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Feestjes en
beestjes
Er valt een hoop te vieren de
komende tijd. Ook in ons dorp.
Blije tijden. En de lente is volop
losgebroken. De vrije dagen
ook. Koeien naar buiten, net als
het tuinmeubilair. En wij erop.
Rondkijkend in ons tuintje zien
we heel veel leven in de aarde,
op de bloemen, in de vijver, om
de vijver en in de boom. Elk jaar
hakt er wel een koolmeesmannetje het gaatje van het nestkastje met luid getik wat verder
uit dan vorig jaar. De dames
gaan nooit in op deze hoffelijkheid op deze plek. Het mannetje lijkt er niks van te leren
dat al dat imponeren geen zin
heeft. Het lijkt een noodzakelijke fase. Het vrouwtje bepaalt
de juiste plek. Dat bevalt me er
wel aan.
We genieten. Het beweegt,
het vliegt en maakt nesten. De
composthoop krioelt van leven
en mooie compost. We prijzen
ons gelukkig met de tuin, waar
vooral planten en dieren het
voor het zeggen hebben. De
kikkers en padden hebben de
vijver weer gevonden. De salamanders minder. Maar ja, die
reiger… Het schijnt de natuur
te zijn. Maar toch mis je ze, die
vissen, als hij langs is geweest.
Linda Wessels,
redactie Wessaner
Weet je wat ik zie als ik
gedronken heb…

Koningsdag 2019 wordt spetterend
Koningsdag belooft weer een prachtige, feestelijke dag te worden,
die zeker geen Zaankanter wil missen. Na het succes van vorig jaar zal
het koningsdaggebied wederom de Kerkbuurt zijn, aangevuld met
de Lambert Meliszstraat. Naast de niet meer weg te denken braderie
en vrijmarkt zijn er attracties voor jong en oud en aan de inwendige
mens is uiteraard ook gedacht. Er zullen diverse heerlijke snacks, suikerspinnen, ijsjes en culinaire broodjes worden verkocht. Een lekker
drankje erbij en iedereen kan genieten. Kortom het belooft een spetterende dag te worden.
De organisatie doet weer zijn uiterste best om er een waar feest van te
maken en hiermee Westzaan op de
kaart te zetten! Voor jong en oud is
er tussen 10.00 uur en 16.00 uur van
alles te beleven. Hotel-Restaurant De
Prins is vanaf 11.00 uur open voor een
kopje koffie met overheerlijk gebak.
Ook de Kazerne is open. Hier kan men
vanaf 10.00 uur terecht voor koffie of
andere versnaperingen. Van 14.00 tot
18.00 komt de zanger Michel van Rijswijk de boel op stelten zetten en later
op de avond komt een dj draaien tot
23.00 uur.

Open podium
Het open podium voor het Reghthuys is vorig jaar goed bevallen en zal
ook dit jaar weer deel uitmaken van
de festiviteiten. Vanaf 10.00 uur zorgt
dj Jamie voor spetterende muziek.
Om 11.00 uur en 12.00 uur laten de
jongens en meisjes van High School
Musical hun kunsten zien. Om 11.30
uur begint dan de Prinsessen/Prinsenwedstrijd.
Verder kan iedere creatieve dorps-

bewoner optreden. Bespeel je een
instrument, speel je in een band
of toneel en wil je graag op het
podium staan? Meld je dan aan via
westzaansegemeenschap@upcmail.nl.
Bellen kan ook: 06-2115 6041 of
06-1717 1793.

Vrijmarkt
Ook dit jaar is er weer een feestelijke
vrijmarkt, waar iedereen zijn kleedje
op de aangegeven plaatsen in de
Kerkbuurt en de Lambert Meliszstraat
mag neerleggen om zijn of haar oude
spullen te verkopen. De bezoekers
kunnen lekker struinen over de markt
op zoek naar leuke koopjes! Kom
vroeg zodat je een goede plek kunt
uitzoeken.

Braderie
Muziek, handelswaar en versnaperingen! Dit zijn traditioneel de ingrediënten van de Westzaanse braderie.
Ook dit jaar zal er op de braderie weer
een grote diversiteit aan handelswaar
worden aangeboden. Je kan hierbij
denken aan decoratieve snuisterijen,

honingproducten,
viltproducten,
sieraden, cd’s en dvd’s, miniatuurauto’s, bloemen en planten. Het is te
veel om op te noemen. Ook voor de
inwendige mens wordt gezorgd met
brood en banket, poffertjes, diverse
belegde broodjes, snoep, popcorn,
slush-puppy en foodtrucks met heerlijke gerechten, ook voor vegetariërs.
De EHBO Westzaan vertelt je alles
over de EHBO-cursus of een cursus
reanimeren. Hier kun je je ook laten
informeren over de AED-apparaten
in Westzaan en mogen de kinderen
met oude verbandmiddelen elkaar
verbinden. De Digitale Beeldbank is
aanwezig met nostalgische foto’s en
het Brandweermuseum is open voor
bezichtiging. Ook hier wordt gezorgd
voor gezellige muziek en de inwendige mens. Ook is onze Gerrit Butter
met zijn prachtige motoren weer aanwezig.

Attracties
Er staat dit jaar voor jong en oud
o.a. een 20 meter lange uitdaging te
wachten. Tussen 10.00 uur en 13.00
uur kunnen de kinderen zich gratis
laten schminken door Mariëlle van
‘Schminkkoppies’.
Wil jij je als je tijger laten schminken
of heb je een andere wens, kom dan
langs en laat je verrassen!

vervolg op pagina 3 >>
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Van Zaan
Fietsen • Elektrische fietsen • Scooters
• Motorscooters • Accessoires

Westzijde 64, 1506 EG Zaandam 075 617 30 15, www.zaane.nl

Witte Vlinderweg 30A | 1521 PS Wormerveer | 075 621 64 88
06 40 21 81 11 | info@larsboot.nl | www.larsboot.nl
Openingstijden showroom: dinsdag en vrijdag 10.00-17.00 uur en uiteraard op afspraak.

Bakker Verhagen
Kerkbuurt 64, 1551 AE Westzaan
Tel. 075-6284041

Menu Mei
Serranoham gevuld met mozzarella
met gemengde salade en balsamicodressing

Gegrilde zwaardvis met salsa van tomaten en
koriander, geserveerd met kruidenboter
of
Gemarineerde ossenhaaspuntjes op een bedje van
gebakken champignons met rode wijnsaus

Aardbeien bavarois met frambozensaus
en slagroom

Diverse soorten brood, banket,
pizza en hartige broodjes.

Kom ook eens genieten van
een heerlijk kopje koffie met gebak!
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur,
zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur.
Bezorging is mogelijk, ook in de avond.

€ 29,00
Bovenstaand menu wordt geserveerd met gemengde salade
en keuze uit friet of gebakken aardappelen.
Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan, Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136
www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl
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Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

>> vervolg van pagina 1
Prinsessen/Prinsenwedstrijd
Als je niet echt tot de koninklijke families kunt
toetreden, kun je altijd nog een mooie Disneyprinses of prins worden. Doe je mooiste prinsessenjurk of je prinsenpak aan. Jullie worden
mooi geschminkt door Mariëlle van Schminkkoppies en doe mee met de wedstrijd wie door
het publiek tot de allermooiste wordt gekozen.
Jullie mogen allemaal een mooie parade door
de Kerkbuurt lopen. Geef je dus snel op en doe
mee. Voor de eerste prijs geven wij twee bioscoopkaartjes weg.
Opgeven
tot
uiterlijk
26
april
via
westzaansegemeenschap@upcmail.nl.
Ver
zamelen om 11.00 uur in het Reghthuys.
De kinderen worden opgevangen door Arianne.

Verkeersmaatregelen

Om ervoor te zorgen dat het verkeer zo min
mogelijk overlast heeft, zijn er in overleg met de
politie een aantal verkeersmaatregelen genomen. De Kerkbuurt zal vanaf 7.00 uur voor het
verkeer worden afgesloten en moet dan autovrij
zijn. De parkeerplaats van de Coop blijft bereikbaar voor haar klanten.

Vergadering 1 april
geen grapje
De onderwerpen van de vergadering Dorpscontact Westzaan op 1 april zorgden voor
een goede belangstelling. Afvalinzameling
op een nieuwe manier en funderingsherstel
trok menig Westzaner n aar het Reghthuys.

Afvalinzameling in Westzaan
Adriaan Verduijn, projectleider Openbare Ruimte
van de gemeente Zaanstad, was uitgenodigd om
toelichting te geven over de nieuwe manier van
afval inzamelen. Door op een andere manier huisafval te scheiden, moet het aanbod van restafval
met maar liefst 60% afnemen en de mogelijkheid
tot recyclen toenemen. De grootste verandering is dat de huidige grijze bak straks alleen nog
gebruikt wordt voor plastic, blik en drinkpakken.
Het overige restafval moeten de inwoners in vuilniszakken verzamelen en naar ondergrondse containers brengen.

Op de hoeken Kerkbuurt/Watermolenstraat,
Torenstraat/Watermolenstraat en Torenstraat/
Kerkstraat geldt een stop- en parkeerverbod
i.v.m. de wegversmalling en de vlotte verkeersdoorstroming. Let op de borden voor de tijdelijke verkeersmaatregelen.
Samen maken we er een mooi feest van! Wil je
alle ontwikkelingen op de voet volgen? Meld je
dan nu aan op onze Facebookpagina groups/
koningsdagWestzaan/ We bedanken al onze
sponsors. Zij maken het mede mogelijk dat we
Koningsdag in Westzaan tot een geweldige dag
voor iedereen kunnen maken.
Het Oranje Comité bestaat uit Reinhold, Marion, Dries, Arianne, Marcel en Ingrid en Paulo.
Hebt u interesse om een handje mee te helpen dan kunt u zich aanmelden bij Marcel via
westzaansegemeenschap@upcmail.nl of bellen
naar 06-2115 6041.

Koningsdag

2019

Marion Flimm

De aanwezigen ontvingen een plattegrond waarop Westzaan in wijken was verdeeld en waarop
was aangegeven hoeveel en waar ondergrondse
containers zullen worden geplaatst. Voor het openen van de ondergrondse containers wordt per
huishouden een pas verstrekt, die alleen geldig is
in de wijk waar u woont. De angst dat afval zich
buiten de container zal ophopen is ongegrond,
zo verzekerde Verduijn de aanwezigen. Op het
moment dat de container voor 80% vol zit, wordt
d.m.v. moderne technieken een seintje gegeven
aan HVC, die de ondergrondse container dan
komt legen. Zodra de containers in gebruik worden genomen, wordt uw bestaande grijze afvalbak schoongemaakt en krijgt de bak een oranje
sticker. Voor bewoners aan de J.J. Allanstraat, het
Zuideinde, de Weiver en de Middel gelden andere
regels. Door de lintbebouwing is in deze straten
geen ruimte voor ondergrondse containers. Deze
bewoners krijgen een extra minicontainer voor
plastic, blik en drinkpakken. De realisatie van deze
nieuwe manier van afval inzamelen zou in de
tweede helft van 2019 gerealiseerd moeten worden.

odes zoals afgelopen zomer klinkt de bodem
sneller in.
• Veranderd gebruik of verbouwing huis - door
verbouwingen aan vooroorlogse huizen is de
drukverdeling veranderd.
Wilt u meer weten over de presentatie van beide
heren, vraagt u dan de notulen op. Voor meer
informatie over funderingsherstel kun u kijken op
www.funderingen.zaanstad.nl

Vergadering mei 2019
De eerstvolgende vergadering van Dorpscontact
Westzaan vindt plaats op maandag 6 mei van
20.00 tot 22.00 uur in het Reghthuys.
Bent u via e-mail of persoonlijk bij de commissie Dorpscontact aangemeld, dan ontvangt u de
notulen bij de uitnodiging voor de volgende vergadering. Wilt u op de hoogte worden gehouden,
meld u dan aan bij: Ingrid Jahn, secretaris commissie Dorpscontact Westzaan,
Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan. 075-6153 348 of
06-1717 1793. dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl
Carla van den Puttelaar

Funderingsherstel
Op het gebied van fundering weten de heren Jan
Korver en Jan IJskes de aanwezigen te boeien met
hun presentatie. Het blijkt dat vooral woningen
gebouwd voor 1945 te maken hebben met verzakkingen veroorzaakt door diverse factoren zoals:
• Gebruikte houtsoort - veel woningen voor 1945
hebben grenen palen en zijn gevoeliger voor
houtrot dan woningen waar vurenhout is toegepast. Tegenwoordig worden stalen buispalen
gebruikt.
• Lengte van de heipalen - huizen van voor 1945
zijn gebouwd op korte palen.
• Inklinken van de bodem - in relatief droge peri-

Jan Korver en Jan IJskes hielden een boeiende presentatie
over funderingsherstel. foto: Fred Eerenberg.
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Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Draadloos muziek in uw hele huis

