veel aan sport, 
zat in commissies, heb eigenlijk altijd wel een eigen 
leven gehad. Zodra Jaap weg moest was het altijd 
onrustig in huis. Dat gold voor Jaap, maar zeker ook 
voor de jongens. Jaap heeft het altijd erg gewaar-
deerd wat ik allemaal deed. En dat liet hij merken 
ook, ja.

Wat vinden jullie belangrijk in het leven?
Jaap: De stabiliteit die Gaby in het gezin bracht. 
En voor mezelf? Dat je gelukkig leeft en blij bent. 
Gaby: Gezond zijn en gelukkig met elkaar. Dat je er 
altijd voor elkaar bent. Dat hebben we niet alleen 
binnen ons gezin, maar ook binnen de familie en 
met onze vrienden.

Marijke van der Pol

Jaap van Vliet (64) en Gaby Hartman (63) wonen op Weiver 30. Zoon Hessel (27) woont in Am-
sterdam en werkt als Business Application consultant bij Wessanen. Jelmer (23) woont nog thuis.  
Hij studeert technische bedrijfskunde aan de HvA.

IN DE SCHIJNWERPER
Jaap en Gaby van Vliet:  ‘Straks weer voor vijf weken weg’

‘Stabiliteit is erg 
belangrijk’
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Simone Dijkman
MAKELAARDI J

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

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.

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

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie. 

Gebruikt u verschillende medicijnen?  

Met de  MEDICATIEROL 
houdt u het overzicht!

AD medicijnrol Apotheek Westzijderveld.indd   1 10-03-16   17:56

www.FinenzoZaanstad.nl     
Telefoon: (075) 612 14 17

Op ons kun 
je rekenen

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

Tel. 075 - 616 48 85
www.oudenaren.nl

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

Ook voor schade aan de caravan of camper!

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

Tel. 075 - 616 48 85
www.oudenaren.nl

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

Ook voor schade aan de caravan of camper!

Meubelatelier Jacco Bakker b.v. 
Delta 12

1704 EE Heerhugowaard
072 - 57 15 999

info@jaccobakker.nl

www.schramadvocaat.nl

Nauerna 40A - 1566 PD Assendelft

 T 075 670 74 44 - F 075 670 88 45

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar
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Broccoli & geitenkaas pizzettes
lunch, brunch, avondeten
2 personen
Voorbereidingstijd: 15 minuten
Bereidingstijd: 15 minuten

Wat hebben we nodig:
• 120 gram broccoli
• bloem
• 220 gram vers of bevroren pizzadeeg 
• 3 eetlepels mascarpone
• 1 citroen, zested (geraspt)
• 1 courgette in reepjes geschild 
• 60 gram zachte korstloze geitenkaas
• 1 rode chili, fijn gesneden
• olijfolie 

Ik hoor steeds meer mensen in mijn omgeving die hun voedingspatroon aanpassen. Meestal gaat het 
vanwege het eten van vlees. Gelukkig zijn er veel andere mogelijkheden. Vegetarisch en, nog strenger, 
vegan. Wij gaan niet volledig vegetarische eten, maar gaan het op onze manier aanpassen. Hooguit 
twee keer per week vlees of vis en dan nog het liefst kip. Hier een recept voor de lunch, maar ook voor 
het avondeten, met een heerlijke salade.

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 240C / 220C. Plaats een 
bakplaat in de oven om op te warmen. Breng een 
middelgrote pan water aan de kook, voeg de broc-
coli toe en kook gedurende 1 minuut. Giet af en 
dep de broccoli droog met keukenpapier. Strooi 
wat bloem op je werkoppervlak. Verdeel het piz-
zadeeg in tweeën en rol het in twee ovale vormen. 
Meng de mascarpone en de citroenschil in een 
kom. Haal de hete plaat uit de oven en plaats het 
pizzadeeg op de bakplaat. Bestrijk met de mascar-
pone en bedek dit met de broccoli en de courgette. 
Breng op smaak met zwarte peper. Zet terug in de 
oven om 10-12 minuten te bakken tot ze knapperig 
zijn. Bestrooi ze met de verkruimelde geitenkaas en 
rode chili en besprenkel ze met wat olijfolie om af 
te maken.

Weetje:
Zest is een voedselingrediënt dat wordt verkregen 
door het raspen of snijden van de buitenste schil van 
citrusvruchten, zoals citroen, sinaasappel en limoen. 
Zest wordt gebruikt om smaak aan levensmiddelen 
toe te voegen. Deze dunne reepjes schil van de citrus-
vruchten worden veel gebruikt voor snoep, jam, chut-
ney en cocktails.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Het Reghthuys pakt uit met topevenementen

Het Reghthuys wil zich meer profileren als eve-
nementlocatie. Om dit kracht bij te zetten is een 
speciale commissie in het leven geroepen die 
gedurende het jaar de organisatie van een aan-
tal bijzondere evenementen voor haar rekening 
neemt. Onlangs leidde dat al tot een onvergetelijke 
Shaffy-avond met performer Gerard Alderliefste. In 

de aankomende weken kan er onder andere flink 
gelachen worden met cabarettalent Lisa Oster-
mann.  
Lisa Ostermann heeft in februari het gerenom-
meerde Leids Cabaret Festival gewonnen. Talenten 
als Sanne Wallis de Vries en Najib Amhali gingen 
haar voor als winnaars. Het wordt gezien als dé 
opstap naar een carrière als succesvol cabaretier. 
Op vrijdag 24 april maakt Lisa haar opwachting 
in Westzaan en speelt zij haar voorstelling in het 
Reghthuys. Zij neemt voor het tweede deel van het 
programma haar collega Meester Alex mee naar 
Westzaan. Die wordt met zang en gitaar begeleid 
door Lucas Thijs en neemt zijn publiek op humoris-
tische en authentieke wijze mee in zijn beeld van 
de wereld en kijk op het leven. Hij haalde de halve 
finales van het Amsterdamse Kleinkunst Festival. 

Kaarten kunnen besteld worden via penningmees-
ter@reghthuyswestzaan.nl voor 20 euro per stuk, 
inclusief één drankje.

Wist je dat je met het bijwonen van de evenemen-
ten in het Reghthuys bijdraagt aan het onderhoud 
van dit monumentale pand? Alle opbrengsten van 
deze avonden komen ten goede aan het onder-
houd en het restaureren van het Reghthuys. 

Evenementencommissie, Ria Koekenbier, 
Jeannet van Groeningen en Martine Kok 
(06-2848 5072) Meester Alex.

Lisa Ostermann.
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Iedere

donderdag

tussen 09.00 en

20.00 uur

LID

TWEEWIELER-
BEDRIJVEN

Elke vrijdag van 8.00 tot 

13.00 uur in Westzaan  

(op de stoep in de  

kerkbuurt).

• 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
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door WILLEM TIP/deel 44
beeld: Digitale Beeldbank

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

Bij de Westzaanse denksporten en de cultuur was het in de jaren van de verzuiling een ko-
men en gaan. Evenals bij de sport was het overgrote deel van de verenigingen weer algemeen. 
Schaak- en damclubs kende Westzaan al aan het eind van de negentiende eeuw. In 1895 tel-
de men niet minder dan drie schaakclub: groepen schakers die onder het genot van pijp en 
sigaar bij de leden thuis samenkwamen. Na de eeuwwisseling waren er de Schaak en Dam-
club Westzaan (1904), de Westzaansche Damclub (1918), de damclub Onder Ons (1931) en de 
Schaakclub Westzaan (1934). De beide laatste clubs zouden tot in de late wederopbouwjaren 
hun activiteiten voortzetten.

