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Dus eigenlijk hadden haar óuders 
de bolletjes moeten halen!

Luilak, beddezak
Voor het tweede jaar op rij geen 
nachtwacht op het grasveld bij de 
papierfabriek op de Nauernasche 
Vaartdijk. De halve buurt parkeer-
de daar voorheen de auto met lui-
lak opdat er goed opgelet werd dat 
er geen luilakschade aan de auto 
kon ontstaan.  Op die plek staat er 
inmiddels een hele nieuwe woon-
wijk met de mooie naam Vaart-
zicht. Nu doen we het dus zonder 
nachtwacht. In gedachten terug 
naar luilak in Amsterdam-West. 
Mijn vader hielp ons met gaatjes 
in lege blikken maken, zodat we ze 
met touw aan elkaar konden kno-
pen. In de Witte de Withstraat wa-
ren heel veel stenen trappenhui-
zen en daar slopen we naar boven. 
Belletje trekken en dan met veel 
kabaal de blikjes langs de treden 
naar beneden laten kletteren. Veel 
verder kwamen we eigenlijk niet 
dan dat. De verveling sloeg snel 
toe en het geld dat we van mijn 
vader kregen voor luilakbolletjes, 
brandde in onze zakken. 
De viering komt hoogstwaar-
schijnlijk voort uit de traditie dat 
de langslaper, degene die het 
laatst uit bed kwam, op de zater-
dag voor Pinksteren de anderen 
uit het gezin of de familie op ‘lui-
lakbollen’ (warme broodjes met 
stroop) moest trakteren. De kinde-
ren die het vroegst op waren gin-
gen de straat op om langslapers 
wakker te maken en ze te bespot-
ten met onder andere rijmpjes en 
liedjes: ‘Luilak, beddezak.
Staat om negen uren op. Negen 
uren, hallef tien, heb je die luilak 
al gezien?’

Linda Wessels, 
redactie Wessaner

Jongsten VVV Westzaan schrijven 
clubgeschiedenis
1 juni 2019 gaat bij ons de boeken in 
als een historisch moment. In 98 jaar 
is nog nooit een team van VVV West-
zaan doorgedrongen tot de finale 
van de KNVB-beker. Onze JO8 heeft 
dat onder leiding van Stach, Marloes 
en Dennis wel gerealiseerd en dat 
was voor de vereniging aanleiding 
genoeg om ze met een luxe tou-
ringcar naar de plaats van handeling 
(Uithoorn) te brengen. De mannen 
waren volledig ontspannen, totdat 
zij van dichtbij zagen hoe groot het 

spektakel rondom zo’n finale is. De 
nervositeit in de eerste helft (1-2 ach-
terstand) tegen De Rijp werd na rust 
alleen maar erger en zo werd het een 
bloedstollende finale. Bij de 2-2, tien 
minuten voor het einde, werden ook 
alle meegereisde supporters aardig 
zenuwachtig, maar met twee fraaie 
afstandsschoten maakte Westzaan 
een einde aan de Rijper droom en kon 
die grote beker richting Westzaan. 
De komende weken zal de beker de 
diverse opa’s en oma’s bezoeken en 

gaat hij uit logeren op de slaapka-
mers van de mannen zelf. Zaterdag 
22 juni rond 19.45 uur keert hij dan 
vervolgens terug naar de vereniging, 
waar de mannen gehuldigd zullen 
worden en de beker een mooie plek 
krijgt voor de komende (minimaal) 98 
jaar.

VVV Westzaan,
Arno van den Broek, bestuurder PR.

Van links naar rechts. Boven: Marloes Smit, Stach Nieboer (coach), Dennis Bleij. Midden: Abe Mulder, Danny Bleij, Mika Betram, Lars Smit, 
Noël Matti. Onder: Joost Boef, Dean van Stein en Lennart van ‘t Veer. 
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Zaanweg 116, 1521 DR  Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Van Zaane Tweewielers

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

Fietsen • Elektrische fietsen • Scooters 
• Motorscooters • Accessoires

Witte Vlinderweg 30A | 1521 PS Wormerveer | 075 621 64 88
06 40 21 81 11 | info@larsboot.nl | www.larsboot.nl

Openingstijden showroom: dinsdag en vrijdag 10.00-17.00 uur en uiteraard op afspraak.

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

Menu Juli

Drie bruschetta’s met guacamole, 
tomatensalsa en gerookte zalm


Gebakken scholfilet met gepofte cherrytomaatjes 

en limoensaus
of

Kalfsentrecote gemarineerd in balsamicoazijn 
en tijm, geserveerd met rode wijnsaus


IJswafel gevuld met vanille ijs, geserveerd met 
warme chocoladesaus, aardbeien en slagroom  

€ 29,00
Bovenstaand menu wordt  geserveerd met gemengde salade en 

keuze uit friet of gebakken aardappelen.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 
Diverse soorten brood, banket, 

hartige broodjes & tosti’s. 
 

Bij ons kunt u bij mooi weer op ons terras genieten  
van een lekker kopje koffie met gebak. 

 
Maandag 08.00 – 15.00 

Dinsdag t/m zaterdag 08.00 – 17.00 
Bezorging mogelijk, ook ’s avonds. 
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Verhalen zijn de rode 
raad bij Dorpscontact

De laatste vergadering voor het zomer-
reces was op 3 juni. De appeltaart was nog 
warm en het weer vertoonde eindelijk zo-
merse trekjes. Met twee gastsprekers was de 
agenda weer voldoende interessant om de 
bewoners van Westzaan naar het Reghthuys 
te trekken.