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen
en gehoorbescherming

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

Openingstijden kijk op www.hepta.nl

Sandra
Sandra Klokkemeijer
Klokkemeijer

Verzekerd van
Robert Spilen persoonlijk
Sandra Klokkemeijer
Deskundig
advies

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

Robert
van
Spil
Robert
Spil

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

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

Robert Spil

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

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

www.saenbike.nl

Diverse soorten epoxy - glasweefsel - vulmiddelen - kleurstoffen - hulpmiddelen

M. SLAAP & Zn
rolluiken
markiezen
lamellen
jaloezieën

Di. t/m Za.
geopend

v/h W.H. Spiegel

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

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

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

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

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

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

Parallelweg 1 - 1151 BS Broek in Waterland - Tel. 020 - 403 18 29
www.obmverzekeringen.nl

4

Open Joodse Huizen
Open Joodse Huizen is een programma van kleinschalige, particuliere herdenkingsbijeenkomsten, waarin herinneringen aan gebeurtenissen rond de Tweede Wereldoorlog worden opgehaald. Directe
getuigen, nazaten en kenners vertellen verhalen over vervolging,
verzet en bevrijding aan de hand van foto’s, films, dagboekfragmenten, gedichten, literatuur en muziek. Iedereen is welkom om te luisteren, mee te praten en te herdenken. Een bijeenkomst duurt circa
45 minuten. Dit jaar is het ook mogelijk dat Huizen van Verzet meedoen.
Open Joodse Huizen is dit jaar op zaterdag 4 mei. In Westzaan zijn in
de woonhuizen J.J. Allanstraat 184 en Kerkbuurt 15 bijeenkomsten
om 11.00 uur en 13.30 uur. Aanmelden is niet nodig en het is gratis
toegankelijk. Houd er rekening mee dat er een beperkt aantal plaatsen is. Voor meer informatie over Open Joodse Huizen in Zaanstad,
zie www.openjoodsehuizen.nl met informatie van alle deelnemende
gemeenten in Nederland.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog
hebben veel joodse mensen in
Westzaan ondergedoken gezeten.
Westzaan doet daarom al voor het
derde jaar mee met de Open Joodse
Huizen. De eerdere huizen waren
de J.J. Allanstraat 384, Kerkbuurt 15
en J.J. Allanstraat 184. Vanwege de
grote belangstelling vorig jaar zijn de
woonhuizen J. J. Allanstraat 184 en
Kerkbuurt 15 dit jaar weer opengesteld door de huidige bewoners. Over
de Joodse onderduikers op Kerkbuurt
15 is vorig jaar uitgebreid geschreven
in De Wessaner. Deze keer gaat het
over de J.J. Allanstraat 184.
J.J. Alanstraat 184
In het woonhuis J.J. Allanstraat 184
woonden tijdens de Tweede Wereldoorlog de familie Piet en Dora ValkVan Eijkern met hun vier kinderen
Theo (1934), Hans (1937), Piet (1940) en
Ria (1943). Oma Van Eijkern woonde
bij het gezin in. Theo Valk: ‘Tijdens de
oorlogsjaren kwamen geregeld mensen uit de Zaanstreek en Amsterdam
bij ons overnachten. Het werd voor
hen te gevaarlijk om ’s nachts thuis te

blijven. Er was altijd wel plaats in ons
huis. Mijn vader had op de grote zolder allemaal kleine kamertjes getimmerd.’ Piet Valk was eigenaar van de
houtwaren/speelgoedfabriek De Valk
in Westzaan.
Theo vervolgt: ‘Ik was 6 jaar toen de
oorlog uitbrak. We hadden een onbezorgde jeugd, maar je voelde als kind
wel de spanning en sfeer van de oorlog. We gingen gewoon naar school,
behalve in de hongerwinter. We hebben ook geen honger geleden, hoewel we soms de hele dag bonen te
eten kregen.’ Westzaan was relatief
rustig tijdens de oorlog. Er kwamen
wel eens Duitse soldaten door het
dorp rijden en er kwamen gevechtsvliegtuigen overvliegen of die stortten neer in de weilanden. De ouders
van Theo hebben tijdens de oorlog
ook onderdak gegeven aan een
joods jongetje, Salo Muller, en aan de
deels joodse Westzaanse onderwijzer
Jo Seatiël. Theo: ‘Ik kan me Salo nog
wel herinneren. Hij had toen de naam
Jopie. Van meester Seatiël heb ik ook
les gehad.’

Ansichtkaart uit 1920 van J.J. Allanstraat 184. Bron: Westzaanse Digitale Beeldbank.

Salo Muller 6 jaar oud.

Salo Muller, later bekend geworden
als fysiotherapeut van Ajax, was 6 jaar
oud toen zijn joodse ouders in 1942
tijdens een razzia in Amsterdam werden opgepakt. Zijn ouders werden
afgevoerd naar concentratiekampen.
Hij werd door het verzet gered uit de
crèche vlakbij de Hollandse Schouwburg en heeft de verdere oorlog op
vele onderduikadressen doorgebracht. Zo ook bij de familie Valk. Op
een gegeven ogenblik werd dat toch
te gevaarlijk voor hem en moest hij
naar een ander adres. Hij heeft de
oorlog zo overleefd, maar zijn ouders
en grootouders zijn in concentratiekampen vermoord.
De Westzaanse onderwijzer Jo Seatiël
woonde in Amsterdam. Hij hoefde
geen jodenster te dragen omdat hij
maar voor een kwart joods was. Zijn
18 jarige zoon Joop deed verzetswerk

Onderwijzer Jo Seatiël.

in Amsterdam en heeft een tijdje in
Westzaan ondergedoken gezeten op
verschillende adressen. In de laatste
maand van de oorlog was het voor
meester Seatiël niet mogelijk om
dagelijks naar Westzaan te reizen. Hij
logeerde daarom bij de familie Valk
en ging in het weekend naar huis in
Amsterdam. Theo: ‘Hij was dus geen
onderduiker, maar meer een logé. Het
verhaal gaat dat hij op maandag zijn
eigen Zweeds wittebrood meenam
om dat de hele week te eten.’ Meester
Seatiël was van 1921 tot 1947 onderwijzer in Westzaan. Tijdens de bijeenkomst op 4 mei vertelt Theo Valk
meer over zijn ervaringen en over
zijn familie in oorlogstijd en over Salo
Mulller en de onderwijzer Jo Seatiël.
Karin Timmerman

J.J. Allanstraat anno nu.
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Fitcircuit

Een complete training in slechts 30 minuten!
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.45 - 12.00 uur
(Gesloten met reguliere schoolvakanties)

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

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

‘De Kwaker goed buurthuis’

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Ik ben Cisca en zet koffie/thee op
woensdagmiddag bij de repetities
van het Dagorkest ZaanstreekWaterland, waar mijn dochter
Mariska trompet speelt. Het is een
kleine groep muzikanten die mooie
muziek spelen en er best wat leden
bij kunnen gebruiken. Dus als u zin
hebt, kom dan meedoen of kom
eerst eens kijken en luisteren. Verder
vind ik De Kwaker een goed buurthuis, met veel activiteiten. Verleden

09.00 - 17.30 uur
09.00 - 13.00 uur
09.00 - 13.00 uur
09.00 - 21.00 uur
09.00 - 13.00 uur
09.00 - 16.00 uur

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

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

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

•
•
•
•

Drijvende aanlegsteigers
Drijvende terrassen
Kanosteigers
Roeisteigers

Westzijde 390, 1506 GL Zaandam, 075-6351695
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week was er een grote drukte, want
er werd gestemd. Niet verwacht dat
in Westzaan de opkomst zo hoog
zou zijn. En het Westzaanlied heeft
mijn hart gestolen: zo mooi als het
orkest ‘Jij bent de mooiste’ speelt.
Verder ben ik een prachtig boek aan
het lezen dat ik op de gratisboekenplank in De Kwaker vond. Kortom, ik
vind het leuk om als Zaandamse in
Westzaan mijn bijdrage te leveren.
Cisca Koene

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

De wintertaling is er weer
Wintertalingen zijn wat kleine, kleurrijke eenden, die vooral in open
gebieden met een moerassig karakter leven. In de vlucht zijn ze zeer
wendbaar. Ze vliegen snel en laag bij de grond, in dichte groepen.
ben een metaalgroene, halfzwarte
spiegel en wittige strepen aan vooren achterkant.
De wintertaling (Anas crecca) is nogal
schuw en niet zo gemakkelijk waar te
nemen. Al bij het minste onraad duikt
hij snel het riet in of gaat ervandoor.
Dan gaan ze loodrecht de hoogte in
en schieten weg in een snelle vlucht
met veel wendingen. Ze vertonen
uitstekende vliegkunsten, soms ook
in een strakke formatie. Ze vliegen
behendig manoeuvrerend om obstakels heen.
In de winter zijn wintertalingen, op
doortrek naar warmere gebieden (zie
kaartje wintertrek), in tamelijk grote
groepen in ons land. Als broedvogel
gaat het de soort niet voor de wind.
De aantallen nemen geleidelijk af ten
gevolge van verdroging en milieuveranderingen in ons Zaanse verstedelijkte leefgebied.
Het mannetje (zie plaatje) heeft
een opvallende, horizontale witte
band op de schouders. Hij heeft een
kastanjebruine kop met een brede
groene oogvlek, doorlopend tot op
het achterhoofd. En een roomgele
vlek aan weerszijden van de zwarte
onderstaart. De snavel is grijs, de
poten zijn bruingrijs. Het vrouwtje
heeft gevlekte bruine bovendelen
en flanken. De kruin is donkerder, de
onderdelen zijn ’s zomers gevlekt en
’s winters witter. Beide seksen heb-

Vogeltrek
De noordelijke populaties trekken
ver weg, terwijl de zuidelijke populaties het hele jaar op dezelfde plek
blijven of over kleine afstand trekken. In oktober trekt de wintertaling
veelal richting Engeland, de Middellandse Zee en het midden en oosten
van Afrika. Eind februari maart wordt
met de tocht terug naar het noorden
van Europa begonnen. Een enkeling
broedt hier in de Zaanstreek.
De wintertaling zoekt zijn voedsel aan het wateroppervlak in zeer
ondiep water. Daar zeeft hij al ‘knabbelend’ zaden en soms kleine wormen of slakjes uit het slik. Soms, als
het water ietsje dieper is, zijn ze grondelend te zien. Met de kop onder
water verzamelen ze dan kleine
waterdieren en plantaardig materi-

Wintertalingmannetje in de Kalverpolder.

aal. Een wintertaling broedt zowel
in zoet als brak water. Hij heeft een
voorkeur voor (duin)meren of poelen
in een beboste omgeving met dicht
begroeide oevers. Het nest van dode
plantendelen is bekleed met dons of
varens en is goed verstopt in dichte
vegetatie, soms ver van open water.
Het wijfje broedt de 7-14 eieren alleen
uit en verzorgt de jongen.

beheer van Staatbosbeheer overgenomen door enkele biologische veehouders uit de directe omgeving. Het
betreft hier vaarland en het is slechts
toegankelijk per boot.

Beheer
Helaas is de wintertaling wel een
weinig voorkomende broedvogel
geworden in onze natte graslanden.
Deze mooie eend is bij de vogelaars geliefd. Helaas zijn na 1976 de
aantallen fors gedaald. In de polder
Westzaan broedden nog zo’n 25 tot
27 paren. Vanaf 2000 tussen de nul
en zeven paren. Maar in het Guisveld zijn op 16 maart vorig jaar door
Hans Boersma en Rob Koeman van de
Vogelwacht Zaanstreek maar liefst 36
wintertalingen gespot. Een bemoedigend resultaat! Het Guisveld omvat
250 hectare veenweiden. Op circa
van 40 hectare hiervan wordt het

Dromen waarmaken
Vrije tijd betekent voor iedereen wat
anders: uitslapen, vrijwilligerswerk,
koken, sporten, naar het café gaan.
Mensen die gepensioneerd zijn of dat
binnenkort gaan meemaken, denken
vervolgens na over hoe ze hun tijd
willen besteden. Dromen kunnen
worden waargemaakt.
Op 24 september werden onze chauffeurs van De Groene Koets door de
wijkmanager in het zonnetje gezet
in het kader van waardering voor
activiteiten in de wijk. Het enthousi-

asme bij de passagiers die regelmatig
gebruik maken van dit vervoermiddel is nog steeds groot. De bezoeken
aan kappers, huisartsen, tandartsen,
winkels, De Kwaker zijn veelvuldig.
Ook De Zonnebloem maakt met haar
leden regelmatig uitstapjes met onze
bus. Daarnaast is ook het vervoer van
en naar het ZMC voor veel mensen
een uitkomst.

kom. Dan kunnen we de reisschema’s
op een doelmatige manier verdelen.
Hebt u dus een ochtend of middag
per week beschikbaar, meld u dan
aan. U bent van harte welkom. Een
gewoon rijbewijs volstaat.
Ons nummer is 06-1344 5600. Het
staat op de bus en in De Wessaner bij
de belangrijke adressen.