Reciteergezelschappen waren er in het dorp al 
sinds het midden van de negentiende eeuw. In 
deze gezelschappen las men gezamenlijk gedich-
ten, verzen en andere schone letteren. Enkele 
illustere namen: het Kunstminnend Gezelschap 
(1850), de Rederijkerskamer Feith (1856), Onder 
Ons (1876), Excelsior (1876), Onderling Genoegen 
(1877), Ons Nuttig Streven (1877) en Ontwikkeling 
Zij Ons Streven (1894). In de nieuwe eeuw kwam het 
toneel meer in de belangstelling. De toneelvereni-
ging Eensgezindheid (1902) zag het licht, evenals 
de vereniging De Jonge Westzaner (1927) die zich 
behalve met sport, spel en huisvlijt ook met toneel 
bezighield, en nog altijd actieve toneelvereniging 
Herleving (1945). Van protestantse komaf was de 
intussen weer opgeheven toneelvereniging Guido 
Gezelle (1959).

Ruim een eeuw lang zou Westzaan een eigen fan-
farekorps huisvesten, muziekvereniging Crescen-
do. In de zomer van 1900 richtte men het nieuwe 
muziekgezelschap op. Bij de start telde de vereni-
ging al direct twintig leden. Zoals nagenoeg alle 
Westzaanse verenigingen was ook Crescendo weer 
algemeen - neutraal. Die neutraliteit was in de 
tijd van de verzuiling niet altijd een gemakkelijke 
opgave, zoals weldra zou blijken in de jaren twin-
tig. De discussie over het wel of niet spelen van het 
koningsgezinde Wilhelmus hield de gemoederen 
een tijdlang bezig. Uiteindelijk liet men bij het jubi-
leum van koningin Wilhelmina het Wilhelmus weg, 
wat ook weer niet in goede aarde viel bij iedereen. 
Later zou Crescendo het Wilhelmus nog vaak spe-
len, evenals andere bekende koralen en liederen. 
De eerste dirigent van het korps was G. van Dille-
wijn. Later traden bekwame dirigenten aan zoals 
Toon de Vries (1911-1937) en Cees Luttik (tot 1979). 
Ruim honderd jaar zou Crescendo zich laten horen 
tijdens concoursen, concerten en rondgangen. 
In de tuin achter hotel De Prins had het korps zijn 
oefenlokaal. Daar werd ook wel geconcerteerd. 
In 2000 vierde Crescendo uitgebreid zijn honderd-
jarig bestaan. Niet veel later bleek niettemin het 
verloop onder het verouderende ledenbestand  te 
groot. Het werd moeilijk om nog een goede bezet-
ting in stand te houden. De opheffing volgde in 
2006. Nadien verzamelden individuele leden zich 
nog geregeld in een ‘dagorkest’. Dat zorgde voor 
opluistering van hoogtijdagen, zoals de feestelijke 
intocht van Sinterklaas en de jaarlijkse volkskerst-
zang in de Grote Kerk.
Naast de kerkelijke zangkoren verschenen in de late 
negentiende eeuw ook algemene zangverenigin-
gen zoals Harmonie (Westzaan-Zuid, 1882 – jaren 
1930) en Concordia (Westzaan-Noord, 1901-jaren 
70). In de jaren dertig was dit laatste koor zelfs in 
staat een eigen repetitielokaal te bouwen aan 
het Weiver. Na de opheffing van het koor zou het 
gebouw ‘Concordia’ nog dienst doen als distribu-
tiekantoor, verenigingslokaal voor de Westzaanse 
damclub en tenslotte als katholieke kapel (jaren 
60). De traditie van een algemene zangvereniging 
werd in de 21ste eeuw voortgezet door het Dames-
koor Westzaan. 

De Westzaanse Gemeenschap, een samenwer-
kingsverband voor de intussen vele Westzaanse 
verenigingen en stichtingen, zou worden opgericht 
direct na de Tweede Wereldoorlog (1945). Een veer-
tigtal organisaties zou in de nieuwe eeuw elkaar 
binnen deze koepel vinden. Het breed verschij-
nende huis-aan-huisblad De Wessaner zou daarbij 
vanaf 1984 aan het Westzaanse verenigingsnieuws 
een vast podium bieden.

Crescendo bij de viering van het 20-jarig bestaan in 1920.

Bestuur van de vereniging De Jonge Westzaner (DJW) in 1927

De Schaakclub Westzaan met Klaas Tanger in 1961.

Zangkoor Concordia in 1951.

Het verenigingsleven
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Effe d’r uit! 

‘Pak jij deze krat met gaas even aan?’ Al ruim 
vóór 10 uur zijn Yvonne Folmer en Wendy 
Vanhamme bezig om de creatieve materialen 
uit te stallen, en loopt de koffie door. Iedere 
woensdag van 10.00 uur tot 12.30 uur is het 
gezelligheid troef in dorpshuis De Kwaker en 
zijn er veel creatieve handen aan het werk. Er 
wordt van alles gemaakt, want ideeën zijn er 
te over. De kosten zijn slechts 3 euro per och-
tend. Hiervoor krijg je koffie met wat lekkers 
en heb je gezelligheid en creativiteit. ‘Zo af en 
toe doen we ook wat culinairs, zoals rond de 
Kerst of als afsluiting voor de zomervakantie,,’ 
zegt Wendy. 

Yvonne: ‘Mensen komen voor de gezelligheid, 
‘lekker beppen’, maar er worden ook serieuze 
onderwerpen aangesneden, bijvoorbeeld over 
afvalscheiding of over verbouwen. Er worden tips 
en recepten uitgewisseld. Ieder van ons heeft 
veel meegemaakt en zo komen er mooie verhalen 
boven. Dit alles rondom een tafel vol met materia-
len en hobby’s’. Wendy: ‘Meestal wordt er door ons 
een idee voorbereid en voorgesteld aan de groep. 
Vervolgens worden de benodigde spullen met 
elkaar geregeld. Zo heeft de één wel wat mooie 
stoffen liggen, de ander gaas of oud band, de der-
de komt met oude schaatsen en mos aan.’ 

Er worden prachtige creaties gemaakt voor binnen 
en buiten, en de groep laat zich inspireren door 
thema’s als herfst, kerst, pasen, zomer of wat hen 
aangereikt wordt. ‘Maar je hoeft daar niet aan mee 
te doen, hoor,’ leggen de gastvrouwen uit. ‘Je kunt 
gewoon je eigen hobby meenemen, haken, kleu-
ren, diamond painting, of gewoon aanschuiven 
voor de sfeer.’ 

Yvonne is in 2018 samen met het Sociaal Wijkteam 
deze ochtend gestart, zodat buurtgenoten dicht 
bij huis iets op dit gebied kunnen doen en elkaar 
ontmoeten. In Westzaan is zij een bekende op cre-
atief vlak en heeft onder andere naailes gegeven. 
Wendy is jaren geleden in Westzaan komen wonen, 
maar vond in het dorp niet zo gemakkelijk de aan-

sluiting. Deze club was voor haar ideaal om men-
sen te leren kennen. En om iets te doen voor het 
dorp! Samen zijn zij nu een zelfstandig organisatie-
team. Wendy: ‘Ik ben daar blij mee! We hebben een 
leuke groep, maar er kunnen altijd mensen bij. Dus 
hebt u trek in een kopje koffie, wilt u even lekker 
creatief bezig zijn, of hebt u alleen behoefte aan 
een goed gesprek? Kom dan langs bij ‘Effe d’r uit’ 
in De Kwaker, iedere woensdagochtend van 10.00 
tot 12.30 uur.’ En Yvonne vult aan: ‘Leeftijd is niet 
belangrijk, niemand is te jong of te oud bij ons. 
Altijd je vrolijke gezicht meenemen en als dat een 
keer niet lukt, dan krijg je het vanzelf als je aan de 
gang bent!’