Gastspreker Edwin Stolp, gesteund door Arjan 
Jonker, wist de aanwezigen te boeien met zijn per-
soonlijke verhaal over de ziekte van Huntington. 
Niet om aandacht voor zichzelf te vragen, maar 
om de naamsbekendheid van Huntington te ver-
groten en het taboe en de schaamte rondom deze 
ziekte te doorbreken. Ook vertelde Edwin over de 
24-uurs fietsactie die wordt gehouden op 22 en 23 
juni. Doel van deze lokale actie is geld in te zame-
len voor onderzoek, in de hoop op een medicijn 
dat de ziekte kan vertragen of genezen. Edwin 

vertelde ontroerd te zijn door de vele warme 
steunbetuigingen die hij had ontvangen en dat 
het aantal deelnemers aan de fietsestafette zijn 
stoutste dromen had overtroffen. Hopelijk wordt 
veel geld gedoneerd, zodat een genezende thera-
pie of medicijn binnen afzienbare tijd beschikbaar 
komt. Huntington is een erfelijk overdraagbare 
ziekte met een complex ziektebeeld met sympto-
men van Parkinson, Alzheimer en ALS.

Zaanse molens 
Sjors van Leeuwen was de tweede gastpreker en 
bleek een vlotte verteller die de aanwezigen in 
een rap tempo meenam in de molengeschiede-
nis van Zaandam. Als kind was hij al geobsedeerd 
door molens en het is dan ook niet vreemd dat 
hij als molenaar aan de slag ging bij De Kat en De 
Huisman. Van de 1100 molens in de Zaanstreek zijn 
nog maar 20 molens over. Veel straten in de Zaan-
streek dragen de naam van een molen. Vanuit de 
overheid werd verplicht gesteld dat iedere molen 
een naam moest hebben, zodat belasting kon 
worden geheven. Door zijn ervaring als molenaar 
heeft Sjors veel kennis en de informatie stroomde 
rijkelijk. De kleur van de zeilen, de ‘molentaal’, de 
verschillen en diversiteit van de molens, etc. wer-
den ondersteund met veel unieke archiefbeelden. 
Dat af en toe een typisch Zaanse uitdrukking als 
‘blote bienen en geknipte nagels’ wordt gebruikt 
om te duiden dat de molen dan zonder zeilen 
en windborden draait, maakte het verhaal com-
pleet. Dat de Zaanstreek belangrijk is geweest in 
de internationale handel bleek uit het verhaal dat 
de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op 
Zaans papier is geschreven. Het principe van het 
papier maken bestaat uit het vervezelen van tex-
tielafval, zoals bijvoorbeeld lompen, oud touw en 
visnetten. De Schoolmeester is vandaag de dag 
nog de enige molen ter wereld die windgemaakt 
papier vervaardigt.

Zomerreces
Het bestuur van Dorpscontact wenst iedereen 
een fijne zomer en hoopt iedereen weer te zien op 
de vergadering van maandag 2 september.

Carla van den Puttelaar

Bent u via e-mail of persoonlijk bij de commis-
sie Dorpscontact aangemeld, dan ontvangt u 
de notulen bij de uitnodiging van de volgen-
de vergadering. Wilt u op de hoogte worden 
gehouden, meld u dan aan bij:  Ingrid Jahn, 
secretaris commissie Dorpscontact Westzaan,
Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan. 
075-6153 348 of 06-1717 1793. 
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

V.l.n.r. Edwin Stolp, Sjors van Leeuwen, Arjan Jonker. 
Foto: Fred Eerenberg.

Herleving brengt  ‘Wie speelt met wie?’
Met enthousiasme zijn de spelers gestart met de 
repetities van het stuk ‘Wie speelt met wie?’. De 
uitvoeringen zijn op 28 oktober en 3 en 10 novem-
ber. Onder leiding van de regisseuse Anouk zijn de 
repetities al begonnen om de types te ontdekken 
en inzicht in het spel te krijgen.
Hierbij komen ook ideeën omtrent de invulling van 
het decor   naar voren.  Het decor wordt in eigen 
atelier gemaakt, is eenvoudig van constructie en 
makkelijk te monteren en demonteren. Dit vraagt 
de nodige creativiteit van de medewerkers. Ook 
het lichtplan wordt  op papier gezet. De technische 
groep van de toneelvereniging kan nog wel enige 
uitbreiding gebruiken. Kortom, we zoeken nog uit-
breiding.
Als u meer van de voorstellingen wilt weten, kunt u 
ons op de website volgen: 
www.tvherlevingwestzaan.nl.

Martin van ’t Veer.

 

Vlnr. Op achterste rij: Reindert Kuyt, Jose Kruidenberg, Frits Klerk, Mariëlle Kroon, Mignon van der Leij, Viktor Zanting,  Willemijn 
Thoolen, Michael Verhagen, Piet Zwikker. Voorste rij: Carola May, Willem Jan Schouten, Marja Kalf en Wendy Duivenvoorde.  
Aukje May en Robert Stevens ontbreken. Foto: Fred Eerenberg.
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Rechte tocht 9d, 1507 BZ Zaandam  
Tel: 075 - 631 23 84
Mob: 06 - 532 31 977
E-mail:     r.hotting@hottingelektrotechniek.nl 
Internet:    www.hottingelektrotechniek.nl

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

Banden en velgen  -  Uitlijnen

Uitstekende service en kwaliteit
voor een scherpe prijs!