Dit is allemaal te danken aan de inzet
van de vrijwillige chauffeurs. Nieuwe
chauffeurs zijn uiteraard zeer wel-
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HOUSE OF NAILS

Je ziet het verschil!

• Gespecialiseerd in
Gel- en Acrylnagels

Haarverlies , tijdelijk of permanent??
Vakkundig en eerlijk advies

• Manicure

Vrijblijvend gratis intake gesprek

• Gelpolish op teennagels

Declaratie bij alle zorgverzekeraars

• Docent bij Magnetic
Nail Design B.V.

Goede nazorg en service

Voor informatie www.dehaarwerksalon.nl

• Jarenlange ervaring

Of bel 06 24 30 40 74

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

R es

taur

ant

Zaanweg 51B
1521 DL Wormerveer
Telefoon 075 - 621 98 02

Greta
Angelina
Facebook

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

Voor al uw feesten en partijen
tot 90 personen, de hele boot
voor uw gasten.
Ook voor vlees- & vis gerechten.
Puur natuur!
Bij ons kunt u terecht voor de echte
Westzaanse zuivel zoals yoghurt,
kwark en melk.
Daarnaast vindt u vlees, eieren,
sappen en het servies van Wiebe
van der Zee.Tevens verkopen
wij Schippers kaas. We helpen u
graag bij het samenstellen van een
geschikt cadeau, relatiegeschenk of
kerstpakket.Geniet van een heerlijk
boeren ijsje op ons Rustpunt!
www.westzaansezuivelboerderij.nl

- Feesten, partijen,
lunches en diner
- Diverse gerechten
buiten de kaart!
- Gratis eigen
parkeergelegenheid.

amer
De gezelligste huisk
ek
re
st
an
van de Za

- 7 dagen per week
geopend!

De Watering 1, 1503 VR Zaandam (t.o. flat de Noordwachter)
telefoon 075-61 44 215 / 06-55 78 67 73
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Westzaanse
Zuivelboerderij

Succes voor de turnvereniging
In het weekend van 23 en 24 maart vond de laatste competitieronde plaats van rayon ZaanstreekWaterland. Na de tweede ronde waren al vijf
selectieturnsters doorgestroomd naar de regiofinales. Dit derde competitieweekend was wederom
succesvol voor GV Jahn. Er werden maar liefst 14
medailles gepakt en vier turnsters werden rayonkampioen van seizoen 2018-2019 bij de selectiegroep. Bij de recreatieturnsters pakten drie
meiden een medaille. Rona, Charlotte, Tiana en Eva
mochten een gouden plak in ontvangst nemen.
De eerste drie kregen bovendien de beker voor

rayonkampioen in hun klasse. Chafina pakte zilver
en de beker en Xi-Anne ook zilver. Jolein, Jael en
Anouk behaalden brons. Jill en Plume kregen een
medaille voor hun vierde plek en Daphne, Fay en
Krista behaalden een vijfde podiumplek.
Gym is voor iedereen! Wil jij of jouw kind/zus/
broer/opa/oma ook in beweging komen? Bij GV
Jahn is plek voor iedereen, van peuter tot oudere.
Gym, turnen, freerun, steps, 55+ keep fit zijn een
greep uit de sporten die worden aangeboden.
Voor meer informatie kunt u de website bezoeken
www.gvjahn.nl.

Jubilarissen bij Jahn
Op de jaarvergadering van 18 maart had turnvereniging GV Jahn Westzaan maar liefs vier jubilarissen! Het ging om vier dames: Alie Dirksen (60 jaar
lid), Riet Koomen (50 jaar lid), Nanda de Vries en Len
Baly (beiden 25 jaar lid). De dames doen nog steeds
elke week enthousiast mee aan de gymlessen en
we hopen dat ze nog vele jaren blijven komen.
Tijdens de jaarvergadering werd Jaap Hulshof
voorgesteld als nieuwe voorzitter.
het bestuur

Vlnr. Riet Koomen, Alie Dirksen en Len Baly. Nanda de Vries
was helaas afwezig.

De nieuwe voorzitter van GV Jahn, Jaap Hulshof.

Kunst in de kerk

Mijn naam is Henny Pols en ik woon in Alkmaar. Al
vanaf de middelbare school was het werken met
textiel iets wat ik in mijn vrije tijd graag deed. Eerst
natuurlijk om kleding te maken maar al gauw met
diverse borduurtechnieken. Sinds 2002 maak ik
deel uit van de werkgroep Kunst in de Kerk. Ieder
jaar behandelen wij een thema uit de bijbel en werken dit dan met verschillende technieken uit. Met
het werk dat momenteel in de Grote Kerk hangt,
behandel ik verschillende thema’s uit de Bijbel. Op
de foto heb ik de bevrijding van het volk Israël uit
Egypte willen uitbeelden. Mijn werk zal de komende maanden te zien zijn.

op de tuin
Maart roert zijn staart, dat hebben we weer
eens ervaren. Maar nu is het dan toch lente! De
sneeuwklokjes hadden al plaatsgemaakt voor
narcissen en die zijn inmiddels weer ingehaald
door krokussen en ander moois. Op de tuin is
het momenteel hard werken. De groenbemester moet verwerkt worden, de mest ondergespit
en er kan al van alles gezaaid worden. Voor de
erwtjes en peultjes moet er gaas gezet worden.
Dat is altijd weer een klusje waar manlief bij
moet helpen, want er moeten met de grondboor gaten geboord worden voor de palen. Hij
komt niet zoveel op de tuin, maar als hij er is wil
ik dat hij bewonderend uitroept: ‘Wat mooi en
wat heb je al veel gedaan.’ De werkelijkheid is
wel eens weerbarstiger en ik besef dan dat het
genoeg is dat je zelf tevreden bent over wat je
doet.
De erwtjes, peultjes en kapucijners kunnen dus
de grond in. Ik had ze eigenlijk moeten voortrekken, want de vogels zijn er gek op, vooral als ze
net met een puntje groen boven de grond uit
komen piepen. Dan maar een net erover. Deze
maand kan er zoveel gezaaid en geplant worden, je zou er onrustig van worden, wat natuurlijk juist niet de bedoeling is. Het is juist zo’n
heerlijke plek waar de discussies alleen gaan
over het tijdstip van uitjes planten en aardappels poten. Daar heb je het dan met z’n allen
zo druk mee dat de land- en wereldproblemen
even op de achtergrond kunnen raken. De koolmezen zingen om het hardst en dat geeft hoop
dat het nestkastje aan mijn tuinhuisje weer
bewoond gaat worden door kleine veelvraatjes
van rupsen en ander gespuis. Tot nu toe is het
ieder jaar gelukt om een koolmezengezin groot
te brengen, dat dan nog lang kwetterend blijft
rondhangen.
Truus Weertman
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Simone Dijkman

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar

MAKELAARDIJ

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

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

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

www.schramadvocaat.nl

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

Gebruikt u verschillende medicijnen?

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

MEDICATIEROL

Met de
houdt u het overzicht!

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie.

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

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

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

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

Molenwerf 9 • 1541 WR Koog aan de Zaan
Telefoon (075) 63 555 11 • www.apotheekwestzijderveld.nl
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IN DE SCHIJNWERPER
Jan Venema:
‘Ik werk nog alle dagen’
Jan Venema (91) woont met zijn vrouw Nel (87) en zoon Jelle op J.J. Allanstraat 382a. Dat is op
het grindpad evenwijdig aan de Weelsloot, met achterin metaalbewerkingsbedrijf Venema,
dat sinds tien jaar bestierd wordt door zoon Bert.

Hoeveel kinderen heeft u?
We hebben drie zonen: Bert, Nol en Jelle. Bert
woont achter, bij de werkplaats. Nol woont met zijn
vrouw en twee dochters in Den Hoorn, bij Delft. Hij
is ingenieur en zit in de computerwereld, waar ik
niks mee heb. Ik heb alleen deze rekenmachine.

Bent u hier ook geboren?
Ik ben geboren op nummer 290, recht tegenover de
bloemenwinkel van Albers. Het stond over de wegsloot, in een straatje van drie kleine huisies. Waar
we nu wonen heeft de familie Tip olie gemaakt.
En geroerd. En gemengd. En geperst. Over hoe wij
hier toen terecht zijn gekomme kun je temet een
boek schrijven. Mijn vader had al een relatie met
mijn moeder en was hier in de Zaanstreek meubels
aan het timmeren. Hij was in de kost bij Van Leeuwen en zo leerde hij diens broer Jaap kennen. Mijn
vader was eigenlijk op een schuurtje in Westzaan
verlegen om een vaste plek te hebben om te timmeren. Jaap wees hem op een ouwe schuur op de
plek waar nu Gert Volkers woont. Maar die bleek
net verhuurd te zijn aan kozijnenmaker Kroese.
Toen wees Jaap hem dit perceel aan. Hier werd
niet meer gewoond en gewerkt, omdat die Tippen in Indië planters waren geworden. Behalve het
(beige) huis aan de straat, waar nu Willem en Nel
Tip wonen, lieten ze de rest van het perceel aan
zijn lot over. De Tippen die er toen woonden hadden een stuk of vier kinderen en tante Em (van Sol).
Ze plukten de vruchten hierachter en hadden een
stukkie omgespit om in te zaaien. Mijn vader had
contact gezocht met de eigenaar van de familie,
die in Baarn woonde. En daar heeft hij toen het huis
van gehuurd. Dat is het huis waar mijn zus Trijnie nu
in woont. Aan de Weelsloot. Maar er was geen gas,
geen water en nauwelijks elektra. Mijn vader heeft
de waterleiding toen helemaal ingespit. Want mijn
moeder moest elke dag met een emmertje naar de
buren voor een beetje water. Haha! Ze hadden wel
van die bakken met dakwater, wat je gerust voor
een heleboel dingen kon gebruiken, hoor. Maar
voor het eten natuurlijk niet. Trouwens, het elektra
stond op van die hoge palen. Zaanland beheerde
dat en daar heeft mijn vader toen een grondkabeltje van gekregen. De ijzeren gasbuis die er lag was
helemaal doorgerot, dus gas hebben we sowieso
nooit gehad.

Hoe oud was u dat u hier kwam wonen?
Twee. Trijnie was amper een jaar. Daarna kwamen
nog Hanna en Anneke. In de strenge winter van
1929 was er geen knappe verwarming. De tuin

stond vol met vruchtboompies en daar hebben we
heel wat aardigheid van gehad. In 1890 is er nog
een groot stuk aan het huis aangebouwd. Dat is in
de jaren dertig o.a. verhuurd geweest aan Willem
Jansen, nog voordat hij later terugkwam en in het
(groene) huis van Hanna is gaan wonen; voor aan
de weg rechts.

Is uw vader hier toen weer meubels gaan
maken?
Ja. Later werden dat bakken voor bakkersfietsen en
melkboeren. Met van die grote deksels. Die maakte
hij veel voor een joodse firma in Amsterdam. Maar
met de oorlog raakte dat weer een beetje over. Vlak
voor de oorlog is mijn vader nog failliet gegaan.
Toen hij weer geld had heeft hij zijn schulden bij
iedereen afbetaald. Behalve bij één die zei: ‘Nee,
daar komen we niet meer op terug.’

Waar heeft u op school gezeten?
Op de Noorderschool. Maar met mei 1940 werd die
geconfisqueerd als ziekenbarak. De hogere klassen zaten in de Noordervermaning en de andere
klassen in de kerk, de pastorie en in het zanglokaal
aan het Weiver. Pas met dertien en een half kwam
ik van school. Mijn vader kon wel een hullepie
gebruiken. Ik begon met spijkers recht te slaan, die
op de grond zwierven. Ik ben dus nooit naar een
ambachtsschool geweest. Ik was denk ik wel handig, want in de vijftiger jaren ben ik begonnen in
het ijzer, wat ik m’n eigen heb aangeleerd.