Anja Burger, Sociaal Wijkteam Assendelft|Westzaan

Wendy Vanhamme (links) en Yvonne Folmer. 

Je kunt gewoon je eigen hobby meenemen bij Effe d’r uit.
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Trappen tegen Huntington weer vanuit Westzaan

Het bestuur van Stichting Huntington Zaanstreek is 
achter de schermen druk bezig, want in het week-
end van 20 en 21 juni zal er wederom het evene-
ment ‘24 uur Trappen tegen Huntington’ plaats 
gaan vinden vanuit Westzaan!  

Vorig jaar vond dit evenement voor het eerst plaats. 
Het kloppend hart was voetbalvereniging VVV 
Westzaan, van waaruit 24 uur lang wielrenners ver-
trokken om een rondje Noord-Holland te rijden. Er 
is toen een totaalbedrag van € 32.940,- opgehaald. 
Dit geld heeft Stichting Huntington Zaanstreek vol-
ledig gedoneerd aan Campagneteam Huntington. 
Campagneteam Huntington gebruikt alle donaties 

in zijn geheel voor onderzoek naar een medicijn 
tegen deze onmenselijke ziekte! En dat is hard, heel 
hard nodig, want de ziekte van Huntington is een 
vreselijke en mensonterende ziekte, die qua symp-
tomen een combinatie lijkt van Alzheimer, Parkin-
son en ALS. 
Een zeer realistisch beeld is geschetst in de tv-
uitzending van Five Days Inside op 7 januari met 
Natasja Froger. Natasja logeerde vijf dagen in het 
centrum voor Huntington De Kloosterhoeve in 
Raamsdonksveer. Ze maakte kennis met mensen 
die waren overvallen met de diagnose Huntington 
en in één klap hun toekomst uit elkaar zagen spat-
ten. De verslagenheid, de angst en vooral de afta-
keling waren zeer indringend in beeld gebracht.
Edwin Stolp, initiator van onze stichting, heeft ook 
deze ziekte. Ondanks dit gitzwarte vooruitzicht 
heeft hij samen met zijn vrouw Anita de kracht 
gevonden om het verschil te maken. Met een groep 
vrienden en familieleden is in 2019 Stichting Hun-
tington Zaanstreek opgericht, met als doel zoveel 
mogelijk geld in te zamelen om de onderzoekslij-
nen vanuit Campagneteam Huntington draaiende 
te houden én meer bekendheid voor deze ziekte 
te genereren. In 2019 zijn wij hier zeker in geslaagd 
maar er is nog veel meer geld nodig. Dat kan niet 
zonder uw hulp! 

Voor 20 en 21 juni zijn wij op zoek naar minimaal 
100 wielerliefhebbers. Er zijn afstanden van 40 km, 

70 km en 110 km. Wil je overdag of ’s nachts? Wilt 
u één keer, twee keer of drie keer rond? Misschien 
wel 24 uur non-stop? Dit avontuurlijke evenement 
biedt mogelijkheden voor ieder type fietser. Neem 
zoveel mogelijk fietsvrienden mee en lever zo een 
bijdrage aan een mooi doel! De inschrijving is 40 
euro per persoon. Hiervoor krijgt u een uniek shirt 
van goede kwaliteit.
We zijn ook bezig om een leuke fietspuzzeltocht 
in elkaar te zetten. Daarnaast zijn wij altijd op zoek 
naar sponsoren. Wilt u doneren of hier meer over 
lezen of u aanmelden, dat kan via onze website: 
www.huntingtonzaanstreek.nl.

Stichting Huntington Zaanstreek

Technolab geopend op Wij-land

Cbs Wij-land heeft op beide locaties, Assendelft en 
Westzaan, hun Technolab geopend. In het bijzijn 
van alle leerlingen, leerkrachten en belangstellen-
den werd het lint doorgeknipt door een echte Bob 
de Bouwerleerling samen met Bob de Bouwerou-
der Daniëlle. We hebben een subsidie van TataS-
teel gekregen en daardoor konden we heel mooie 
techniekmaterialen kopen. Ook hebben diverse 
bouwbedrijven techniekmaterialen geschonken, 
zoals hout, gereedschapskisten en ander klein 
materiaal. Daarnaast hebben ouders en leerkrach-
ten veel tijd gestopt in het gereedmaken van het 
technieklokaal.

Wetenschap & techniek houdt de natuurlijke 
nieuwsgierigheid van kinderen springlevend en 
doet een sterk beroep op de 21ste-eeuwse vaar-
digheden, zoals samenwerken, creativiteit en 
communiceren, probleemoplossend vermogen, 
en zelfstandig en kritisch denken. Dat is al reden 
genoeg om met Wetenschap &Techniek aan de 
slag te gaan. Op WIJ-land zijn we sinds drie jaar 
bezig met het vormgeven aan wetenschap- en 
techniekonderwijs en hebben we een wetenschap-
en techniekcoach. Daarnaast is het van belang om 
kinderen al jong kennis te laten maken met weten-
schap en technologie om de kans te vergroten dat 
zij voor een technische richting kiezen. Techniek op 
de basisschool helpt leerlingen om op jonge leef-
tijd hun talenten te ontdekken. Bovendien blijkt 
dat kinderen vaak razend enthousiast zijn als zij 
techniek krijgen aangeboden. Voor ouders kan dit 
gegronde redenen zijn om bewust te kiezen voor 
een basisschool die techniekonderwijs geeft.
Misschien bent u geïnteresseerd, kom dan gerust 
een kijkje nemen op onze Westzaanse locatie: J.J. 
Allanstraat 149, 1551 RD Westzaan, 075-2010 126, 
info@wij-land.nu.

Meer informatie: www.wij-land.nu of 
www.agora.nu
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Koningsdag Westzaan. Help je mee?

Het Oranje Comité Westzaan is alweer druk bezig 
met de voorbereidingen van Koningsdag op 27 
april. We kunnen alle hulp goed gebruiken. Dus 
heb je tijd en lijkt het je leuk om ons te komen 
versterken, stuur ons dan een mail: koningsdag@
westzaan.nl

Hoe kan jij helpen?
Vanaf 7.00 uur sluiten we de Kerkbuurt tot 16.00 
uur af. De hele dag hebben we mensen nodig om 
het verkeer te begeleiden voor het Reghthuys en 
aan het einde van de Kerkbuurt. Ook is het altijd 
lekker druk met de opbouw en het afbreken van 
de braderie. 
Een koningsdag zonder oranje vlag is natuur-
lijk niet gezellig. Kom helpen met het versieren 
van de straten. Dit doen we het weekend voor 
Koningsdag. 
De spellen kunnen alleen doorgaan met voldoen-
de vrijwilligers voor de begeleiding van de spellen 
en het toezicht op de attracties. Dus meldt je aan, 
zodat dit voor alle kinderen doorgang kan vinden.
Dit jaar zullen we voor het Reghthuys een sfeer-
volle foodcourt maken met een eigen tap. We 
zoeken tappers die bardiensten met ons komen 
draaien.
De dag voor Koningsdag beginnen we al met 
opbouwen van de partytenten. Alle hulp kunnen 
we goed gebruiken.
En op koningsdag zelf beginnen we al vroeg (6.00 
uur) met het opbouwen van de laatste tenten en 
kramen. Om aan het einde van de dag (rond 16.00 
uur) alles weer af te bouwen. Ook hier zoeken we 
mensen voor.
Ieder jaar doen er meer dan 30 kraam- en stand-
houders mee aan de braderie, is er een vrijmarkt 
en zorgen we voor optredens. Het ontvangen van 

deelnemers en hen wegwijs maken is een feeste-
lijke taak. Hiervoor zijn we ook op zoek naar men-
sen die komen helpen. 