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

www.autobedrijfbrakenhoff.nl

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

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

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

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

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

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

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

Di. t/m Za.
geopend

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

M. SLAAP & Zn  v/h W.H. Spiegel

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

sedert 1948

  rolluiken
  markiezen
  lamellen
  jaloezieën

  zonneschermen
  rolgordijnen en horren
  knikarmzonneschermen
  ook voor onderhoud en reparaties

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

Uw financieel
specialist
met kantoren in Broek in Waterland 

en Wervershoof.

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

Sandra Klokkemeijer Robert Spil

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilSandra Klokkemeijer

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilRobert van Spil

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

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen 

en gehoorbescherming

Verzekerd van
Deskundig en persoonlijk advies

Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Draadloos muziek in uw hele huis

Traditionele audio installaties

Luidsprekers, AV meubels   

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



5

Als ik voor mijn volgende interview met een adver-
teerder aankom op de Rechte Tocht beland ik in 
een voor mij onbekend gedeelte van Zaandam. 
Het wemelt hier van de bedrijfsunits waarin instal-
lateurs, loodgieters, schildersbedrijven en andere 
zelfstandigen gevestigd zijn. 
Al snel vind ik de firma Hotting. Ronald ontvangt 
me met koffie in het ruime kantoor dat zich boven 
in zijn unit bevindt. Hij vertelt dat hij zijn carrière 
als elektricien in 1985 is begonnen als werknemer 
van een bedrijf in de automatisering van benzine-
stations. Als Ronald dit vertelt komen er nostalgi-
sche herinneringen in mij op over de reeds lang 
vervlogen tijden toen er nog pompbediendes 
waren. Zij vulden je tank en wasten je autoruit als 
deze vuil was. Voor een kleine fooi controleerden 
ze je oliepeil en werd ook nog de bandenspan-
ning gecheckt. Na afloop kwamen ze dan met 
een zwartleren geldtas bij je langs om met je af te 
rekenen. Al deze taferelen zouden door de auto-
matisering en toename van de criminaliteit snel 
verdwijnen. Enige tijd was pompbediende zelfs 
het gevaarlijkste beroep van Nederland. De pomp-
bediende kwam voortaan achter glas achter een 
kassa te zitten, waar je met je bankpas afrekende. 
Deze verandering was dus het werk van Ronald en 
het bedrijf waarvoor hij werkte.

Dit bedrijf had zijn klanten door het hele land, 
zodat er heel wat reisuren mee gemoeid waren. 

In 1992 vestigde Ronald zich als zelfstandig zzp’er 
waardoor hij ook andere klanten kon bedienen. 
Hij begon ook klussen aan te nemen voor hele 
elektrische installaties in nieuwbouwwoningen 
en aanpassingen of uitbreidingen in bedrijven in 
Zaanstad en omstreken. Zijn vroegere werkgever 
werd een belangrijke klant die aanvankelijk voor 
50% van zijn omzet zorgde. Maar deze omzet ver-
viel toen die werd overgenomen door een groot 
Duits bedrijf met eigen installateurs. Ronald was 
toen genoodzaakt echt werk te maken van acqui-
sitie voor nieuwe orders, wat hem goed lukte. Ach-
teraf bezien is alles goed gekomen en heeft hij nu 
hoofdzakelijk werk in en rond Zaanstad van zowel 
particulieren als bedrijven. 

Door de toenemende drukte en files op de wegen 
is Ronald blij met deze nieuwe situatie. Hij hoeft 
geen grote afstanden meer af te leggen om zijn 
omzet op peil te houden. Sedert 2007 heeft hij ook 
een werknemer in dienst die hem bij de uitvoe-
ring van zijn werkzaamheden met raad en daad 
bijstaat. Tegenwoordig bestaan die werkzaamhe-
den veelal uit adviezen aan klanten, voorafgaand 
aan het eigenlijke installatiewerk. Want door de 
toename van het elektriciteitsverbruik zijn goede 
adviezen een eerste vereiste om het toegenomen 
verbruik van elektra in goede banen te leiden. Er 
wordt steeds vaker voor een inductieplaat voor het 
koken gekozen, ook het opladen van de auto en 

de koeling en verwarming in huis vragen om extra 
vermogen. Vaak is dan de vraag: waar komt de aan-
sluiting of het lichtpunt? Een goed advies hierin is 
erg belangrijk. In wezen is er in het principe van 
elektriciteit niet veel veranderd in de afgelopen 
100 jaar, maar de materialen voor het installeren 
zijn wel flink aan verandering onderhevig geweest 
en gebruiksvriendelijker geworden. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan is de bijgaande foto van een 
stoppenkast van 100 jaar geleden. Deze heeft links 
porseleinen stoppenhouders op een marmeren 
achterplaat en rechts de huidige plastic variant, 
waarbij men maar op de knop van de betreffende 
stop hoeft te drukken voor het geval hij te zwaar 
belast is, en dat zonder risico voor een schok.

Voor meer informatie kunt u terecht op: 
www.hottingelektrotechniek.nl

Ronald Hotting elektrotechniek

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

Ronald Hotting

Spektakel bij de Watertoren
Het is Stichting Triathlon Zaanstad na eerdere suc-
cesvolle edities wederom gelukt een mooie wed-
strijd te organiseren op de voor Westzaners zo 
bekende locatie bij de Watertoren. Op zondag 8 
september zal vanaf 10.00 uur een breed scala aan 
deelnemers de uitdaging aangaan om de eenacht-
ste triatlon te volbrengen.  De wedstrijd bestaat 
uit 750 meter zwemmen in de Nauernasche Vaart, 
20 kilometer fietsen door het Zaanse landschap 
op een autovrij parcours door Assendelft , Nau-
erna en Westzaan, en 5 kilometer hardlopen op de 
Vaartdijk richting de brug naar de Middel en weer 
terug. Naar verwachting zullen tussen de 1000 en 
1200 deelnemers Westzaan aandoen, waaronder 
enkele NTB-divisies, lokale topatleten, recreanten 
en sportievelingen die deelnemen aan de goede-
doelenwedstrijd voor Kika. 