Heeft de oorlog nog een rol van betekenis gespeeld?
Begin 1944 kwam Voogt naar m’n vader toe dat er
iemand uit Amsterdam heel snel moest onderduiken. Nou hadden we hier al een paar onderduikers,
mensen die anders in Duitsland te werk zouden
worden gesteld. Maar Voogt had er volgens mijn
vader niet bij vermeld dat het om een Joodse man
ging. Als je dan verraden zou worden ging je met
je hele familie naar het concentratiekamp. Mijn
vader heeft hem toch in huis genomen. Eind 1944
kwam daar zijn vrouw ook nog bij. Maar die bleek
tuberculose te hebben. Dat kwam omdat ze in
1941 sanatoria schoonden van Joden. Zij lag daar
en kwam zo in de wijde wereld terecht. Ze heeft
de hele oorlog door gerommeld en op een bovenkamertje gezeten. Een paar jaar na de oorlog was
ik de eerste van onze familie die op mijn schenen
zieke plekken kreeg. Dokter De Jong zag meteen
dat het een tuberculoseaanval was. Daarna begon
mijn vader te hoesten. Die moest heeft toen zeker

Zie ook op YouTube: Venema aan het werk voor molen
De Paauw (Otterdvd)

een jaar in het Van Raalteziekenhuis gelegen. Ik kon
ook niet veel, dus we raakten langzaamaan helemaal aan de grond. Anneke kreeg gierende hoofdpijn, ook van de tbc. Zij heeft in het Gooi in een
sanatorium gelegen. En in 1953 ging ik zelf voor de
bijl. In een centrum in Zaandam dat toen met geld
uit Amerika is opgezet, zei een dokter dat ik er ook
maar een jaartje tussenuit moest. Maar ik hoestte
niet en daarom mocht ik thuis liggen. Ik was niet
besmettelijk voor anderen.

U bent later met metaal bewerken verder
gegaan.
Ja, dat was wat makkelijker. Ik heb boten gebouwd,
tafelonderstellen en van alles eigenlijk. IJzer moet
je buigen en snijden. Dat doe je met beitels en
hamers. Van lieverlee hebben we daar machines
voor aangeschaft.

Waar bent u het meest trots op van wat u
gemaakt hebt?
Dan kan ik niet zeggen. Nou, in de loop van de
jaren hebben we ook wel spullen voor de molens
gemaakt. Geen wieken of zo, maar kleinere dingen
die ik hier wel kon begaffelen. Zo heb ik voor mijn
overbuurman Bart Nieuwenhuijs o.a. metalen banden geslagen om de houten raderen voor molen
De Paauw in Nauerna. Achter bij de Zaanse Schans
is een uitkijktoren. Die heeft Bart ook gebouwd. Ik
heb daarvoor 85 bouten van 60 cm gemaakt. Die
moesten door twee dikke balken heen. Aan het
eind freesde ik een sleuf, om een ijzeren spie in te
kunnen slaan.

Waar bent u momenteel mee bezig?
Kijk, deze ringen moeten op deze ronde filters voor
Cacao de Zaan (dat nu anders heet) worden gezet.
In cacaopersen van vijf meter lang zitten dikke platen met filters. Cacaobonen worden in een keer
ineen gedrukt en dan druipt de cacaoboter eruit.

vervolg op pagina 12 >>
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Makkelijk sparen
met Spaarpotjes

oldenburg

Vanaf nu zijn Spaarpotjes voor jou
beschikbaar in de Rabo Bankieren App en
Rabo Online Bankieren. Met Spaarpotjes
kun je doelgericht en overzichtelijk sparen,
bijvoorbeeld voor die nieuwe auto of een
vakantie.

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

Kom maar op met de
toekomst

• 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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<< vervolg van pagina 11
Maar die filtermatten moeten als ze stukgaan
vernieuwd worden en die maken wij. We maken
ze trouwens ook voor Singapore en Ivoorkust.

Wat vindt u belangrijk in het leven?
Ja, misschien is het stom om te zeggen, maar
ik ben altijd druk met mijn werk geweest. Mijn
vouw was daar niet altijd blij mee, hoor. We zijn
in 1956 getrouwd. Ik heb eerst een woonwagen voor ons gemaakt en later met hulp van
mijn zwagers en andere mensen ons woonhuis
gebouwd (midden op het erf rechts, MP).
Marijke van der Pol

Herdenking
4 mei in
Westzaan
Jaarlijks worden op 4 mei in Westzaan de
slachtoffers van oorlog en geweld herdacht.
Het plaatselijke 4 mei-comité organiseert een
herdenking in de Zuidervermaning. Dit jaar is
landelijk het thema ‘in vrijheid kiezen’, vanwege
het feit dat we 100 jaar kiesrecht kennen. Maar
in deze tijd van vrede en vrijheid valt er volop te
kiezen. Ook nu kunnen keuzes levens redden of
ruïneren. In dit herdenkingsjaar wordt de vraag
gesteld: nemen we verantwoordelijkheid voor
onze keuzes? Herdenken als uitnodiging en
opdracht om na te denken over onze vrijheid.
En de waarschuwing voor extreme intolerantie
en polarisatie als ondermijning van onze rechtsstaat. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stonden
mensen dagelijks voor ingrijpende, levensbepalende keuzes.
De Zuidervermaning is op 4 mei open vanaf
19.00 uur. Het Dagorkest Zaanstreek-Waterland
en het Dameskoor Westzaan verzorgen muziek
en zang. Mevr. M. Verbraeken-Blomaart, als jong
meisje actief in het Zeeuwse verzet, zal een
toespraak houden. Mirthe Westrik draagt een
gedicht voor over vrijheid en tot slot zingen kinderen van basisschool De Rank een vrijheidslied.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt
om 20.20 uur. Daarna is er koffie of thee voor de
aanwezigen. Diegenen die geen vervoer hebben kunnen de Groene Koets reserveren voor
de heen- en terugreis.
comité 4 Mei-herdenking Westzaan,
Jan Heijink

ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

De krachtpatsers van Crok Transport
Op mijn vraag aan een uit een van de geparkeerde vrachtauto’s stappende man ‘Waar kan ik
Wesley vinden?’ krijg ik een stevige handdruk en
als antwoord: ‘Dat ben ik.’ Met hem heb ik namelijk
afgesproken op deze regenachtige en winderige
zaterdagmorgen. Ik ben op de Overtoom halverwege Westzaan en Nauerna, waar zich de werkplaats en het parkeerterrein van Crok Transport
bevinden. Op deze vrije zaterdag staat hier het
complete wagenpark van de firma (12 stuks) voor
mij uitgestald. Het zijn dan ook geen kleine jongens die de chauffeurs graag mee naar huis nemen
om voor de deur te parkeren en in het weekend
nog eens een toertje met de familie mee te maken.
Nee, dit zijn echte krachtpatsers om 10 of 25 kuub
grond mee te vervoeren.
Even later zit ik met vader Nico en Wesley Crok in
de chauffeurskantine, die op deze dag verder leeg
is. Het binnengaan ervan was nog een gevaarlijke klus, want door de hevige wind dreigde de
deur Wesley uit de handen te waaien. Maar zowel
vader als zoon zijn robuuste en breedgeschouderde types waar de wind niet veel vat op heeft.
Ik vraag daarom als eerste waar ze dit postuur aan
danken. ‘Komt dat soms door het veelvuldig laden
en volscheppen van de vrachtwagens?’ Maar breed
lachend verzekeren ze mij dat dit niet het geval is.
‘Nee wij zijn geen sjouwfeurs,’ grapt Wesley. ‘Dat is
allemaal puur natuur en gelukkig houden we van
goed eten. Wij laten de hydrauliek tegenwoordig
het zware werk doen en laden met een laadkraan
met knijpertje onze wagens vol. Dat was in de tijd
dat opa Teun het bedrijf startte, in 1956, nog wel
anders. Die moest nog vaak met ellebogenstoom
een lading tegels inladen, en dat soms drie keer per
dag,’ zegt Wesley vol ontzag.
‘Mijn opa Teun, die eigenlijk timmerman was,
startte in 1959 het transportbedrijf dat mijn vader
in 1987 van hem overnam. Hij runde samen met
mijn moeder het bedrijf, waarbij zij het administratieve deel voor haar rekening nam, zodat hij meer
tijd voor de planning van het werk had. Mijn zus
Jessica had eerder al deze taken van mijn moeder
op kantoor overgenomen, toen ik in juli 2018 het
bedrijf weer van mijn vader overnam. Een echt
familiebedrijf dus. Mijn vader is nu 61 jaar en wil
het rustiger aan gaan doen. Hij wil meer tijd voor
vakantie nemen, alhoewel daar tot nu toe niet veel
van gekomen is. Ik kan daardoor gelukkig nog van
zijn adviezen profiteren.
Hij is momenteel wel al anderhalf jaar druk bezig
met zijn hobby: het restaureren van een oude DAFtruck met laadkraan uit 1966 en dit project nadert
nu zijn voltooiing. Hij kocht hem in 1980 als een 14
jaar oude zandkieper waarmee hij de eerste vier
jaren als zelfstandig ondernemer klussen in het
grondvervoer aanpakte. Later, in 1987, nam hij ook
de wagens en het bedrijf van opa Teun over.’

Crok Transport houdt zich vooral bezig met de
grond-, weg- en waterbouw en het aanleggen van
riolen in Noord-Holland en omvat alles wat met de
kiepauto of containerbak kan worden vervoerd.
Ze vervoeren ook de grote rioolbuizen voor het
diepriool. Een grote klus in 2012 was het uitvoeren van het benodigde transport voor de aanleg
van 14 kilometer riool in Poelenburg, Zaandam. In
Amsterdam wordt de firma Afezo geassisteerd bij
het aanleggen van riolen. Ook wordt veel grond en
sloopmateriaal afgevoerd naar puinbreekinstallaties en stortplaatsen.
De verhuur van de auto’s, inclusief chauffeurs, aan
de klanten geschiedt per dag, maar kan ook voor
weken of maanden zijn. De chauffeurs spreken dit
zelf af met hun opdrachtgevers en maken dagrapporten op. Voor een Friese aannemer plaatste de
firma jarenlang door heel Noord-Holland ondergrondse vuilcontainers en voerde het hiervoor
benodigde graafwerk uit. Als bijzondere klus
herinnert vader Nico zich nog het plaatsen van
vlaggenmasten door heel Noord-Holland voor de
Zaandamse firma Multiservice. Hun vrachtwagens
reden dan vaak met slechts twee of drie vlaggenmasten, een lachertje voor de chauffeurs die normaliter met 25 kuub grond rondrijden. Maar de
wagens hadden wel hun knijpertjes nodig voor
het grondwerk om ze stevig in de bodem te verankeren. ‘Maar nu moet ik weer aan het werk,’ zegt
Wesley tot slot. ‘Want er zijn wat onderhoudsklussen te doen aan de wagens en aangezien mijn
vader en ik al het basisonderhoud en reparaties in
eigen beheer uitvoeren, moeten we nog snel wat
reparaties afwerken. Maandagmorgen zwermen
onze chauffeurs weer uit over Noord-Holland. Allemaal als een koning van de weg aan het stuur van
hun 500 pk sterke truck. Het is voor hen wel een
groot voordeel dat alle trucks tegenwoordig automatische versnellingsbakken hebben die de versnellingen perfect, snel en soepel weten te vinden.
Gelukkig nemen ook de bouwactiviteiten weer toe,
na een wat rustige periode in de afgelopen jaren.
Binnenkort komen er weer twee Volvo-trucks bij
om het wagenpark te versterken.
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Het 55e Roda Schoolkorfbaltoernooi
Op 15 en 16
mei
2019
is het weer
zover. Sinds 1964 wordt dit toernooi georganiseerd. Eerst was het
nog een breed Zaans toernooi,
maar door de snelle groei van de
korfbalsport werd het toernooi
vanaf 1972 in Westzaan gehouden.
Vraag de gemiddelde Nederlander of die ooit gekorfbald heeft,
dan krijg je in negen van de tien
gevallen als antwoord: Ja, bij het
schoolkorfbal. Het karakter van
het toernooi is in de loop der jaren
wel veranderd. In het eerste begin
speelden we met twaalftallen,
toen achttallen en nu viertallen.
Met de laatste spelvorm, het zogenaamde 4korfbal, is het spel nog
spectaculairder geworden, omdat
de kinderen bijna tegelijkertijd alle
functies moeten beoefenen: overspelen, blokken, schieten en…
scoren, met spectaculaire acties
als gevolg. Op het moment van
schrijven is de inschrijving nog
open, maar wij verwachten weer
een kleine 400 kinderen. Woensdag 15 mei voor de groepen 3

en 4 en donderdag 16 mei voor
de groepen 5, 6, 7 en 8. Op beide
toernooidagen begint het spektakel om 17.30 uur.
Natuurlijk doen de twee Westzaanse scholen De Kroosduiker en De
Rank mee en daarnaast verwachten wij vier scholen uit Assendelft.
Vorig jaar was De Kroosduiker
Noord winnaar, maar tweemaal
achter elkaar de titel winnen is vrijwel onmogelijk. De Regenboog,
De Dorpsakker, De Octant en niet
te vergeten De Rank in Westzaan
en Assendelft zijn allemaal kanshebbers voor de felbegeerde titel.
Trainingen door Jelmer Knossen
van Korfbalkids vinden zowel
plaats op de scholen als op de
Roda- velden. En ook na het toernooi zijn er nog een aantal trainingen, voor kinderen die verder
willen gaan in deze superleuke
sport.
Roda bestaat al meer dan 100 jaar
en heeft rond de 200 leden waarvan de helft jeugdleden. Bijna al
onze jeugdtrainers hebben zelf
gekorfbald en velen werken met
veel didactische kennis als docent

in het onderwijs. De jeugdtrainers
zijn het afgelopen jaar begeleid
door Chris Kaper van Kaper Coaching om meer kinderen aan het
sporten te krijgen en te houden.
De begeleiding van onze jeugdtrainers door Kaper Coaching en
de trainingen overdag op scholen door Korfbalkids is mogelijk gemaakt door het Rabobank
Verenigingsondersteuning-programma, gericht op gezondheid,

duurzaamheid en sociale cohesie.
Kun je niet wachten tot het toernooi begint, dan kun je je nu
alvast aanmelden voor een gratis
proeflidmaatschap van drie maanden bij Claudia van Baarsen. Je
kunt haar bellen op 075- 6573 120.
Of ga naar de website: wkvroda en
kijk onder de tab ‘lid worden’.
redactie Roda Clubblad