Prinsen- en prinsessenwedstrijd
Vorig jaar zijn we klein begonnen met een prin-
sen- en prinsessenwedstrijd. Alle kindjes kunnen 
zich aanmelden. Ze worden allemaal professio-
neel geschminkt en mogen op de catwalk. Alle 
kinderen krijgen een prijs en kunnen een kaartje 
voor de bioscoop winnen. Extra hulp kunnen we 
goed gebruiken om de verkiezing dit jaar tot een 
groot succes te maken.

In de aanloop naar het koningsdagfeest organi-
seren we een voorbereidingsavond en leggen we 
graag de plannen uit. Na aanmelding volgt hier-
over meer informatie. Alvast dank en hopelijk tot 
snel!

feestelijke groet,
Reinhold, Marcel, Ingrid, Dries, 

Marion en Arianne

Koningsdag
Westzaan

Braderie en Vrijmarkt
Activiteiten voor jong en oud

Vier Koningsdag in de Kerkbuurt!

Maandag 27 april van 9.00 -16.00 uur in de Kerkbuurt Westzaan

Interesse in het huren van een kraam? 
Laat het ons weten via koningsdag@westzaan.nl

westzaan.nl/koningsdag en instagram @koningsdagwestzaan

PRINS & PRINSESSENWEDSTRIJD WESTZAAN

Ben jij ook een echte prins of prinses.. 
kom dan in je mooiste outfit naar 
Koningsdag.

Vanaf 11.00 uur kunnen de prinsen en 
prinsessen zich melden bij t’Regthuys waar 
een vrijwilliger je ontvangt. 

Alle prinsen en prinsessen worden 
professioneel geschminkt en mogen op de 
catwalk. 

Alle kinderen krijgen een cadeautje en je 
kan kaartjes voor de bioscoop winnen.

Wil je mee doen? Geef je dan op;
koningsdag@westzaan.nl
Je krijgt een mailtje met
meer informatie 

Koningsdag

2020



Fundagen bij Sociaal Wijkteam
Vorig jaar hebben wij een aantal leuke dagen georganiseerd met kinderen van 8 t/m 18 jaar bij 
wie thuis één of meerdere gezinsleden chronisch ziek zijn of een lichamelijk en/of psychische 
beperking hebben. Deze jongeren noemen we jonge mantelzorgers. Samen met een aantal 
partners, zoals Straathoekwerk en het Jeugdteam, organiseren wij ook dit jaar speciaal voor 
hen Fundagen: 3 dagen in het jaar waarbij deze kinderen weer even kind kunnen zijn, plezier 
kunnen maken en niet hoeven te denken aan hun beperkingen. 

De eerste Fundag is op 21 maart bij ‘Koken Eten 
Daten’ in Westzaan, waar we samen gaan koken! 
Een gezellig, ontspannen en heerlijk uitje, dat 
we uiteraard afsluiten door samen onze kook-
creaties op te eten. Deze dag wordt begeleid 
door een aantal professionals van het Sociaal 
Wijkteam, Jeugdteam en Straathoekwerk en 
vrijwilligers. Ouders gaan in principe niet mee. 
Voor meer informatie over de Fundagen kun je 
contact opnemen met Caroline of Sophia van 
het Sociaal Wijkteam. Zij zijn te bereiken op 
075-2060 019 of stuur een mail naar team6@swt.
zaanstad.nl 

Belastingspreekuur
Rondom de week van het geld organiseert het 
Sociaal Wijkteam een belastingspreekuur op 
woensdag 25 maart. Met dit spreekuur wil het Soci-
aal Wijkteam u op weg helpen door samen de aan-
gifte te doen. Het is van 13.30 tot 16.00 uur en er 
wordt per persoon een half uur ingepland. U moet 
een afspraak maken via 075-206 009 of team3@swt.
zaanstad.nl

Luisterend oor
Bent u op zoek naar hulp, ondersteuning, zorg of 
een luisterend oor? Hebt u vragen over welzijn, 

wonen, zorg, werk, dagbesteding, financiën, (gees-
telijke) gezondheid of relaties? Maakt u zich zorgen 
over een buur of kennis? Dan kunt u zich tot het 
Sociaal Wijkteam wenden. Wij zijn dagelijks telefo-
nisch bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur op 075-
2060 019. Komt u liever even langs om een collega 
persoonlijk te spreken? Dan is dat ook mogelijk. 
Wij zijn in de even weken op dinsdag van 10.00 tot 
11.30 uur in De Kwaker. In Lambert Melisz elke vrij-
dag van 9.00 tot 10.30 uur.
 

Concert Laudando in Oostzijderkerk
Op 11 april geeft Laudando onder leiding van 
Caroline Bax een paasconcert in de Oostzijder-
kerk te Zaandam. Naast Laudando treden Soli 
Deo Gloria onder leiding van P. de Jong en diver-
se instrumentalisten op. Het concert begint om 
19.30 uur en de entree is gratis. Wel is er een 
collecte ten behoeve van Refugee Relief (vluch-
telingenwerk). Sponsors zijn welkom. Voor con-
tact: laudando.secretariaat@gmail.com

Laudando is een gemengd koor uit Westzaan 
met ongeveer 30 leden. Ons repertoire bestaat 
uit psalmen, gezangen en geestelijke liederen. 
Door middel van muziek willen we het Woord 
van God doorgeven. ‘Waar woorden stoppen, 
gaat muziek verder!’ Muziek raakt ons in het 
leven van alledag, het brengt ons dichter bij 
God, bij onszelf en bij elkaar. 
We repeteren één keer in de twee weken op 
dinsdagavond in het gebouw van de Christe-
lijke Gereformeerde Kerk, J.J. Allanstraat 185. 
Aanvang 19.30 uur. De eerstvolgende repetitie-
avonden zijn op 31 maart en 7 april. U bent altijd 
van harte welkom om een keer mee te zingen of 
eens te komen luisteren naar onze muziek. We 
zien u graag op één van onze repetities en neem 
gerust contact met ons op!

de concertcommissie 
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Dennis Bakker Martin van der Blom

De Helling 69                            www.bakkerenvanderblom.nl
1502 GD  Zaandam                  info@bakkerenvanderblom.nl

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

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

• boomrooierij • boomverzorging 
• boomveiligheidscontrole

• bomen en planten
• stobbenfrezen 

www. meijerboomverzorging.nl of bel  06-21800308

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

AGENDA MEI 2020

AGENDA APRIL 2020

Vrijdag 1 mei VRIJMIBO*
Zondag 3 mei HIGH Wine**
Dinsdag 5 mei Hollandse Hits BINGO**
Zondag 10 mei  Moederdagbrunch 
 + wandeling Staatsbosbeheer**
Maandag 17 mei HIGH tea**
Vrijdag 22 mei  VRIJMIBO met POPkoor LEF uit Westzaan*
Zondag 24 mei  HIGH Wine**
Zaterdag 30 mei  Diner op hoogte**

Vrijdag 3 april VRIJMIBO*
Dinsdag 7 april Hollandse Hits BINGO**
Zondag 12 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.