Wil jij ook deelnemen aan dit unieke evenement? 
Schrijf je dan in via www.triathlonzaanstad.nl als 
individuele deelnemer of als trio. Het is duidelijk: 
de Triathlon Zaanstad is terug van weg geweest 
en is met dit deelnemersaantal groter dan ooit! 

Dat houdt ook direct in dat er vele handen nodig 
zijn om de triatlon tot een succes te maken. De tri-
atlon wordt georganiseerd door een enthousiast 
team aan vrijwilligers, dat altijd op zoek is naar 
vrijwilligers die willen helpen de triatlon tot een 
succes te maken. Ben je daarom geïnteresseerd 
in een dagje sport kijken, regelen en van dichtbij 
meemaken? Geef je dan op als vrijwilliger via dit 
mailadres: zaanstad.triathlon@gmail.com. Als vrij-
williger word je op de dag zelf uiteraard verzorgd 
met een natje en een droogje. Na afloop sluiten 
we de dag met alle vrijwilligers ook nog eens af 
met een welverdiende barbecue. 

De organisatie van Triathlon Zaanstad kijkt reik-
halzend uit naar 8 september en hoopt jou die dag 
ook te zien. Of dat nu is als deelnemer, vrijwilliger 
of fanatieke supporter.

  TRIATHLON

8 SEPTEMBER 2019
  1/8 sprint triathlon (750 meter zwemmen,  
20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen)
  Prachtig parcours in de Zaanstreek.  
Verkeersvrij op brede wegen.
 Sportexpo en Food trucks aanwezig.

INSCHRIJVEN VIA 
WWW.TRIATHLONZAANSTAD.NL 
OF WWW.NTBINSCHRIJVINGEN.NL

INFO@TRIATHLONZAANSTAD.NL 
WWW.TRIATHLONZAANSTAD.NL

TATE&LYLE    NES    SMC FYSIOTHERAPIE & FITNESS    MCB MEUBELEN
EYE CARE ASSENDELFT    HHNK    DE WATERTOREN    BTX
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Een complete training in slechts 30 minuten!

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.45 - 12.00 uur
(Gesloten met reguliere schoolvakanties)

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

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

Fitcircuit

• Drijvende aanlegsteigers
• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers

Westzijde 390, 1506 GL Zaandam, 075-6351695

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

...aangenaam.

maandag 09.00 - 17.30 uur
dinsdag 09.00 - 13.00 uur
woensdag 09.00 - 13.00 uur
donderdag 09.00 - 21.00 uur
vrijdag 09.00 - 13.00 uur
zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Bouwt verder

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

 www.bouwbedrijfwerkhoven.nl

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

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

Erkende
kwaliteit

Afspraak
herinnering

Geen 
wachttijd

Ruime
openingstijden

Complete mondzorg
onder één dak

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

Wij staan voor kwaliteit, 
voorspelbaarheid & duurzaamheid
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De krakeend (Anas strepera) is 
tegenwoordig stevig in opmars. Hij 
is bezig de wilde eend in onze bui-
tengebieden in aantallen voorbij 
te streven. De gewone wilde eend 
zien we met ongeveer 30% afnemen 
(bron: Sovon). In het slootje tussen de 
Schoolmeesterstraat en de Provincia-
leweg in Westzaan zag ik een vrouw-
tje en een mannetje.

Terug in de tijd 
De bekende natuurvorser Jac. P. 
Thijsse (1865-1945) schreef in 1929 
dat de krakeend zeldzaam was, als 
broedvogel en als trekvogel. In 1970 
was de krakeend in ons land met circa 
700 broedparen ook nog een tamelijk 
zeldzame broedvogel, maar daarna 
zijn de aantallen gelukkig fors toege-
nomen. Begin 80-er jaren waren er al 
2000 broedparen. 
Begin deze eeuw telde ons land circa 
7000 broedparen en de aantallen stij-
gen nog steeds. De oorzaak wordt 
gezocht in de terugloop van geschikt 
broedgebied in Oost-Europa door de 
grootschalige ontginning daar. 

Wat is het voor eend?
De meeste van ons zullen denken dat 
het vrouwtje van de krakeend een 
gewone wilde eend is. De krakeend 
is inderdaad van gelijke grootte, zeg 
middelgroot. Het is een wat schuwe, 
weinig opvallende, maar wel fraaie 
eend. Hij is tegenwoordig het hele 
jaar aanwezig. Je kunt ze vooral aan-
treffen in ondiep, voedselrijk water, 
zoals bij ons in het Westzijderveld, 
Guisveld of Reefgebied. En dan voor-
al in de lagere delen van het Westen 
van ons land (zie kaartje).
In de winter wordt de populatie vaak 
aangevuld met overwinteraars elders 
uit Europa. Dan zie je ze vaker op 
grotere wateroppervlakten, waar zij 
vaak samen met andere soorten zoals 
de kuifeend groepjes vormen. In de 
zomer verblijven zij meer op open 
en lage zoetwatergebieden met rui-
ge en weelderig begroeide oevers, 
omdat zij daar een betere broedgele-
genheid hebben. 