De Dag van Westzaan 2019
Er zijn tijdens de eerste vergadering weer heel veel leuke ideeën
boven komen drijven om De Dag
van Westzaan nog spectaculairder
te maken. De Dag van Westzaan
vindt dit jaar plaats op 14 september. Om deze dag te openen
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zal er weer een oldtimeroptocht
worden georganiseerd. De oldtimers zullen van de Zuid naar de
Noord rijden. Via Plan Molenaar
en de Provincialeweg zal de stoet
weer terug het dorp inrijden, om
vervolgens op diverse plekken in
het dorp tentoongesteld te worden, onder andere bij Gallery of
Dreams, tegenover de begraafplaats. Hebt u een oldtimer en lijkt
het u leuk om het dorp wakker te

schudden? Geef u dan op via dotte.kuiper@gmail.com.
Op De Dag van Westzaan zullen
veel deuren open staan en iedereen is welkom. De Westzaners
die een kijkje nemen bij één van
de vele verenigingen, instanties
of stichtingen willen misschien
wel lid worden of op een andere
manier hulp aanbieden. Dit is dan
ook de reden dat De Dag van Westzaan wordt georganiseerd. Wie is
er nou niet trots op alle organisaties die er in Westzaan zijn? Wilt u
als vereniging, instantie of stichting een bijdrage leveren op De
Dag van Westzaan, mail dan naar
ddvwikdoemee@gmail.com.
Aan het organiseren van deze
fantastische dag zit natuurlijk heel
wat werk. Tijdens de vergaderingen worden ideeën uitgewisseld
en hulp aan elkaar geboden. Want
samen staan we sterk. Wilt u ook
graag uw deuren openzetten op
De Dag van Westzaan, maar heeft
u nog geen idee op welke manier,
of wilt u op een andere manier
ondersteuning geven aan deze

dag, dan nodigen wij u van harte
uit voor de volgende vergadering. Deze vindt plaats op 8 mei in
dorpshuis De Kwaker om 20.00 uur.
Let op, als u iets wilt doen en ook
een stukje wilt plaatsen in de speciale ‘Wessaner’ die voor De Dag
van Westzaan verschijnt, dan moet
dit vóór 8 mei worden gestuurd
naar ddvwikdoemee@gmail.com.
Stuur alstublieft wel vooraf even
een berichtje, dan ontvangt u de
voorwaarden waaraan het door u
geschreven stukje moet voldoen.
Voor meer informatie kunt u
een kijkje nemen op de website:
www.westzaan.nl. Of bekijk onze
Facebookpagina: De Dag van
Westzaan.

Gallery

-of dreams -

Expositie ‘Zaens Skoon’ verlengd tot 11 mei
De tentoonstelling‘Zaens Skoon’
bij Galerie Staphorsius is al door vele liefhebbers
bezocht. Dat is aanleiding voor de
Willem Jansen Stichting om de expositie met een aantal weken te verlengen, tot 11 mei. De expositie geeft
vooral aandacht aan de werken van
fijnschilder Herman Buschenhenke
en tekenaar Remmet Ouwejan. Het
werk van beide kunstenaars geeft
een prachtig beeld van hoe de Zaanstreek zo’n eeuw geleden was. Soms
is een straatbeeld ook nu nog herkenbaar, maar veelal is het onherkenbaar
veranderd. Gesloopt om plaats te
maken voor de noodzakelijke vooruitgang.
Ook een aantal prenten en topografische kaarten is te zien: eeuwenoude
gravures, veelal met de hand fraai
ingekleurd, van Zaanse landschappen en straatbeelden uit de 18e eeuw,
waarbij wel wordt gesproken van
‘Loosjes-prenten’. De naam Adriaan
Loosjes (1689-1766) wordt genoemd
en het boek ‘Beschrijving Van De
Zaanlandsche Dorpen’, uitgegeven in
1794. En hierin is een aantal prenten
opgenomen: de ‘Loosjes-prenten’.
Vóór de uitvinding van de fotografie in de 19e eeuw kon bijvoorbeeld
een landschap alleen maar in beeld
worden gevat door het penseel van

de schilder of de graveernaald van
de prentenmaker, een ambacht dat
veel geduld en een grote vaardigheid
vereiste. De tekening of het schilderij
was ook nog eens eenmalig en daardoor vaak kostbaar. Van de veelal in
koper met een burijn (in negatief)
gestoken gravures konden dankzij
de druktechniek meerdere afdrukken
worden gemaakt. Hierdoor kamen ze
voor een lagere prijs bereikbaar voor
een breder publiek. Prenten werden
onder meer gebruikt om de wanden
thuis te sieren, boeken te illustreren en met stads- en topografische
kaarten werd de omgeving uitgetekend. Prenten van landschappen
met vaak beeldbepalende gebouwen of bezienswaardigheden, ook
ver weg. Veel van deze afdrukken op
kwetsbaar papier zijn in de afgelopen
eeuwen verloren gegaan. Originele
afdrukken in goede staat zijn vandaag de dag derhalve nog moeilijk te
vinden.
Adriaan Loosjes werd geboren in
Westzaandam en was bekend als
doopsgezind leraar, maar bovenal als
een ‘bijzonder en geleerd persoon’. In
het dagelijks leven was hij houtkoper.
Gezegd werd dat hij zeven talen sprak
en een grote belangstelling had voor
meerdere wetenschappelijke onderwerpen. Al op zijn 26e werd hij geroepen tot het ambt van onbezoldigd

doopsgezind leraar van ‘Het Nieuwe
Huys’, de vermaning die tegenwoordig aan de Westzijde in Zaandam is
te vinden. Vanaf 1750 begon hij met
het verzamelen van gegevens en het
beschrijven van de Zaanse dorpen
Oostzaan, Oostzaandam, Westzaan,
Westzaandam, Koog, Zaandijk, Wormerveer, West-Knollendam en Nauerna, en dit niet met de bedoeling
om dit werk te laten resulteren in een
boekuitgave. Dertig jaar na zijn dood
werd dit boek alsnog door uitgeverij
F. Bohn en A. Loosjes in Haarlem uitgegeven onder de titel ‘Beschrijving
Van De Zaanlandsche Dorpen’, voorzien van een inleiding door zijn zoon
Petrus Loosjes (1735-1813).
Adriaan Loosjes wordt beschouwd
als een belangrijke Zaanse geschiedschrijver en zijn ‘Beschrijving Van De
Zaanlandsche Dorpen’ geldt als een
bijzonder betrouwbare bron. Het is

gedocumenteerd met negen gravures, de Loosjes-prenten, die zijn gebaseerd op tekeningen van Jan Bulthuis
(1750-1801).
Door
verschillende
graveurs werden deze tekeningen
omgezet naar gravures om te worden verveelvoudigd. Daarbij nam de
graveur vaak de artistieke vrijheid om
het landschap verder te decoreren
met onder meer vliegerende kinderen, vee in de wei of mensen die een
pleziertocht maken in een roeiboot,
waardoor de prenten een lieflijke en
romantische uitstraling kregen.
‘Zaens Skoon’ is nog te zien tot en met
11 mei. Open: dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Informatie: www.staphorsius.nl en
www.willemjansenstichting.nl.

Jan Bulthuis – Tekening Achterzaan, 1794.

Alpe d’HuZes
Ik ben Iris van der
Eng en ik woon
in Westzaan. Op
6 juni van dit
jaar zal ik deelnemen aan Alpe
d’HuZes om geld
op te halen voor
het KWF. Net als
vele anderen heb
ik in mijn omgeving helaas al vaak te
maken gehad met de ziekte kanker.
De onmacht die deze ziekte met zich
meebrengt wil ik omzetten in iets
moois. Ik doe mee aan Alpe d’HuZes
omdat ik geloof dat wij samen kunnen werken aan een wereld waarin je
niet meer doodgaat aan kanker.
In 2017 mocht ik bijdragen aan de
organisatie van Alpe d’HuZes. Ik
raakte toen enorm onder de indruk
van dit mooie evenement en besloot
dat ik ooit nog eens terug wilde keren
als deelnemer. Deze editie gaat dit
gebeuren. Ik zal op 6 juni de Alpe

d’Huez zo vaak mogelijk fietsend
beklimmen, samen met een team van
mijn opleiding Sport, Management &
Ondernemen (team SM&O).
Wil jij mij steunen? Doneren kan via
de website www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraiser/iriseng. Ook ben ik
dit jaar te vinden op de Koningsmarkt
in Westzaan. Alvast enorm bedankt!
Alpe d’HuZes is een uniek sportief
evenement waarbij zoveel mogelijk
geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering
van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Op één dag beklimmen 5000 deelnemers fietsend,
hardlopend of wandelend maximaal zes keer de Alpe d’Huez onder
het motto ‘opgeven is geen optie’.
Elke gedoneerde euro aan het Alpe
d’HuZes/KWF-fonds komt direct en
voor 100 procent ten goede aan kankeronderzoek.
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Zuidervermaning staat weer stevig
Het moment is aangebroken om een
jaar van veel vergaderen, geld inzamelen en hard werken af te sluiten.
We gaan even terug in de tijd naar
het jaar 1731. Hoe zou Westzaan er
toen hebben uitgezien? In januari
van dat jaar vroeg de predikant de
broeders na de dienst even te blijven, om te spreken over het bouwen

van een nieuwe kerk. Op dezelfde
plek stond een kerk die in 1629 was
gebouwd. Deze werd erg bouwvallig.
Drie weken later, op 28 januari, kwam
men weer bijeen en besloot geld in
te gaan zamelen voor de bouw van
een nieuwe kerk. Al heel snel was er
voldoende geld bijeen gebracht. Op
1 maart werd het werk aanbesteed en

op 1 oktober van datzelfde jaar 1731
was de kerk klaar. Een voortvarend
volkje die Westzaners; van inspraakprocedures had men geen hinder.
Bijna 150 jaar later kwam er voor het
eerst een orgel in de kerk; een tweedehandsje, afkomstig uit de OnzeLieve-Vrouwekerk in Edam. Het orgel
werd gebouwd door orgelmaker Verhofstadt. De laatste restauratie van
het orgel door orgelbouwer Flentrop
vond plaats in 1995.
In der loop der tijden nam het aantal leden van de Doopsgezinde
Gemeente Westzaan sterk af. Het was
niet meer mogelijk de kerk in eigendom te houden. De kerk werd in 1979
overgedragen aan de Stichting Oude
Hollandse Kerken.
De geschiedenis herhaalde zich. Uit
inspectierapporten van de Monumentenwacht werd duidelijk dat het
prachtige rijksmonument door de
zeer slechte fundering dreigde weg te
zakken. Herstel van de fundering was
dringend noodzakelijk. Een bedrag
van circa € 500.000 was benodigd om
de fundering te herstellen. Voor de
Stichting Oude Hollandse Kerken was
dit op korte termijn niet haalbaar en
de Stichting besloot de Zuidervermaning over te dragen aan Stadsherstel
Amsterdam. Deze organisatie heeft
veel knowhow op het gebied van
renovatie van monumenten en daarnaast goede ingangen bij overheden
en subsidiënten.
Na de nodige toezeggingen van
de provincie Noord-Holland, de
gemeente Zaanstad, het Prins Bern-

hard Cultuurfonds, moesten de Westzaners in actie komen om de laatste €
50.000 zien binnen te halen. Door de
plaatselijke commissie Zuidervermaning werd samen met Stadsherstel
Amsterdam een crowdfundingsactiegehouden. Bezoekers, bedrijfsleven, vrienden en Westzaners hebben
gezorgd dat dit bedrag is binnengehaald. De monumentale Zuidervermaning werd hiermee gered.
Stadsherstel Amsterdam is als eigenaar van het pand verantwoordelijk
voor het gebouw. Het dagelijkse
reilen en zeilen is in handen van de
opgerichte Stichting Zuidervermaning Westzaan. Zij is verantwoordelijk
voor het invullen van de programmering en de verhuur van het gebouw.
Als dank voor de inzet van velen bij de
tot standkoming van dit project organiseren wij een avond waarbij wij dit
nog eens willen bekrachtigen. Deze
avond wordt gehouden op donderdag 9 mei om 20.00 uur, inloop 19.30
uur. Naast een presentatie over het
funderingsherstel is er een vertelconcert door Helen Botman en Peter van
Vleuten. Singer-songwriters Helen
Botman (o.a. bekend van La Luna) en
Peter van Vleuten brengen een tweestemmige mix van songs en verhalen.
Draagt u de Zuidervermaning een
warm hart toe, dan ontmoeten wij u
graag op 9 mei. U kunt zich aanmelden via info@zuidervermaning.nl of
075-6318 279.
Stichting Zuidervermaning Westzaan,
Loes Bijleveld, secretaris

Huisvesting vleermuizen en vogels aan De Kwaker
Sinds enkele weken hangen er aan
de gevels van De Kwaker kasten
voor gierzwaluwen en vleermuizen. De gierzwaluwnestkasten en
vleermuiskasten zijn door Adviesbureau E.C.O. Logisch in samenwerking met Timmer & Klusbedrijf
Outenaar aan de gevels geplaatst.
In de omgeving van het dorpshuis
zijn meer kasten voor huismussen en vleermuizen te vinden.
De aanleiding voor het plaatsen
van al de kasten is de geplande
sloop van bebouwing in de nabije
omgeving. In deze bebouwing
zijn onder andere nesten van de
gierzwaluw en de huismus en
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verblijfplaatsen van de gewone
dwergvleermuis aangetroffen. Om
te zorgen dat deze beschermde
soorten na de sloop voldoende
verblijfplaatsen hebben, zijn voor
nieuwe verblijfplaatsen daarom in
de omgeving kasten opgehangen.