0 3lab
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.joek-aa.nl
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Bodemsanering van start

Het agendapunt over de grondsanering in-
zake het verwijderen van diffuus lood bij 
diverse woningen trok veel belangstellen-
den en betrokken inwoners. Tevens was 2 
maart weer de eerste officiële vergadering 
in 2020. In dit verslag ook aandacht voor Sa-
menloop voor Hoop Zaanstad.

De heren Gertjan Jonker, projectleidern en Alex 
Ooijevaar, bodemspecialist van gemeente Zaan-
stad, zijn uitgenodigd toelichting te geven over 
hoe de grondsanering gaat verlopen en eventuele 
vragen te beantwoorden. Bij de te saneren grond 
is sprake van diffuse bodemverontreiniging en zit 
het lood verspreid in de grond. Dit is o.a. veroor-
zaakt door ophoging met bouwpuin en ook de 
voormalige loodwitindustrie heeft hier een bijdra-
ge aan geleverd. De verontreiniging bevindt zich 
in de bovenste grondlaag, maximaal een halve 
meter diep. Een onderzoek door het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het 
rapport in 2016 hebben aangetoond dat bloot-
stelling aan lood effect heeft op de ontwikkeling 

van de hersenen en leidt tot een lager IQ, vooral 
jonge kinderen zijn hier gevoelig voor. 
Al in 2015 is de gemeente Zaanstad gestart met 
een planmatige aanpak en is een folder verspreid. 
De gemeente heeft in kaart gebracht welke delen 
in Zaanstad vervuild zijn met lood. Het bodemon-
derzoek en de sanering worden door de gemeen-
te bekostigd. Grond wordt gesaneerd als het 
loodgehalte boven de norm van 800 mg/kg komt, 
bij een norm tussen 370-800 ontvangt de bewo-
ner gebruiksadviezen en een norm van 210 wordt 
gezien als ongevaarlijk. 
Tussendoor worden diverse vragen gesteld door 
betrokken bewoners. Ook wordt duidelijk dat de 
activiteiten die momenteel plaatsvinden bij de 
rotonde te maken hebben met de loodsanering. 
Deze plek wordt gebruikt om de vervuilde grond, 
die onder meer rondom de Kerkbuurt wordt ver-
wijderd, tijdelijk in containers op te slaan. Deze 
functie als overslagpunt is van belang, doordat 
grote vrachtwagens de Kerkbuurt zouden bokke-
ren. Los van het feit dat deze zware vrachtwagens 
verzakkingen kunnen veroorzaken. Veel grond zal 
worden aangevoerd per boot en vanaf het over-
slagpunt in grote vrachtwagens naar Nauerna 
worden vervoerd. Wilt u meer lezen, vraag dan de 
notulen op.

Ook voor Samenloop voor Hoop Zaanstad is tijd 
gereserveerd en Leo Adema en Leonoor Wil-
lems vertellen met verve over de lustrumeditie 
die plaatsvindt op 13 en 14 juni in het ‘t Veldpark 
in Zaandam. Samenloop voor Hoop is een 24 
uur durende wandelestafette in teamverband. 
Een team bestaat uit 10 tot 15 personen en het 
inschrijfgeld bedraagt 15 euro. Ieder team krijgt 
daarnaast een kraam waar zaken verkocht kunnen 
worden. Doel is geld in te zamelen voor kankeron-
derzoek, waarvan 60% wordt besteed aan lokale 
initiatieven. Donaties gaan o.a. naar Anna’s Huis 

in Zaandam. Op zondag is ook een kinderloop, zij 
wandelen 24 minuten. 
Samenloopvoorhoop.nl/zaanstad 

Bent u via e-mail of persoonlijk bij de commis-
sie Dorpscontact aangemeld dan ontvangt u 
de notulen bij de uitnodiging van de volgen-
de 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

Van links naar rechts: Gertjan Jonker, Alex Ooijevaar, Leonoor 
Willems, Ingrid Jahn, Jerry Jahn en Leo Adema. Foto: Fred 
Eerenberg.

Kunst in de kerk
Vanaf zondag 5 april zal in de Grote Kerk 
werk te zien zijn van Marijke Jager-Burg-
graaff. U kunt haar gewaden en wandkleden 
de komende periode in de kerk komen be-
wonderen. Op Koningsdag maandag 27 april 
zal de kerk extra open zijn van 11.00 uur tot 
14.00 uur. Ook dan kunt u de expositie komen 
bekijken en staat de koffie voor u klaar!

Marijke Jager-Burggraaff (1948) is textielkunste-
naar. Ze woont en werkt in Heerenveen. Na de 
opleiding creatieve handvaardigheid behaalde zij 
de certificaten textiele werkvormen en kunstge-
schiedenis. Later ook van het vak tekenen. Ze is lid 
van het AKKV.
Naast wandkleden, objecten en bijzondere kleding 
maakt ze schilderijen. Bijbelse verhalen vormen het 

onderwerp, maar ook de kwetsbaarheid van het 
leven en de kracht van de mens daarin. Met een-
voudige beelden zoekt zij de kern van een verhaal. 
Er heerst rust in kleur en stijl. Het werk kenmerkt 
zich door het gebruik van schakeringen in dezelfde 
kleur, soms afgewisseld met een steunkleur als een 
onderdeel extra aandacht nodig heeft. Aan het 
handwerk wordt af en toe een borduursel toege-
voegd.
Marijke Jager geeft een nieuw zicht op het oude 
verhaal. Zij kleurt de verhalen op haar eigen manier 
in. Verhalen die aanmoedigen en die getuigen van 
hoop, daar waar het goddelijke het menselijke 
raakt. Meer informatie: www.marijkejager.nl.

Ria Knossen
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GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com

www.bartnieuwenhuijs.nl 

SPECIALIST IN 
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE  HOUTBOUW

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

Wij doen alles voor uw auto

Hauzendorfer Bosch Car Service 

Tienlingstraat 14  |  1507 DD Zaandam 
Tel. 075 614 24 14 

info@hauzendorfer.nl
www.hauzendorfer.nl

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

Gegarandeerd de beste zorg 
voor u en uw kunstgebit!

075 - 670 76 36075 - 670 76 36

Al méér dan 35 jaar

dé specialist

in uw regio!

voor u en uw kunstgebi

075 - 670 76 3BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK

Nieuw kunstgebit?Nieuw kunstgebit?