Broeden 
Krakeenden die hier broeden blij-

ven hier over het algemeen ook in 
de winter. Tenzij het streng gaat 
vriezen, dan trekken zij door naar 
Zuidwest-Europa. Het nest wordt op 
de grond gebouwd tussen de dichte 
oevervegetatie en is goed verscho-
len. De acht tot twaalf crèmekleurige 
eieren worden door het vrouwtje in 
circa 24 dagen uitgebroed. Het man-
netje is dan meestal al vertrokken. 
De jongen verlaten direct het nest 
(nestvlieders) en kunnen dan al zelf 
foerageren, waarbij zij nog wel enigs-
zins beschermd worden door het 
vrouwtje. 

Omdat zij in de eerste periode op-
groeien in water met een vegetatie 
die goede bescherming biedt, is de 
kans niet zo groot dat je ze zult waar-
nemen. De krakeend behoort tot de 
grondeleenden, wat betekent dat ze 
niet of nauwelijks duiken. Ze foera-

geren zwemmend met de kop onder 
water. Het voedsel is hoofdzakelijk 
plantaardig en bestaat uit waterplan-
ten, wortelstokken, planten en zaden, 
maar er worden ook wel insecten en 
slakjes gegeten. Je kunt ze, vooral in 
de zomer, ook steeds vaker zien gra-
zen op weilanden.

Mannetjeskrakeenden hebben een bruine kop en een zwart achterlijf met 
lichtbruine staartpunt. De rest van het lichaam is grijs met een fijne teke-
ning, wat het beste te zien is op de borst. De schouderveren zijn opvallend 
lang en beige van kleur en de snavel grijszwart. De witte spiegel, de wit-
te buik en de oranje snavel vormen de belangrijkste kenmerken, om de 
krakeendvrouwtjes van wilde eenden te onderscheiden.

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

Krakeend in het zonnetje

Rechts het mannetje. Foto: Fred Eerenberg.

Vooral in onze omgeving zijn veel krakeenden 
te vinden.

Jubileum De Zonnebloem
Dit jaar bestaat De Zonnebloem 70 
jaar. En ook dit jaar organiseren we 
de Zonnebloemloterij. De loten-
verkoop vindt plaats van mei tot 
begin september. Met de opbrengst 
organiseert De Zonnebloem in 
Westzaan gezellige activiteiten en 
leuke uitstapjes voor mensen met 
een lichamelijke beperking die 
er niet zelfstandig op uit kunnen. 
Zoals in april een boottocht richting 
Weesp, met volledige verzorging 
aan boord, en een gezellige middag 
in Het Wapen van Assendelft. In mei 
hebben we met een oude tram een 
rit door Amsterdam gemaakt en aan-
sluitend een gezellige lunch gehad. 
Ook zijn een paar gasten wezen eten 
bij De Prins. In juni gaan we naar Cas-

tricum voor een lunch aan het strand. 
We hebben twee strandrolstoelen ter 
beschikking voor wie even wil genie-
ten van het strand of even met zijn 
voeten in de zee wil. 

Anneke van ’t Hoff-Martens, 
Secretariaat: 06-2442 1811

Zomerfeest op De Rank 
Op vrijdag 21 juni is er van 17.00 uur 
tot 19.00 uur zomerfeest op basis-
school De Rank. Met elkaar, met het 
dorp, samen even het schooljaar 
afsluiten onder het genot van een 
hapje en drankje. Dit jaar hebben we 
als thema ‘Saens Zomerfestival’. Een 
verkleedpartijtje voor de kinderen 
waarbij ouders, familie, vrienden én 
dorpsgenoten natuurlijk ook wel-
kom zijn om een mooie samba-out-
fit aan te trekken of door gewoon als 
jezelf te komen! 

De tombola zal er weer zijn, we zor-
gen voor vermaak voor de kinderen 
en we hebben heerlijke hamburgers 
en versgebakken frietjes. Daarnaast 

zijn er voor één euro lekkere hapjes 
te koop, met veel liefde gemaakt 
door ouders en leerkrachten.  
Met een strippenkaart kan voor het 
eten en de tombola betaald worden. 
Deze is te verkrijgen op het school-
plein. We hopen jullie te zien op 21 
juni: Voor De Rank, voor Westzaan, 
samen! 

namens De Rank, Thijs de Kort
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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 

kerst pakket.Geniet van een heerlijk 
boeren ijsje op ons Rustpunt!

www.westzaansezuivelboerderij.nl

Westzaanse 
Zuivelboerderij

- Feesten, partijen,  
lunches en diner

- Diverse gerechten  
buiten de kaart!

- Gratis eigen  
parkeergelegenheid.

- 7 dagen per week 
geopend!De gezelligste huiskamer 

van de Zaanstreek

De Watering 1, 1503 VR Zaandam (t.o. flat de Noordwachter)
telefoon 075-61 44 215 / 06-55 78 67 73
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 Haarverlies , tijdelijk of permanent?? 
Vakkundig en eerlijk advies 

Vrijblijvend gratis intake gesprek 

Declaratie bij alle zorgverzekeraars 

Goede nazorg en service 

Voor informatie www.dehaarwerksalon.nl 

Of bel 06 24 30 40 74 

Voor al uw feesten en partijen 
tot 90 personen, de hele boot 

voor uw gasten.
Ook voor vlees- & vis gerechten.

Zaanweg 51B
1521 DL Wormerveer

Telefoon 075 - 621 98 02

Re Re Rsesetauauar ur uararnanat nt n

HOUSE OF NAILS
Je ziet het verschil!

•  Gespecialiseerd in  
Gel- en Acrylnagels

•  Manicure

• Gelpolish op teennagels

•  Docent bij Magnetic  
Nail Design B.V.