Wet natuurbescherming
Voor de bescherming van natuur
is in Nederland de Wet natuurbescherming opgesteld. Bij een
ruimtelijke ingreep, bijvoorbeeld
de sloop van een oude woning,
is het noodzakelijk om in kaart te
brengen of de plek van belang is
voor beschermde soorten.

Door het uitvoeren van een
verkennend
natuuronderzoek,
een zogenaamde quickscan, is
vaak al snel te bepalen of een
gebied mogelijkheden biedt aan
beschermde soorten. Woningen
en andere gebouwen zijn vaak
erg geschikt voor bijvoorbeeld
de huismus om hier hun nesten
te bouwen. Ook vleermuizen
verblijven graag in bijvoorbeeld
spouwmuren van gebouwen.
Door middel van een aanvullend
inventarisatieonderzoek kan goed
in beeld worden gebracht of en
hoe beschermde soorten gebruik
maken van een gebied of gebouw.

In de omgeving van De Kwaker
zijn tijdens natuuronderzoek
nesten van de gierzwaluw en de
huismus aangetroffen en verblijfplaatsen van vleermuizen. Voordat er gesloopt kan worden, is
het aanvragen van een ontheffing
inzake de Wet natuurbescherming
noodzakelijk. In de ontheffing is
vastgelegd hoe men met de aanwezige beschermde natuurwaarden om dient te gaan. In het geval
van De Kwaker zijn er reeds enkele
maatregelen getroffen door het
plaatsen van alternatieve nest- en
verblijfplaatskasten. Na het verkrijgen van een ontheffing van

de provincie en het treffen van
maatregelen is het toegestaan de
bebouwing in de juiste periode te
slopen.
De opdrachtgever van de sloop is
dan ook erg blij dat dorpshuis De
Kwaker, cbs De Rank en enkele
bewoners enthousiast reageerden
op het idee om kasten aan hun
gevels te hangen. Nu kunnen de
sloopwerkzaamheden
volgens
planning worden uitgevoerd.
Hopelijk zullen de dieren de kasten
snel vinden en in gebruik nemen.
Mélusine Bertholet,
projectleider ecologie

Opbrengst bestemd voor
Campagneteam Huntington
Toertocht van 24 uur begint en eindigt in Westzaan
Minimaal
zestig
wielrenners
heeft Edwin Stolp nodig voor zijn
24-uurs uitdaging in het midzomernachtweekeinde van 22 en 23 juni.
Met een toertocht door een deel van
Noord-Holland hoopt hij veel geld
in te zamelen voor het Campagneteam Huntington, dat belangrijk
onderzoek financiert naar de hersenziekte. De toertocht begint en eindigt
in Westzaan.
Edwin Stolp lijdt zelf aan de Ziekte
van Huntington, een slopende, erfelijke en tot nu toe nog ongeneeslijke
ziekte. Mensonterend noemt hij het
zelf. Over zijn ziekte schreef Edwin
het boek ‘Huntington Blues’, waarin
hij vooral verhaalt over de ingewikkelde familiebanden en het grote stilzwijgen rond de ziekte veroorzaakt
door een eiwitafwijking. Door deze
ziekte kan Edwin Stolp (grafisch ontwerper) niet meer werken. Door een
speciaal en experimenteel dieet is
zijn conditie (relatief bekeken) verbeterd. Maar de ziekte is vooralsnog
niet te genezen. Er is veel geld voor
onderzoek naar een reddend medicijn nodig.
Edwin Stolp ontmoette jaren geleden bij de pont naar Amsterdam
enkele medereizigers. De contacten
als forens werden via fietstochten
vriendschappen. Toen Edwin als
gevolg van zijn ziekte soms langere

tijd afwezig was, regelden die vrienden zelfs een korte fietsvakantie voor
hun fietsmaat. Nu staan deze kerels
klaar om Edwin te begeleiden in zijn
sponsor- en donatietocht. Aanvankelijk had Edwin Stolp zelf het plan
om 24 uur lang in zijn eentje een
ronde door Noord-Holland te fietsen en onderweg geld in te zamelen. Mede door de vriendengroep
wordt het nu een groter evenement.
Als Edwin fietst, houden ze hem uit
de wind. En samen zetten ze teams
neer die ervoor zorgen dat de pedalen 24 uur lang doordraaien.
De toertocht ‘24-uur trappen
tegen Huntington’ wordt gehouden
op 22 en 23 juni. Er is een ronde uitgezet van 110 km en er wordt gereden door teams van maximaal tien
fietsers. De teams starten met regelmatige tussenpozen, zodat er gedurende 24 uur voortdurend fietsers
onderweg zijn. Start en finish zijn bij
voetbalclub VVV Westzaan aan het
Zuideinde. Geïnteresseerde fietsers
kunnen zich binnenkort aanmelden
via een aparte actiepagina op de
website van Campagneteam Huntington. Meer bijzonderheden over
deelname, inschrijfgeld en startmomenten worden binnenkort via
dezelfde actiepagina bekendgemaakt. Degenen die zich hebben
ingeschreven voor de toertocht ont-

vangen een speciaal (door Edwin ontworpen) fietsshirt, om zo onderweg
de boodschap te verspreiden. Het
inschrijfgeld, na aftrek van de kosten
voor de fietsshirts, komt ten goede
aan de actie. Naast de fietsactie zijn
er ook individuele sponsoracties
mogelijk. Het organisatieteam van
deze Huntington-ronde is bezig om
sponsors te werven om de kosten zo
veel mogelijk te dekken.
De opbrengst van de fietstocht (na
aftrek van kosten) wordt volledig
overgemaakt naar het Campagneteam Huntington en zal voor 100 procent naar onderzoek gaan.

Edwin over zijn inzamelingsdoel: ‘Een
definitieve doorbraak, hoe geweldig
zou dat zijn. Voordat mijn benen niet
meer doen wat ik wil en voordat ik
voorgoed mijn balans verlies. Voordat ik verdwaal en voordat ik zelf niet
meer de route kan bepalen. Het is een
hoopvolle verwachting. Zeker voor
mijn gezin, mijn familie en voor alle
lotgenoten.’
Ron Amesz, Dagblad Zaanstreek

Patiënt Edwin Stolp (midden), zijn vrouw Anita en huntingtononderzoeker Eric Reijts van
het AMC.

17

voor ieder afscheid

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

telefoon (075) 612 59 33

Adfin Advies Zaanstad B.V. • Zuideinde 205, 1551 EG Westzaan • Tel. 075 - 616 74 87
Fax 075 - 614 38 16 • Mobiel 06 - 51 18 06 52 • Email info@adfinadvies.nl

lab

De Helling 69
1502 GD Zaandam

www.bakkerenvanderblom.nl
info@bakkerenvanderblom.nl

03

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

•

Communicatieweg Oost 12
Watertoren, 7e verdieping
Assendelft

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

www. meijerboomverzorging.nl of bel 06-21800308

www.joek-aa.nl

DE WATERTOREN ASSENDELFT

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

AGENDA MEI 2019
Zondag 5 mei
Zondag 12 mei
Dinsdag 14 mei

Donderdag 23 mei
Vrijdag 24 mei
Zaterdag 25 mei

HIGH TEA**
Moederdagbrunch in samen werking
met Staatsbosbeheer**
Songfestival BINGO
(georganiseerd door Big Time Crew) **
Prachtige prijzen te winnen
65+ Koffie op hoogte (mini high tea)**
Bier & Blues met Blues van Trip’n Trouble **
Dineren op hoogte**

AGENDA JUNI 2019
Vrijdag 7 juni
Zondag 9 juni
Dinsdag 11 juni

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

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

*=vrij entree **=betaald entree/reserveren. Kijk voor meer informatie op onze Facebook pagina of op
www.dewatertorenassendelft.nl. Voor reserveren, mail naar reserveren@dewatertorenassendelft.nl
Groeneveldeten (De Watertoren) Communicatieweg Oost 12, 1566 PK Assendelft of 06-41395427 voor Linda
of 06-52546041 voor Jeroen.
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boomrooierij • boomverzorging
• boomveiligheidscontrole
• bomen en planten
• stobbenfrezen

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
door WILLEM TIP/deel 35
beeld: Digitale Beeldbank

Zaanse bedrijvigheid
De Zaanse metaalnijverheid was halverwege
de negentiende eeuw nog vooral een ambachtelijk smidsbedrijf dat toeleverde aan de
plaatselijke industrieën en molens. Van veel
belang was daarom de komst van de Artillerie-inrichtingen naar Zaandam (1899-2003).
Dit grootbedrijf bracht veel nieuwe techniek
en vakkennis naar de Zaanstreek. Voor de
overheid was de vestiging in Zaandam van
strategisch belang. De Zaanstreek lag binnen
de Stelling van Amsterdam, rondom beveiligd met stevig bewapende forten. In tijden
van oorlog zouden de Artillerie-Inrichtingen
kunnen doorgaan met het maken van munitie. Vooral in de onrustige eerste helft van de
twintigste eeuw zou het bedrijf geregeld veel
werk bieden. In 1939, vlak voor de Tweede
Wereldoorlog, telde het bij voorbeeld niet
minder van 5300 werknemers. In de tweede
helft van de eeuw zou het bedrijf geleidelijk
worden afgebouwd. Ook zonder de ArtillerieInrichtingen zou de Zaanse metaalnijverheid
echter een van de grotere werkgevers blijven.
Naast een aantal grotere metaalbedrijven
zijn er veel bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Ook in Westzaan is de metaalsector
vertegenwoordigd. Met moderne computergestuurde machines werkt de kleinmetaal
voor de Zaanse procesindustrieën en daarnaast voor de wereldmarkt.
De eigen Zaanse zeescheepvaart, ooit de roem van
de achttiende eeuw, volgde in de vroege negentiende eeuw het lot van de kwakkelende industrie.
Dat was voor deze dienstverlener een welhaast
onvermijdelijk lot. In het midden van de negentiende eeuw hadden Zaandam en Wormerveer nog
maar een dozijn zeilschepen in de grote vaart. Een
kleine opleving zouden de jaren ‘30 nog laten zien
met enkele houtschepen. Na de Tweede Wereldoorlog was het met de eigen Zaanse zeescheepvaart echter goeddeels afgelopen. De Westzaanse
kustvaarder van Houthandel Rote (1960) was een
laatste, zij het ook kortstondige opflakkering.

De Artillerie-Inrichtingen in 1912 in Zaandam.

De eigen Zaanse binnenscheepvaart telde in het
midden van de negentiende eeuw honderdtien
schepen. Die bleven in het waterrijke Hollandse
landschap onmisbaar. De dorpswegen stelden
voor het goederenvervoer weinig voor. Molens en
pakhuizen lagen verspreid langs de watergangen.
Aanlegsteigers waren de parkeerplaatsen. Aan het
begin van het stoomtijdperk werd dat beeld nog
niet dadelijk anders. De binnenvaart bleef onmisbaar. Het aantal schepen in de kleine vaart groeide
aanvankelijk zelfs nog tot honderdvijftig (1871).
Daarna zou de eigen binnenscheepvaart echter
geleidelijk slinken tot onbeduidende waarden.
Honderd jaar later, bij het eind van de wederopbouwtijd (1971), waren er niet meer dan negen
binnenschepen met de Zaanstreek als thuishaven. De beurtdienst tussen Westzaan en Amsterdam van binnenschipper Couwenhoven zou in de
jaren ‘60 ook sluiten. Tot dat moment bediende
ze onder andere de papierwarenfabrieken langs
de Watermolenstraat en de Zeilenmakersstraat in
Westzaan-Noord. De grote binnenvaart met thuishavens elders in den lande, zou overigens wel van
betekenis blijven. Voor de procesindustrieën langs
de Zaan zou ze ook in de 21ste eeuw onmisbaar
blijven.