BETROUWBAAR

VAKKUNDIG

SNEL

ALTIJD IN DE BUURT

• Voor bedrijf en particulier
• 25.000 producten direct 

uit voorraad leverbaar
• Ook op zaterdag geopend!VESTIGINGEN

WWW.GROENHART.NL
24 UUR PER DAG, 7 DAGEN 
PER WEEK BESTELLEN

TEL. 0299-480100
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Kunst op

Op locatie Zuid van De Kroosduiker zijn we van 
januari tot eind februari bezig geweest met het 
thema kunst. De opening was spectaculair! We 
kregen namelijk les van een échte kunstenares: 
Annette de Ridder. Zij schilderde tijdens de inloop 
en vertelde aan iedereen die het wilde horen dat 
iedereen kan schilderen. Door haar inspirerende 
woorden zijn de kinderen gelijk super enthousiast 
aan de slag gegaan. Van groep 1 t/m 8 zijn de mooi-
ste creaties gemaakt.
In de school is een heus museum ontstaan. Met alle 
prachtige werken die we in deze periode hebben 
gemaakt. We hebben ons gefocust op kunststro-
mingen en kunstenaars. Bijvoorbeeld: pointillisme, 
pop-art, Mondriaan, Van Gogh, Picasso en Karel 
Appel. Dit museum hebben we tot stand gebracht 
met behulp van een kunstdocent die ons drie 
dagen heeft ondersteund. Paddy Eline heeft het 
museum samen met de kinderen in de boven-
bouw gerealiseerd. Hoe tof is dat? Het museum 
werd druk bezocht en alle belangstellenden heb-

ben entreegeld betaald. Sommigen hebben zelfs 
een kunstwerk gekocht. Van de opbrengst kan de 
school weer prachtige nieuwe leesboeken kopen.
Als klap op de vuurpijl hadden we een prachtige 
afsluiting. We zijn met groep 1 t/m 8 naar het Ste-
delijk Museum geweest. We gingen met de hele 
school per bus naar Amsterdam, waar we rondlei-
dingen kregen.  Groep 1 t/m 3 over Karel Appel, 
groep 4 en 5 over ‘Wat is nieuwe kunst eigenlijk?’ 
en groep 6 t/m 8 over De Stijl.
We keken naar de kunst, we praatten over de 
kunst en met onze handen mochten we ook zelf 
kunst maken. De kinderen kregen bij terugkomst 
op school een prachtig cadeau van het Stedelijk 
Museum: een vrijkaartje om met het hele gezin het 
Stedelijk Museum nog eens gratis te bezoeken!

Ook De Kroosduiker-Noord deed mee aan het the-
ma Kunst. Natuurlijk kon een bezoek aan onze West-
zaanse kunstgalerij en inlijstcentrale Staphorsius 
niet ontbreken. En wat was dat bezoek vooral voor 

de kleuters  een groot succes. De juffen noemden 
het stiekem een museum, maar werden door Rob 
Staphorsius op de vingers getikt, want het was een 
kunstwinkel.  Er wordt namelijk kunst verkocht en 
in een museum gebeurt dat niet. Nadat Rob de kin-
deren van alles had verteld, mochten ze in groep-
jes alle kunst gaan bewonderen. Elk kind kreeg een 
clipboard met een blad vol afbeeldingen van din-
gen die in het museum te vinden waren. Met hulp 
van ouders werd in groepjes alle kunst bekeken, 
de afbeeldingen gezocht en over de kunstwerken 
gepraat. Heel leuk om al die verschillende menin-
gen te horen. Ook gingen de kinderen daarna nog 
op zoek naar hun favoriete kunstwerk en mocht er 
nog een kijkje genomen worden in de werkplaats. 
Als afsluiting van het thema Kunst werd de hele 
school veranderd in een ‘Kroosduikermuseum’. 
Kinderen en ouders gingen in alle klassen op zoek 
naar kunstwerken in alle stijlen en konden zo ook 
elkaars werk bewonderen. Al met al was het een 
super creatief thema!

Koor aan de Zaan in 
Zuidervermaning
Elke derde zondag van de maand is er open podi-
um in de Zuidervermaning. De Vermaning is dan 
open van 12.00 tot 16.00 uur. U kunt ons mooie 
gebouw bekijken met een kopje koffie of thee. 
Op zondag 19 april komt Koor aan de Zaan. Zij zin-
gen popmuziek uit het heden en verleden, maar 
maken ook uitstapjes naar folk en het musicalre-
pertoire. Het koor bestaat sinds 2008 en is ont-
staan naar aanleiding van een zangworkshop van 
Jerney Molenaar. Koor aan de Zaan is een klein 
koor met tien leden. Hun zang zal in onze Verma-
ning met zijn goede akoestiek zeker tot zijn recht 
komen.  De optredens zijn gepland om 13.30 en 
15.00 uur. De toegang is vrij.

Koor aan de Zaan.  Foto Eric Gramberg.
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DEXIS NETHERLANDS
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

DEXIS STERK IN SERVICE EN TOPMERKEN!

www.dexis-nl.nl 

9

De lekkerste kazen
en wijnen

Wij hebben ze!

Zuideinde 38
Koog aan de Zaan
075-6160244
www.lecockelon.nl

WINKELCENTRUM WESTERKOOG • Koog aan de Zaan • T 075 - 6315350 • E info@ndelangebakkerij.nl

De lekkerste ZAANSE DUIVEKATERS worden  
door onze bakkers gemaakt!

Voor een overheerlijk ontbijt, lunch of  
tussendoortje, voor feestelijk gebak en  

heerlijke taarten gaat u naar…

  
  
  
  
  
  
  

 Hatha Yoga 
 Yin Yoga 
 Workshops 

Speciale lessen  
  

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL 
06 30 24 58 85 

 
Lid Vereniging Yogadocenten  

Nederland 
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Terugblik op februari 

De maand begon met bingo, zoals altijd bij de 
dinsdagmiddagactiviteiten. De bewoners heb-
ben altijd een leuke middag als ze met elkaar 
dit spel doen. De week daarop was Benjamin de 
muzikale gast en daar verheugt iedereen zich 
altijd op. Heel stiekem hoopte men dat Andrea 
ook even langskwam. En ja hoor, daar kwam 
zij even binnenlopen. Andrea is de vrouw van 
geluidsman Dennis, die altijd met Benjamin 
werkt en als deze dame de microfoon neemt, 
dan is het feestje compleet. Wat een stem heeft 
zij!
Op 18  februari kwam Jan Zwart een lezing hou-
den. Hij is de man die door bewoonster Ali Veen 
is gered van verdrinking. Zijn levensverhaal was 
indrukwekkend. Meer dan 40 jaar heeft hij zijn 
redster gezocht en uiteindelijk gevonden.
De maand werd afgesloten met een film, in 
elkaar gezet door Jaap Vloon, met allerlei korte 
fragmenten. Het wijkrestaurant had deze maand 
snertdag georganiseerd. Dat was een groot suc-
ces met 42 inschrijvingen.
De maand maart gaan wij nog beleven en onder-
staand alweer het laatste programma vóór de 
zomerstop.

Programma april
7 april paasbingo
14 april muzikale gasten De Speelmannen
21 april 4-meiviering
28 april optreden van der Hoeven-band  
(tevens afsluiting seizoen)

Marion Bruins

Als Andrea gaat zingen is het feestje compleet.

Activiteiten Lambert Melisz

Wandeltochten HVW
krijgen mooie start
We schreven al eerder over de historische wan-
delingen door ons mooie dorp. Fred Eerenberg 
en Arthur Breuring zijn volop bezig met de voor-
bereidingen. Op zondag 23 februari was er een 
mooi begin. De heer Mulder, bestuurslid van de 
Historische Vereniging Amsterdam, had een rond-
wandeling gepland vanwege zijn verjaardag. En 
zo mochten we, met een prachtige winderige en 
zonnige adempauze tussen alle regen door, een 
groep van 25 mensen een rondleiding geven door 
het hart van ons dorp. De basis van de wandeling 
was Van Kerkbuurt tot Relkepad, een van de fraaie 
boekjes over wandelingen door Westzaan. De 
boekjes, er zijn er drie, zijn te bestellen via de Histo-
rische Vereniging Westzaan.