• Jarenlange ervaring

Jacobus van Waertstraat 1
1551 CH Westzaan

      075-6218688 /       06-20821806
      house-of-nails@hetnet.nl

t m
e



op de tuin
Voor de volkstuinder is Juni een maand van 
blijde verwachting. Een beetje te vergelijken 
met zwanger zijn. De tuin is op orde, de bedjes 
ingepland en ingezaaid, de bloemen bloeien 
uitbundig en in de fruitbomen en struiken heeft 
de bloesem plaatsgemaakt voor talloze vrucht-
jes. Na de droge periode kwam de regen op tijd, 
het kon niet mooier. Een beetje schoffelen om 
de tijd door te komen en dan zijn daar de eerste 
aardbeien, frambozen en bessen. Kilo’s vruch-
ten gaan hun weg vinden naar de jamketel. 
Maar voordat het zover is moeten ze beschermd 
worden tegen de vraatzucht van de vogels. Dan 
hebben we het niet over het kleine vogelvolk-
je en zelfs niet over de merels, die pikken heel 
bescheiden een besje mee. Nee, het zijn de gro-
te kraaiachtigen en niet te vergeten de duiven. 
Als je het niet in de gaten houdt en op tijd een 
net over al dat lekkers spant, laten ze niet veel 
voor je over. In juni plannen we ook altijd een 
stekjesochtend. Sommige tuinders hebben er 
te veel en anderen zijn er niet aan toegekomen. 
En bij een kop koffie met natuurlijk weer eigen 
baksel rraken we van de plantjes af of vinden 
we nieuwe. Iedereen is weer verwachtingsvol 
gestemd voor het nieuwe seizoen. 
Wat ook wel spanning geeft, is de jaarlijkse voor-
jaarsschouw. Je ontkomt er niet aan om bepaal-
de voorwaarden te hanteren voor het samen 
prettig tuinieren. Daar wordt twee keer per jaar 
op toegezien en zo nodig bijgestuurd. Het kan 
niet zo zijn dat je buurman een tuin vol bloeiend 
gras heeft en jij daardoor ook door het gras de 
bonen niet meer ziet. 
Als je nou door mijn verhaaltjes denkt: lijkt me 
toch wel wat zo’n tuin, dan kan ik verklappen dat 
er voor 2020 een vrijkomt. Mail naar tuinwest-
zaan@gmail.com voor informatie.

Truus Weertman
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Hedendaags 
realisme in 
Staphorsius

Kunstgalerie Staphorsius 
brengt voor de 6e keer ‘Zon-
der Haast’, een zomerexposi-

tie van schilderijen en objecten van hedendaags 
realistische kunstenaars uit het binnen- en bui-
tenland. De galerie biedt ook dit jaar weer een 
gevarieerde collectie van zeer fijn geschilderde 
schilderijen en ook werk in een meer lossere 
impressionistische stijl, waarbij echter de zicht-
bare werkelijkheid niet uit het oog wordt verlo-
ren. Ook worden bronzen en houten objecten 
aangeboden. Werk van kwaliteit in elke prijs-
klasse.
De expositie is vrij toegankelijk met ook ruime 
parkeergelegenheid. Geopend van dinsdag t/m 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Onder de titel ‘Sundays@Staphorsius’ is de gale-
rie ook op 22 september geopend, van 13.00 tot 
17.00 uur. Dan zullen verschillende kunstenaars 
uitleg geven over hun inspiratie, werk en de 
technieken die ze hierbij toepassen. 

Galerie Staphorsius, 
J.J. Allanstraat 287B, 075-6143 000, 
www.staphorsius.nl Marc van Crombrugge - Glazen schaal met appelen

Henk Renting - De kaasmakerij.

GV Jahn behaalt 19 medailles bij 
toestelkampioenschappen

Zondag 19 mei werden in Wormer de toestelkam-
pioenschappen geturnd. Hierbij kunnen turnsters 
zich per toestel inschrijven. Zo kunnen ze hun 
sterke toestellen turnen of juist minder favoriete 
achterwege laten. Vanuit GV Jahn deden negen-
tien turnsters mee. Zij turnden alle vier de toestel-
len, respectievelijk de sprong, de balk, de vloer en 
de brug. 

De eerste meiden begonnen al om 8.30 uur met 
de wedstrijd en de laatste turnsters waren pas 
rond 18.30 uur klaar. Ook voor de trainsters was 
het een lange maar succesvolle dag. Een opsom-
ming van de medaillewinnaressen: Jill werd vier-
de op de balk en pakte brons op de vloer. Fay 
werd vierde bij de sprong en haalde brons op de 
brug. Daphne werd vierde op de brug. Plume won 
brons op de brug. Tiana won goud op de brug 
en werd vijfde op de balk. Eva pakte goud bij de 
sprong en zilver op de brug. Krista kreeg zilver 
bij de sprong, Jolein zilver bij de sprong en brons 
op de balk en de vloer. Louise kreeg goud op de 
brug, de vloer, de balk en de sprong. Charlotte 
behaalde zilver op de vloer.
Er zijn nog turnsters die doorstroomwedstrijden 
hebben en dus nog vol aan de bak moeten, maar 
voor de meesten is een mooi seizoen ten einde 
gekomen en zij kunnen zich concentreren op wat 
nieuwe onderdelen.

Milou van Nugteren

Vlnr. Daphne, Plume, Tiana, Fay, Jill, Suze en Rhomee. 
Onder: de trainsters Marij, Jennifer en Nova.
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Simone Dijkman
M A K E L A A R D I J

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

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

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

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie. 

Gebruikt u verschillende medicijnen?  