De boot van Couwenhoven voer tussen Westzaan en
Amsterdam.

Het milieu was in de eerste jaren van de Zaanse
industrialisatie geen onderwerp waarover men
zich veel zorgen maakte. Fabrieksrook was onvermijdelijk. Rook betekende bovendien werk. Krommenieërs zeiden bij zuidenwind schertsend: ‘Je
ruikt hem weer, de Lum (linoleumfabriek).’ Het antwoord was dan: ‘Wees blij, je ruikt hem nog.’ Westzaners waren bij dezelfde zuidenwind gewend aan
de zwavellucht die de ‘Blauwsel’ verspreidde. Als
het te erg werd, sloten ze de ramen. De Hinderwet
uit 1875 bestreed de ergste uitwassen. Het zou echter nog een kleine eeuw duren voordat er moderne
milieuwetgeving kwam.
Nieuwe stenen fabrieken met hun rokende schoorstenen tekenden vanaf het laatste kwart van de
negentiende eeuw het Zaanse landschap. Men
was er trots op. Ook het aanzicht van de woonbebouwing veranderde. Het traditionele hout was

De blauwselfabriek van Avis stootte zwavellucht uit.

schilderachtig. Monet had er in 1871 een dankbaar onderwerp in gevonden. Baksteen was echter duurzamer en deftiger. Baksteen hoorde bij de
uitstraling van een moderne grote stad. De directeuren van de nieuwe fabrieken bouwden voor
henzelf moderne stadsvilla’s. Deftig voegden die
zich aaneen langs de ‘fluwelen’ Westzijde in Zaandam en langs de chique Zaanweg in Wormerveer.
Erachter, langs de veel minder goed geplaveide
paden die het land in staken, stonden de woningen
van de arbeiders. Die waren nog wel vaak van hout.
Dun hout, te snel gedroogd. Waaibomenhout dat
trok en scheurde bij ieder nieuw seizoen. Hooguit
de voorgevel was van steen. Staal en stoom brachten weliswaar werkgelegenheid, maar niet tegelijk
goede levensomstandigheden. Het duurde zeker
een generatie, vijfentwintig jaar, voordat er enige
orde op zaken was gesteld. Pas de nieuwe eeuw
bracht de Woningwet (1901) met regels voor de
bouw. Houtbouw werd kort en goed verboden,
tenzij bij onderhoud. Een bouwtraditie die de
Zaanstreek ooit had grootgemaakt, was roemloos
verkommerd. Pas een ruime halve eeuw later zou
de beproefde Zaanse bouw weer de aandacht krijgen die ze verdiende. Zover was het echter nog
lang niet.

Luchtfoto van de blauwselfabriek Avis in Westzaan.
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Nieuw kunstgebit?
Gegarandeerd de beste zorg
voor u en uw kunstgebit!
kunstgebi
BEL VOOR

EEN

AFSPRAAK

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

075 - 670 76 3
36

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

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

VAKKUNDIG
BETROUWBAAR

•

VESTIGINGEN

•

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

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

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

SNEL

•

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

Weetje:

Dit verrukkelijke wereldberoemde gerecht wordt in Indonesië gezien als nationaal gerecht. Nasi betekent gekookte rijst gebakken. Even geen Hollandse kost maar een Aziatische schotel. Men zegt dat je
gevarieerd moet eten. Nou…dat doen we dan maar!

Nasi goreng met krabsticks,
gefruite knoflook en citroen
- 4 personen
- Bereiding: 15/20 minuten

Wat hebben we nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•

400 gram witte rijst
300 gram surimi (krabsticks)
4 teentjes knoflook
1 citroen
2 eetlepel wokolie
600 gram nasigroenten
95 gram boemboe nasi goreng
2 eetlepel seroendeng

Bereiding:
Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet de rijst af, spoel met koud water en
laat goed uitlekken. Snijd ondertussen de krabsticks in reepjes. Pel en hak de knoflook grof. Boen
de citroen schoon en rasp de schil eraf (alleen het
gele deel, het wit eronder is bitter van smaak). Pers
de vrucht uit. Verhit een wok, schenk er 2 eetlepels
wokolie in en wok hierin de nasigroenten 5 minuten. Meng er de boemboe nasi goreng, 0,5 dl water,
de krabstickreepjes, de rijst en de seroendeng door,
en wok nog 2 minuten. Voeg naar smaak citroensap toe. Verhit een scheutje olie in een kleine koekenpan, zet het vuur laag en fruit de knoflook en
de citroenschil een halve minuut. Schep de nasi in
4 grote kommen en strooi de gefruite knoflook en
citroen erover.

De Rank bouwt verder
‘Op De Rank kunnen we
bouwen’, kunnen de leerlingen van De Rank nu
terecht zeggen. In alle
groepen worden activiteiten georganiseerd om de
kinderen kennis te laten
maken met het thema ‘bouwen’. De leerlingen van
de groepen 3/4 en 5/6 hebben als voorproefje een
bezoekje gebracht aan een bouwkeet van bouwbedrijf Van der Gragt.
Via het Cultuurmenu Zaanstreek hebben de kinderen van groep 5/6 en 7/8 een workshop gehad
over het project Eigenwijs Wonen. De kinderen
konden kennis maken met gebouwen van de Zaanstreek van vroeger en van nu en daarna gingen ze
een maquette van een ‘eigenwijs woongebouw’
maken.
De kinderen moesten in groepjes samenwerken,
communiceren, creatief en oplossend leren denken om tot een product te komen. Er werd hard en
enthousiast aan de bouwsels gewerkt. Op woensdag 10 april kwam wethouder Rita Noordzij op De
Rank om de ‘eigenwijze woningen’ te bekijken.
Toen konden de leerlingen deze aan de wethouder
overhandigen.
De groepen 1/2 en 3/4 kregen les van de kunstenares Vera van Heusden om hun eigen ‘droomhuis’
te creëren. De les was gebaseerd op het BildungsAgoramodel, de marktplaats met haar vele gebouwen. Welke mensen wonen er in een huis? Hoe
kan je een gebouw herkennen? Moet er gewoond
kunnen worden, gesport, geleerd of is het een ontmoetingsplek? Er werd gewerkt met kartonnen
doosjes, plastic verpakkingen, doppen en ander
recyclemateriaal. Hoe komt de stad eruit te zien?

Tijdens het project werd er ook aandacht gegeven
aan constructies en werden er wetenschap- en
technieklessen aan verbonden.
Wilt u enkele gebouwen met eigen ogen zien? U
bent van harte welkom om in de meivakantie op
dinsdag 30 april, woensdag 1 mei en donderdag
2 mei van 13.00 tot 17.00 uur een kijkje te nemen
in het MAAK.Zaanstad-pand van de gemeente in
de Peperstraat 134A. Daar zijn dan de wijken en
woningen tentoongesteld.
Angelieke Carpentier,
directeur cbs De Rank

Surimi is een Japans leenwoord dat verwijst naar een
type voedselproduct dat gemaakt wordt van de filet
van witte vis, met name kabeljauw, koolvis of blauwe
wijting, die vermalen is tot pasta en vermengd is met
verschillende andere bestanddelen. Het krijgt een
rubberachtige textuur wanneer het wordt gekookt.
Surimi wordt veelvuldig genuttigd in verschillende
Aziatische landen en is verkrijgbaar in uiteenlopende
vormen, smaken en texturen. Het meest gangbare
surimiproduct voor de westerse markt is imitatiekrab(krabsticks).
Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Oranje-orgel
concert door
André van Vliet
Op vrijdagavond 26 april zal de bekende Nederlandse organist André van Vliet een concert verzorgen op het fraaie, monumentale orgel van
de Grote Kerk. Hij heeft een mooi en afwisselend
programma samengesteld, speciaal afgestemd op
Koningsdag.
André van Vliet begeleidde al op zeer jonge leeftijd de erediensten in zijn woonplaats, waarna in
1984 een vaste aanstelling als kerkorganist volgde.
Inmiddels was hij lessen gaan volgen bij Gijsbert
Lekkerkerker en later bij Herman van Vliet (die ook
zeer regelmatig te gast is in Westzaan). Hierna zette
hij zijn studie voort op het Utrechts Conservatorium, waar hij in 1991 zijn diploma haalde. Op koorconcerten en tijdens zangavonden is hij een graag
geziene begeleider op zowel orgel als vleugel,
daarnaast groeit ook het aantal uitnodigingen voor
orgelconcerten. Ondertussen is André dirigent van
een aantal koren en organist in zijn woonplaats
Polsbroek.
Het oranjeconcert begint om 20.00 uur. De kerk is
vanaf 19.15 uur open. De toegang is gratis en de
koffie en thee staat voorafgaand aan het concert
weer voor u klaar. Na afloop is er een collecte ten
bate van het orgelfonds.
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten
van de orgelcommissie van de Grote Kerk? Meld u
zich dan aan bij orgelconcerten.westzaan@live.nl.
U ontvangt dan regelmatig per e-mail informatie
over onder andere aankomende concerten.
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speciaalzaak in franse kaas en wijn
winkel, groothandel, relatiegeschenken en partyservice

Voor meer info en reserveringen over proeverijen en cursussen:
of De Cock & Co e-mail: r.de.cock@planet.nl

DEXIS NETHERLANDS
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

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

Voor een overheerlijk ontbijt, lunch of
tussendoortje, voor feestelijk gebak en
heerlijke taarten gaat u naar…

De lekkerste ZAANSE DUIVEKATERS worden
door onze bakkers gemaakt!
WINKELCENTRUM WESTERKOOG • Koog aan de Zaan • T 075 - 6315350 • E info@ndelangebakkerij.nl

 Hatha Yoga
 Yin Yoga
 Workshops
Speciale lessen
WWW.YOGASTUDIOTINY.NL
06 30 24 58 85
Lid Vereniging Yogadocenten
Nederland
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Banneconcert
in Reghthuys

In verband met het overweldigende succes tijdens de opening van het seizoen 2018-2019
maken we nogmaals een muzikale wereldreis
met Berty Buis en leny van Vuure, maar nu langs
een andere route. Ook nu is er weer een afwisseling van instrumentale werken en af en toe wat
vocale stukken. Na afloop is er in het Reghthuys
gelegenheid tot napraten met een drankje.
Datum: vrijdag 3 mei
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Kaarten: € 12,50
Reserveringen: ronald.bariton@gmail.com of
info@reghthuyswestzaan.nl of aan de zaal

ZUIDERVERMANING

Poppenhuis
Babino heeft de Zaanse Ondernemingsprijs
2018 gewonnen. Daarom hebben alle locaties
iets nieuws gekregen. Voor bso De Kroosduiker
was dit Twickto (bouwconstructiemateriaal). De
kinderen zijn daar uren mee bezig en maken er
de leukste dingen van.
Voor de peuteropvang wilden we graag een
poppenhuis. Geweldig vinden de peuters het.
De oudste peuters weten ook al echt hoe je
met een poppenhuis ‘moet’ spelen. De poppetjes worden in bad gedaan en in bed gelegd.
Na het opstaan, moeten ze even eten. Het eten
wordt dan uit de koelkast gehaald. Ja, het is een
poppenhuis met alles erop en eraan. Af en toe
komen de peuters met meubeltjes aan om te
vragen wat dat nou toch is, een kachel (O, dat is
dan zeker een soort van openhaard) een televisie (O ja, die heb ik thuis ook) een tweepersoons
bed (O, die hebben mijn papa en mama). Ook
de poppetjes worden kritisch bekeken. Deze
is klein, dat is mijn broertje. Deze heeft mooie
staartjes, dat ben ik. En deze is kaal, dat is net als
mijn opa. Kortom ook de peuters vermaken zich
prima met hun nieuwe speelgoed.
Monique van Westrop

W E S T Z A A N
Byzantijns Mannenkoor en
Yukiko Hasegawa
Een mooi concert van het Noord-Hollands
Byzantijns Mannenkoor. Met daarnaast een
optreden van de talentvolle Japanse pianiste
Yukiko Hasegawa. Volgens de Russische kalender is het deze zondag Pasen, het belangrijkste
kerkelijke feest in Rusland. Er zullen behalve
enkele mooie paasliederen ook andere orthodoxe gezangen en Slavische volksmuziek ten
gehore worden gebracht. Het Noord-Hollands
Byzantijns Mannenkoor staat onder de bezielende leiding van de in Moskou geboren dirigent
Sergé Latychev.
Yukiko Hasegawa heeft in Japan haar conservatoriummaster behaald en heeft op uitnodiging
van de International Rotary Foundation een studiebeurs ontvangen om bij de vermaarde pianist
Willem Brons aan het conservatorium in Amsterdam Oude Instrumenten te gaan studeren.
Dit concert komt mede tot stand met de Young
Piano Master Society.
Datum: Zondag 28 aprill
Aanvang: 15.00 uur, zaal open 14.30 uur
Toegangsprijs: € 15,Reserveringen: info@zuidervermaning.nl of
075-6318 279