Naast de wandeling was een bezoek aan de Grote 
Kerk en het Reghthuys gepland. Peter Huisman gaf 
een presentatie over de geschiedenis van de kerk. 
Daarna een uitleg over het ontstaan en het interi-
eur van het Reghthuys door Arthur Breuring. 
Vervolgens ging het gezelschap richting molen Het 
Prinsenhof. Met alle regen van de dagen ervoor 

was dit wel een uitdaging en het doel werd dus niet 
helemaal bereikt.

Tijdens de wandeling werd uitleg gegeven over 
panden (met een verhaal) in de Kerkbuurt. De 
rondleiding was een succes. Het gaf ook de rond-
leiders weer een goed beeld wat voor mooi verhaal 
ons dorp in zich heeft. Verder ontwikkeling en con-
tinuïteit zijn dan ook zeker een mooi doel.
De afsluiting vond plaats in hotel De Prins, dat de 
gasten van ons dorp voorzag van een drankje en 
een hapje. 
Voor meer informatie over deze wandelingen 
kunt u terecht op www.westzaan.nl/wp-content/
uploads/2017/09/Verkorte-versie-route-kerkbuurt-
relkepad.pdf.
Wilt u zich aanmelden voor een wandeling dan 
kunt dat opgeven via secretarishvm@westzaan.nl.

Arthur Breuring en Peter Huisman,
bestuurslid en secretaris 

Historische Vereniging Westzaan



24

Voor een 
stralend & 
gezond gebit!

J.J. Allanstraat 322, 1551 RT Westzaan,  075-7711481
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Op  zoek  naa r  

écht technisch

werk/personeel

W W W . I N T E R S E L E K T I E . N L

075-6218845 010-4625985

Provincialeweg 21a Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie 3047 BB Rotterdam

 

en AllesSmit 
landbouwmechanisatie

Assendelft 
Vaartdijk 6a, 1566 PL 
T:    075-6875956
M:  06-50664427

Uitgeest     
Molenwerf 3, 1911 DB 
T:    0251-319065
M:  06-21574068

E:   info@smitenalles.nl
www.smitenalles.nl

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 graf� ti
 Afnemen zonnepanelen

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

PERSOONLIJK, 

FLEXIBEL EN EFFECTIEFFECTIEFFECTIEFFECTIEFFECTIEF

 info@slijterijsaendyck.nl
www.slijterijsaendyck.nl

SPECIALIST IN BIER, WIJN EN 
VELE SOORTEN GEDISTILLEERD

Nu ook bij ons verkrijgbaar 
de Originele Reght Huys Bitter

Guisweg 35
1544 AG, Zaandijk
tel. 075 - 621 37 91

www.slijterijsaendyck.nl
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D O O R L O P E R

  De
puzzel
     van
 INGRID

Een app die je uitgaven  
categoriseert, slim! 

De Rabo Bankieren App blijft zich vernieu-
wen. Je kan via de app nog makkelijker je 
bankzaken regelen: van rekeningen en 
verzekeringen tot hypotheek. Ook is de 
app steeds meer een ‘financiële coach’, 
die je meer grip geeft op je financiën. Wij 
lichten in dit stuk graag de nieuwe functie 
‘Waar gaat mijn geld naartoe? / Geef me 
inzicht’ uit. 

In de Rabo Bankieren App kun je met deze 
nieuwe functie gemakkelijk inzicht krijgen in 
je uitgaven. De uitgaven worden iedere maand 
gecategoriseerd, in bijvoorbeeld boodschap-
pen, belastingen, verzekeringen, uit eten & 
drinken en verzorging & gezondheid. Zo krijg 
je in één oogopslag te zien waar jij je geld aan 
uitgeeft. Bovendien kun je per categorie ook 
nog inzicht krijgen in je gemiddelde uitgaven, 
door middel van een grafiek zie je wat je over 
het hele jaar uitgeeft aan één categorie. 

Sander Viegers, verantwoordelijk voor digital 
design bij de Rabobank: “Samen met klanten 
van jong tot oud hebben wij gekeken waar het 
beter, overzichtelijker en makkelijker kan. Met 
alle nieuwe mogelijkheden en een fris uiter-
lijk willen wij de nummer 1-app blijven bieden 
voor inzicht in al je geldzaken. Uiteraard met de 
vertrouwde kwaliteit die mensen van de Rabo-
bank verwachten.’

Ook kun je in de vernieuwde Rabo Bankieren 
App eenvoudig je betaalrekeningen van ande-
re banken toevoegen in het startmenu. Uiter-
aard alleen als je hier zelf toestemming voor 
geeft. Deze nieuwe mogelijkheden zijn ont-
staan met de invoering van de PSD2-regelge-
ving en geven nog meer inzicht in je dagelijkse 
bankzaken. 

Wil je meer weten over deze handige functies? 
Download de app in de App Store of Google 
Play.  

Inleveradressen:• Bloemsierkunst Albers, J.J. Allanstraat 335• Gré Jongewaard, Nauernasche Vaartdijk 4• A. Kuiper, 
Lambert Meliszstraat 72• Jeannet Vollenga, Middel 165, e-mail: renjv@live.nl• Eduard Neefjes, Zuideinde 14

Deze maand weer een prijspuzzel. U kunt uw oplossing tot 5 april inleveren bij de vermelde 
adressen. Onder de juiste inzendingen wordt een cadeaubon verloot van 50 euro. De oplossing 
van de vorige puzzel was TREKKAST, de 19e-eeuwse spotnaam voor De Waakzaamheid, waar 
het hevig kon tochten. Veel puzzelplezier met deze doorloper.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2

3 10

4 4 8

5 6 1

6

7 11

8 3

9

10 12

11 5

12

13 9

14

15

16

17 2 7

Horizontaal: 1 vogel (7), hondenras (7), 2 bekend 
stadion in Amsterdam (5), jongensnaam (2), magisch 
kaartspel (5), muzieknoot (2), 3 voorkeur (3), han-
deling (5), slee (2), spoorstaaf (4), 4 trek in eten (7), 
achting (3), leger kantine (4), 5 rijksstudie (afk.)(2), 
schaamte (4), achtervoegsel (2), erfelijke stof (3), 
grensbepalend (3), 6 godin(3), broodbeleg (7), jon-
gensnaam (4), 7 Europees land (5), uitroep (3), actie 
ondernemen (6), 8 toilet (4), Arabisch voorganger 
(4), vezelig (6), 9 azijn (4), watervogel (4), gelofte (3), 
Friese voornaam (3), 10 luitenant (afk.)(2), hoefdier 
(2), schreeuw (5), vruchtbeginsel (5), 11 knolgewas 
(4), met teugels besturen (6), puistjes (4), 12 verhoogd 
kerkpodium (4), fijne wolsoort (6), doorgekookt (4),  
13 geraffineerd (4), brainstormen (6), Surinaamse 
vrucht (4), 14 zirkonium (afk.)(2), chalet (5), boomloot 
(3), akelig (4), 15 asem (4), niet droog (3), raadselwoord 
(4), Algemeen Burgerlijk Armbestuur (afk.)(3), 16 lede-
maten (5),bloedvat (5),muziekstuk (4), 17 straat met 
bomen (4), indien (3), jongensnaam (3) beginpunt (4).