Met de  MEDICATIEROL 
houdt u het overzicht!

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

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

Op ons kun 
je rekenen

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

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

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

Ook voor schade aan de caravan of camper!

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

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

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

Ook voor schade aan de caravan of camper!

www.schramadvocaat.nl

Nauerna 40A - 1566 PD Assendelft

 T 075 670 74 44 - F 075 670 88 45

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar
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Hoe lang woon je al in Westzaan?
Ik verhuisde in 2004 vanuit Zoetermeer hiernaar-
toe, op de dag dat mij jongste zoon Frank 19 werd. 
Hij is nu 35. Mijn oudste zoon Mark wordt 37. Mark 
woonde al op zichzelf en Frank had geen zin om 
mee te gaan.

En je woont hier nu alleen?
Ja. Al in 1991 heb ik er bewust voor gekozen om 
verder alleen te blijven wonen. Ik ben toen geschei-
den. Ik heb een relatie gehad met iemand die nar-
cistisch was en nu met iemand om de week in het 
weekend.

We gaan wel meteen al de diepte in, hè?
Het valt mij op dat Zaankanters dat sowieso wel 
hebben. Dat ze al heel snel meteen hun persoonlij-
ke dingen vertellen. Heel direct. Ik moest daar heel 
erg aan wennen. Maar in de loop van de jaren wen 
je daar wel aan en nu doe ik daar zelfs ook aan mee. 

Waar heeft je wieg gestaan?
Ik ben in Utrecht geboren. Toen ik zo rond mijn 
negentiende stopte met de studie 
biologie ben ik daar weggegaan. 
Daarna ben ik voor studie naar 
Boskoop gegaan, heb ik in Delft 
gewoond, in Pijnacker en Zoeter-
meer. Maar ik voel me inmiddels 
heel erg thuis in de Zaanstreek.

Hoe kwam je in de Zaanstreek terecht?
Via een headhunter kreeg ik het verzoek voor een 
functie bij gemeente Zaanstad. Ik kende de Zaan-
streek alleen van de Zaanse Schans, waar ik een 
keer geweest was. Toen ik ging kijken of ik hier 
wilde wonen zag ik al die mooie huisjes. Ik werd 
senior beleidsmedewerker Milieu bij de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling. In Zoetermeer heb ik 25 
jaar gewerkt bij eerst de Groenvoorziening en later 
bij de afdeling Milieu. Eerst deed ik milieucommu-
nicatie en belandde zo meer in de beleidsmatige 
kant. Wanneer bouwers toen tropisch hardhout 
gebruikten moesten ze daar de gemeente 100 gul-
den per m3 hout voor betalen. Toen er fl 250.000,- 
in de pot zat mocht ik een voorstel doen hoe dat 
besteed kon worden. In Zoetermeer zaten bij de 
gemeente bij de ruimtelijke afdeling alleen milieu-
juristen, vandaar dat die meer beleidsmatige func-
tie bij Zaanstad mij wel aansprak. 

En werk je nog steeds bij gemeente 
Zaanstad?
Nee, ik ben sinds 2016 met vervroegd pensioen. Bij 
de laatste reorganisatie hielden ze nog zes van de 
vijfentwintig beleidsmedewerkers over. Er zijn wis-
selende stromingen bij Zaanstad. Het ene moment 
vinden ze beleid heel belangrijk en toen werd dat 
meer ‘doen’. Maar bij bezwaren tegen plannen van 
de gemeente kijkt de rechter naar het beleid dat 
gevoerd wordt. Dus als er slecht of geen beleid is, 
krijgt de bezwaarmaker sneller gelijk. 

Mis je je werk?
Nee, helemaal niet. Ik doe nu dingen die ik leuk 
vind. Ik was de laatste jaren bezig met het ontwik-
kelen van een windmolenpark langs het Noordzee-
kanaal, terwijl dat dwars inging tegen het beleid 
van de provincie Noord-Holland. Dus ik moest 
onderzoeken laten uitvoeren, waarvan ik dacht… 
Voor mij voelde dat als trekken aan een dood 
paard. En kostte mij uiteindelijk veel energie. 

En nu steek je je tijd in andere dingen?
Ze zeggen wel eens: na mijn pensi-
oen kreeg ik het drukker dan daar-
voor. Nou dat heb ik ook. Al met al 
ben ik nu blijer en minder moe dan 
toen ik nog werkte. Ik ben voorzit-
ter van de Stichting Vrienden van 

Lambert Melisz. Het is veel leuker om blije men-
sen te zien op een dinsdagmiddag, wanneer er 
in de recreatiezaal een artiest optreedt, een film 
gedraaid wordt, iemand een lezing houdt of wat 
dan ook.

Hoe ben je daar bijgekomen?
Ik zat bij de verkiezingen in 2015 als stembureau 
lid in Lambert Melisz. Ik kende Els Veenis-Kaak als 
voorzitter van de gemeenteraad en zij was ook 
voorzitter op het stembureau. Zij vroeg mij om 
haar taak na acht jaar als voorzitter bij de Stich-
ting Vrienden van Lambert Melisz over te nemen. 
Het was voor mij een heel andere tak van sport. Ik 
heb mijn ouders jong verloren en had nauwelijks 
ervaring met ouderen, plus alles wat daarbij komt 
kijken. We hebben vier activiteiten: op de dinsdag-
middag dus, dan het koffiedrinken op dinsdag- en 
donderdagochtend, het wijkrestaurant op woens-
dag en het bemannen (of moet ik nu zeggen: 
bemensen?) van de receptie tussen 9-11.30 uur. 