Nostalgisch uitje
De tweejaarlijkse dagtrip van de Historische
Vereniging gaat terug
in de tijd en dat past
natuurlijk helemaal bij
de onderwerpen waar
we voor staan. Het informatieve deel bestaat uit
een bezoek aan het Grootmoedersmuseum en
het Motorenmuseum. Beide gelegen in Nieuwe
Niedorp. Bij de twee uiteenlopende onderwerpen kunnen zowel de vrouwen als de mannen
hun hart ophalen bij de herinneringen uit het
verleden.
Aansluitend is er een heerlijke lunch en een
rondvaart door het mooie landschap. Na de
terugreis sluiten we af bij restaurant De Prins.
Een drankje en gezellig napraten over deze
dag. In de volgende Wessaner zullen we verslag

doen en foto’s van deze dag publiceren. Op het
moment van schrijven is er nog geen reactie op
het oude porseleinen beeldje, dat we in de vorige Wessaner plaatsten. Als u iets over de oorsprong weet of informatie hebt over het bedrijf,
vergeet ons dan niet te informeren.
De archiefploeg is inmiddels samengesteld en
staat in de startblokken om invulling te geven
aan ons archief. Interesse om mee te helpen? Er
is nog steeds ruimte in een van de twee vrijdagmorgen-groepen. Via onderstaande adressen
kunt u uw informatie kwijt.
Wilt u lid worden of hebt u andere informatie?
Meld u aan bij Peter Huisman (075-6280 057)
of Ingrid Jahn (06-1717 1793). Een e-mail naar
secretarishvw@westzaan mag ook.

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.

Peter Huisman,
secretaris Historische Vereniging Westzaan
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Spectrum Schoonmaakbedrijf is
er voor al uw schoonmaakwerk!
Glasbewassing
Onderhoud kantoren
Schoonmaak opleveringen
Vloeronderhoud tapijt en/of harde vloeren
Schoonmaak gevels voor
bedrijven en particulieren
Verwijderen van graffiti

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

www.schoonmaakbedrijfspectrum.nl

Voor een
persoonlijke
en adequate
aanpak!

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

075-7711481

Assendelft

Smit
en Alles
landbouwmechanisatie

www.smitenalles.nl

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

Uitgeest

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

Activiteiten Lambert Melisz

Deze maand geen prijspuzzel. De oplossing van de prijspuzzel in het vorige nummer is TUIMELAAR, een andere naam voor de donderdag, en RELKENPAD, de naam van het pad dat
naar molen Het Prinsenhof voert. De winnaar van de prijspuzzel is Marloes Stam, Jacobus van
Waertstraat, Westzaan. Van harte gefeliciteerd.

PASPUZZEL

Zomerstop dinsdagmiddagactiviteiten.
Als de volgende Wessaner uitkomt, is de maand
april alweer bijna voorbij. Op 30 april is de laatste dinsdagmiddagactiviteit en daar blikken wij
uiteraard in de volgende Wessaner op terug.
Een vrijwilliger in hart en nieren, Gré Groenveld,
neemt na meer dan 20 jaar afscheid van Lambert
Melisz. Gezien haar leeftijd vind ze het welletjes
en gaat ze samen met haar man lekker genieten
van haar vrijheid.

Prachtige dia’s

B

E

L

E

De maand maart was lachen tijdens een film,
meezingen met accordeonclub Tavenu en een
geweldige spreker, Piet Hazelebach, die te voet
een reis naar Rome heeft gemaakt. Er kwamen
prachtige dia’s voorbij van deze belevenissen.
Met een rugzak van 14 kilo was hij maanden van
huis. Daar heeft deze man ons ongelofelijk van
laten meegenieten.

G

Samen Zomeren
De activiteitencommissie kan u al de data noemen van het jaarlijkse uitje en het Samen Zomeren. Op 18 juni gaan we een dagje op stap en de
inschrijving daarvoor begint op 7 mei en sluit op
21 mei. Samen Zomeren is gepland op 13 augustus. Hopelijk is er dan geen hittegolf, zoals vorig
jaar het geval was, met de teller op 32 graden.

Koffieuurtje
3 LETTERS

4 LETTERS

5 LETTERS

6 LETTERS

7 LETTERS

arm
dek
dik
eir
erg
ida
ier
mda
neg
pak
rok
seb
ter
ton
ure

alie
anki
aren
arre
bona
edel
eien
eire
eken
gein
heem
hemd
hera
irma
late
leda
neer
nekt
peer
saal
teen
tent

beemd
beleg
broos
kolom
posen
komma
later
malev
noord
satan

enamel
kabaal
middel
weiver

adderen
alleman
alkmaar
apenras
betalen
birmees
casimir
chicago
cleaner
emaille
dweilen
leensom
nasibal
nauerna
overall
stekker
zaandam
zestien

Het koffieuurtje op de dinsdag- en donderdagochtend gaat tijdens het zomerreces gewoon
door, net als het wijkrestaurant op de woensdag.
De Stichting Vrienden van Lambert Melisz heeft
besloten niet mee te doen aan De Dag van Westzaan. Deze mededeling doen we zodat er geen
misverstanden kunnen ontstaan.
Marion Bruins

Accordeonvereniging Tavenu uit Oostzaan.

Als jullie alles juist hebben ingevuld lees je in de blauwe vakjes van boven naar beneden de bijnaam
voor de blauwselfabriek van Avis te Westzaan.
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EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

Wandelweg 41B • 1521 AB Wormerveer
Tel.: 075 - 621 21 08 • info@renaudwitgoed.nl
W W W. R E N A U D W I T G O E D . N L

INSTALLATIEMAN

r
e
m
m
a
V ol e n d

www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

renovatie
onderhoud
service

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

Uitvaartverzorging

Dag & Nacht bereikbaar
023 - 5 371 375

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

MKB-ONLINE.NU

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

opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan

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

-

Ruud Kerkhoff

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

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

Weiver 90
1551 SK Westzaan
06-814 757 74

Zoekmachine vriendelijk
Geschikt voor mobiel

Gré Luttik

info@mkb-online.nu

WWW.MKB-ONLINE.NU

Westzijde 318, Zaandam
T 075 - 616 17 17



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

KINDERTUIN WESTZAAN
Kinder tuin Westzaan is al jaren een
betrouwbaar adres voor kinderopvang in
Westzaan. Wij bieden kinderdagopvang
voor 0 tot 4-jarigen en naschoolse opvang
voor kinderen van 4 tot 12 jaar van CBS
De Rank en OBS De Kroosduiker Zuid.
Speerpunten:
Bewegen, natuur ervaren, samen spelen,
leren van elkaar en
buiten zijn.
Meer info op kinder tuin.nu
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same n spelen, same n lere n!

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

J.J. Allanstraat 334 / 1551 RT Westzaan

Belangrijke adressen

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

Spreekuren Westzaanse huisartsen

Doopsgezinde Gemeente

Spreekuren van drs. H.B.E. Vink, drs. G.N. van Altena
en drs. B. Peeters.
Zuideinde 73
Deze locatie is vanaf 1 april dicht. Alle spreekuren
zijn tijdelijk op locatie Noord
Torenstraat 2
Inloopspreekuur: dinsdag en vrijdag
8.00 tot 9.00 uur
U kunt een afspraak maken tussen 8.00 en 17.00 uur
op 075-6353 806. Voor een afspraak op dezelfde dag
of voor het aanvragen van visites en recepten belt u
vóór 10.00 uur. Zie ook: www.huisartswestzaan.nl.

Spoedgevallen

Maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur: 06-19993189
en bij grote spoed: 112. Zorg dat u uw
medicijngegevens en uw verzekeringspasje bij de
hand hebt.

Waarneming

Tussen 17.30 en de volgende morgen 8.30 uur, in de
weekenden en op feestdagen kunt u voor medische
hulp naar de centrale huisartsenpost bellen:
075-6533000.

De diensten zijn in de Kooger Vermaning
21 apr Pasen 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
28 apr 10.00 uur br. Kok Klever
5 mei 10.00 uur ds. Pieter Hartevelt
12 mei 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
19 mei 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
26 mei 10.00 uur Open Liturgiegroep

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62
21 apr Eerste Paasdag 9.30 en 16.00 uur
		 ds. L.J. Koopman
22 apr Tweede Paasdag 9.30 uur ds. L.J. Koopman
28 apr 9.30 uur ds. P.A.C. Boom, Boskoop
		 16.00 uur ds. L.J. Koopman
5 mei 9.30 en 16.00 uur ds. .J. van Dijken,
		Nieuw-Vennep
12 mei 9.30 uur ds. M.P. Hofland, Haarlem
		 16.00 uur ds. L.J. Koopman
19 mei voorbereiding Heilig Avondmaal
		 9.30 uur ds. L.J. Koopman
		 16.00 uur ds. G. Vos, Mijdrecht
26 mei Heilig Avondmaal 9.30 en 16.00 uur
		 ds. L.J. Koopman
30 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur ds. L.J. Koopman

Om de week kunt u op woensdagochtend op
Torenstraat 4 terecht voor het spreekuur van
verloskundigen.
Zie www.verloskundigenassendelft.nl.

Veilig Thuis

Protestantse Gemeente Westzaan

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

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.

20 apr
21 apr
28 apr
5 mei
12 mei
19 mei
26 mei

Stille Zaterdag 21.00 uur (!) ds. C. Visser
Pasen 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10.00 uur ds. E.M. Post, Bunnik
10.00 uur ds. A.J.D. Noordijk, Amsterdam
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

Sociaal Wijkteam

Inloop in Lambert Melisz op maandag van
9.00 tot 12.30 uur. Bel 075-2060 019 of mail naar
team3@swtzaanstad.nl voor een afspraak bij u thuis.
Zie ook:
www.swtzaanstad.nl/assendelft-plus-westzaan.

De beheerders van
de publicatiekasten zijn:
Noord: Ruud van Vuure, Torenstraat 28,
tel: 075-6282813
Zuid:
Ingrid Jahn, Kerkbuurt 40,
tel: 075-6153348/06-17171793

Redactie

: Peter Groot (075 7710 818)
: Linda Wessels (06- 4042 6993)
Fotografie
: Fred Eerenberg
Eindcorrectie : Tjakko Bos
Opmaak/druk : HuigHaverlag Printing

Inleveren kopij

redactie@wessaner.nl
Linda Wessels - De Kersenboomstraat 40,
1551 BW Westzaan

Advertenties De Wessaner
jan.steijn@tiscali.nl
tel. 075-785 13 20

Financiële administratie

financien@wessaner.nl
Jan Steijn - Watermolenstraat 102,
1551 BG Westzaan, tel: 075-785 13 20

Secretariaat bestuur

Jeannet Vollenga - Middel 165,
1551 SV Westzaan, tel: 075-621 09 02
secretariaat@wessaner.nl

Gereformeerde Gemeente Westzaan
21 apr Eerste Paasdag 10.00 en 15.30 uur 		
		leesdienst
22 apr Tweede Paasda 10.00 uur leesdienst
28 apr 10.00 en 15.30 leesdienst
1 mei 19.30 uur ds. G. van Manen
5 mei 10.00 uur leesdienst en 16.30 uur
		 ds. K. Boeder
12 mei 10.00 en 15.30 uur leesdienst
15 mei 19.30 uur ds. C. Sonnevelt
19 mei 10.00 en 15.30 uur leesdienst
26 mei 10.00 en 15.30 uur ds. A. Vermeij
30 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur leesdienst

Apothekersdienst

Colofon

De Wessaner

Kopij volgende nummer

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

Abonnement

Iedere woning in Westzaan krijgt maandelijks
De Wessaner in de brievenbus. Hebt u familie
of bekenden die ons blad ook graag lezen?
Voor € 17,60 krijgen zij het een jaar lang toegestuurd. Een berichtje naar het secretariaat is
voldoende.

Bertrand Russell zei:
’Ik ben bang dat mensen het alleen met
elkaar eens zijn als de kwestie hen niet
echt interesseert.’

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

HUIDVERBETERING ,
ELEKTRISCH ONTHAREN

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

06 - 55 321 459
Gas - Water - Sanitair

INSTITUUTLIEV.NL

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

Rioleringen - Dakbedekkingen
Lood-, zink- en koperwerken

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

Specialistisch.
Innovatief.
Duurzaam.
ZAANS VAKMANSCHAP

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

Bona Gecertiﬁceerd Vakman,
certiﬁcaatnummer NL31093

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