Verticaal: 1 zeerover (5), vrucht (5), dansvertrek (7),  
2 aanhouding (6), antieke auto (8), spoedig(3), 3 lui-
zenei (4), ingedikt vruchtensap (5), Nederlandse tele-
visieprogramma’s voor kinderen in de jaren zeventig 
(6) familielid (2), 4 jaarboeken (6), eikenbast (3), halt 
(4), voorteken(4), 5 recht stuk rivier (3), Frans lidwoord 
(2), bijzonder (5), bordspel (3), Dyne (afk.)(2), niet voor 
(2), 6 een beetje (4), Baskische beweging (3), aanleg-
gen (5), gelijkmatig (5), 7 boekuitgave (6), boerderij-
vogels (5), landcode van Guinee (2), drogisterijketen 
(4), 8 nauwe straat (5), aangeschoten (3), boom (3), 
kleur (4), Libanon op auto’s (2), 9 edel dier (5), opberg-
plaats (4), met pek bestrijken (5), dochter van Zeus 
(3), 10 met een ar rijden (5), atoomgewicht (afk.)(2), 
grens tussen akkers (4), miltvuur (6), 11 gedragslijn 
(4), begrensd gebied (4), projectieplaatje (3), Japans 
bordspel (2), aanduiding (4), 12 landcode van Italië 
(3), gast (4), hoofdstad van Bangladesh (5),vogel (2) 
bloeiwijze (3), 13 Nederlandse muziekprijs (6), aange-
boren (5), land in Azië (6), 14 pret (3), deel van een 
bloem (7), tijdperk (3), deel van een bijenkorf (4).

Plaats de letters van de roodgenummerde vakjes van 1 tot 12 achter elkaar en je krijgt een benaming 
voor leidingwater.
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Bent u op  
zoek naar advies  

over verzekeringen, 
hypotheken, financiën 

of pensioen?

Westzijde 318, Zaandam  
T 075 - 616 17 17

www.drvr.nl

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

Kindertuin Westzaan is al jaren een betrouwbaar adres voor kinderopvang in Westzaan

DE KINDERTUIN  PeuterSpelen
 Voor- en Naschoolseopvang

 Kinderdagverblijf

Uitvaartverzorging
Dag & Nacht bereikbaar

023 - 5 371 375
opbaargelegenheid

’t Reght Huys - Westzaan
  www.luvu.nl - persoonlijke begeleiding
  uitvaartleidster: - wilsbepaling / nazorg
  M.C. Luttik - samen naar waardig afscheid
  Jacobus van Waertstraat 23 - opbaren: ‘t Reght Huys / thuis
  1551 CH  Westzaan - deeluitvaarten
  075-6170954/06-49686796 - ongeacht uw verzekering...

Gré Luttik Ruud Kerkhoff

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

EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

INSTALLATIEMAN
www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

Jaap de Boerstraat 20, 1551 GP Westzaan
e-mail: info@installatieman.nl
Telefoon: 06 - 532 04 561

renovatie
onderhoud 
service

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

J.J. Allanstraat 334 / 1551 RT Westzaan

Standplaats Praxis Zaandam
Geopend maandag t/m zaterdag

Tel. 06 304 569 49

VISHANDEL PLAT

Volendammer

Weiver 90
1551 SK Westzaan

All-in websites 

Webhosting en onderhoud

WordPress en Joomla!

Overzetten naar WordPress

Zoekmachine vriendelijk

Geschikt voor mobiel info@mkb-online.nu

06-814 757 74

WWW.MKB-ONLINE.NU

MKB-ONLINE.NU

WEBSITES • HOSTING • ONDERHOUD
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K E R K D I E N S T E N

M. Möring zei: ‘Geluk is de dingen 
te laten zoals ze zijn’. 

Belangrijke adressen
Spreekuren Westzaanse huisartsen
Spreekuren van dr. H.B.E. Vink, dr. G.N. van Altena 
en dr. B. Peeters. 

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

Sociaal Wijkteam
Inloop in Lambert Melisz elke vrijdag van 
9.00-10.30 uur
In De Kwaker in de even weken op dinsdag 
10.00 - 11.30 uur
Bel 075-2060 019 of mail 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

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 april 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 
23 april 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 toe-
gestuurd. Een berichtje naar het secretariaat is 
voldoende.

Doopsgezinde Gemeente
De diensten zijn in de Kooger Vermaning.
 22 mrt 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
 29 mrt 10.00 uur ds. Pieter Hartevelt
 5 apr ds. Henriette van Dunné
 9 apr 19.30 uur: Avondmaal bij aanzitten,  
  ds. Jaap Brüsewitz
 12 apr Pasen, ds. Jaap Brüsewitz
 19 apr ds. Pieter Oussoren

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62.
 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
 5 apr 9.30 en 16.00 uur ds. A.G. Boogaard,   
  Rotterdam
 10 apr Goede Vrijdag 19.30 uur ds. B. Reinders,  
  Capelle a/d IJssel
 12 apr Eerste Paasdag 9.30 en 16.00 uur kandidaat  
  A.J. Droger, Rotterdam
 13 apr Tweede Paasdag 9.30 uur ds. A.J. v/d Toorn,  
  Leiden
 19 apr 9.30 en 16.00 uur student  E.S. v/d Heide,  
  Apeldoorn
 26 apr 9.30 en 16.00 uur ds. J. Jonkman, Zeewolde

Gereformeerde Gemeente Westzaan
 22 mrt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 25 mrt 19.30 uur ds. F. Mulder
 29 mrt 10.00 en 15.30 uur ds. A. Vermeij
 5 apr 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 9 apr Goede Vrijdag 19.30 uur ds. J. van Rijswijk
 12 apr Eerste Paasdag 10.00 en 15.30 uur   
  leesdienst
 13 apr Tweede Paasdag 10.00 uur leesdienst
 19 apr 10.00 uur leesdienst en 16.30 uur  
  ds. J.J. van Eckeveld
 23 apr 19.30 uur ds. M.H. Schot
 26 apr 10.00 en 15.30 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
 22 mrt 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 29 mrt 10.00 uur ds. P.J. van Midden, Bergambacht
 5 apr Palmzondag 10.00 uur ds. R. Visser, Rhenen
 6 apr passievesper 19.30 uur
 7 apr passievesper 19.30 uur
 8 apr passievesper 19.30 uur
 9 apr Witte Donderdag 19.30 uur ds. C. Visser,  
  Westzaan 
 10 apr Goede Vrijdag 19.30 uur ds. C. Visser,   
  Westzaan
 11 apr paaswake 21.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 12 apr Pasen 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 19 apr 10.00 uur pastor P. Meijer, Zaandam
 26 apr 10.00 uur dhr. W. Koudijs, Amsterdam
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Zaanstad
T: 06-5494 5898

ZAANS VAKMANSCHAP

Specialistisch. 
Innovatief.
Duurzaam.

                        www.huighaverlag.nl
         volg ons:

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.

Witte Vlinderweg 74 • 1521 PS  Wormerveer • T 075 612 73 73

DE PERSOONLIJKSTE 
OPLOSSING VOOR 

UW HUID VINDT U BIJ 
LIEV IN WESTZAAN

MEER WETEN? 
OF VRIJBLIJVEND EEN 

AFSPRAAK MAKEN:

I N S T I T U U T L I E V . N L

0 6  -  5 5  3 2 1  4 5 9

GEZICHTSBEHANDELING,
HUIDVERBETERING,

ELEKTRISCH ONTHAREN

N A T U U R L I J K  M O O I

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

Harm Hagemeijer
E info@hagemeijervloeren.nl
I www.hagemeijervloeren.nl

M 06-43 90 35 57

Bona Gecertificeerd Vakman,
certificaatnummer NL31093

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

HIER HAD  
UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie
over adverteren in  

kunt u mailen naar  
jan.steijn@tiscali.nl