Daar kunnen mensen terecht voor een kopietje, 
postzegels, vragen, etc. Alles wordt door vrijwil-
ligers gedaan. We hebben er nu 43, maar je kunt 
je voorstellen dat dat ook moet verjongen. Er ging 
voor mij sindsdien wel een wereld open. Ik leerde 
veel Westzaners en Westzaanse organisaties ken-
nen en dat is een leuke bijkomstigheid. 

Heb je nog andere bezigheden?
Ja, ik zit ook nog in het bestuur van het Onge-
schonden Behoud van het Westzijderveld. We hou-
den de gebieden van Staatsbosbeheer open door 
het gemaaide riet met de hand af te ruimen. En ik 
begeleid ook mensen bij Gezond Natuur Wande-
len. Healthy Walking is overgewaaid uit Engeland 
en was bedoeld om ouderen uit hun sociale iso-
lement te halen en actief in beweging te krijgen. 
Ik heb dat in de Zaandam gedaan samen met een 
andere begeleider. Het kost niets en je hoeft je niet 
aan- of af te melden. Ik loop zelf met 15 mensen 
een rondje vanaf Pennemes. Daarnaast heb ik bij 
Jan Vroegop ook nog een volkstuin. Een heerlij-
ke plek om in het weekend rustig te zitten. Want 
hierachter is het op de dijk behoorlijk druk, hoor. 
Motorclubs, oldtimers, fietsclubs, er komt van alles 
langs. Of wat dacht je van al die bootjes.

Hoe bevalt het wonen in Westzaan?
Heerlijk. Voor mij is het echt thuiskomen. Als ik een 
dag naar Amsterdam ben geweest voel ik mij echt 
een geluksvogel dat ik hier woon. Ik heb nog nooit 
ergens zo lang gewoond als hier. In mijn buurtje 
woont van alles en die variatie is heel leuk.

Wat vind jij belangrijk in het leven, dat je 
zegt: daar gaat het om?
Ik vind het belangrijk dat je met jezelf overweg kan. 
Dat je tevreden bent met jezelf. Dat je kijkt naar 
wat je hebt en niet naar wat je niet hebt. Dan heb 
je een veel betere uitgangspositie om je open te 
stellen naar anderen. Niet alles maar willen; dat je 
ook kunt genieten van heel kleine dingen. Ja, en de 
natuur vind ik ook een zwaarwegend iets. Je kunt 
niet leven tussen alleen maar stenen. Je hebt het 
contact met de natuur gewoon nodig.

Marijke van der Pol

In de 300ste aflevering van deze rubriek laat ik Erna van Gils (65) aan het woord. Deze ex- 
ambtenaar woont op Groene Jagerstraat 19 en is nu vrijwilliger van o.a. de activiteitencom-
missie van Lambert Melisz.

IN DE SCHIJNWERPER
Erna van Gils:  ‘Een geluksvogel  
dat ik hier woon’

‘Die club moet 
zich blijven 
verjongen’



12

Hoe pak jij het aan? 
Je ziet ze steeds vaker: aanpakkers. Want als het gaat om geld
voor straks, wachten ze niet langer af. Aanpakkers zijn
begonnen met geld opzij te zetten voor hun toekomst. Ontdek
ook of sparen of beleggen iets is voor jou. Start vandaag nog,
want straks heb je het nodig.

rabo.nl/strakshebjehetnodig

advocaat in strafzaken
www.oldenburgadvocaat.nl

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

oldenburg

LID

TWEEWIELER-
BEDRIJVEN

Elke vrijdag van 8.00 tot 

13.00 uur in Westzaan  

(op de stoep in de  

kerkbuurt).

• banden
• uitlaten
• accu’s
• schokdempers
• schadeherstel
• verkoop
• personen- en bedrijfswagens

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

Kleine Tocht 37  1507 CA Zaandam
075 616 07 66    www.autoprins.nl
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Sugee-cake
- Gebak

Wat hebben we nodig:
• 375 gram boter
• 500 gram poedersuiker
• 1 ¼  deciliter koffiemelk
• 500 gram sugee (griesmeel)
• 12 eieren
• 225 gram fijngehakte amandelen
• 125 gram bloem
• ½ theelepel bakpoeder
• 1 flinke scheut brandy (cognac)
• 2 theelepels vanille-essence)

Deze maand gaan we de grens over en wel naar Singapore. Het wordt weer eens tijd voor iets lekkers 
bij de koffie. Sugee-cake is een Eurasian-cake die meestal gegeten wordt bij feestelijke gelegenheden 
in Singapore en Maleisië.

Bereiding:
Klop de boter met 375 gram poedersuiker flink op. 
Voeg beetje bij beetje de koffiemelk toe, onder 
voortdurend roeren. Voeg dan de sugee (griesmeel) 
toe en meng alles goed. Laat de massa minstens 
1 uur staan. Splits de eieren (bewaar 2 eiwitten). 
Klop de 12 eidooiers op met de rest van de suiker. 
Voeg de gesuikerde eidooiers in kleine hoeveelhe-
den tegelijk toe aan het sugee-mengsel. Klop de 2 
eiwitten half stijf en schep dat door het mengsel. 
Voeg dan de amandelen, de gezeefde bloem en het 
bakpoeder toe. Vervolgens de brandy en de vanille. 
Roer alles goed dooreen. Vul een ingevette cake-
vorm voor drievierde met dit mengsel. Bak de cake 
in een voorverwarmde oven van 170°C, gedurende 
1 uur.

Weetje:
Griesmeel is grof gemalen tarwe, spelt, mais of rijst. Bij 
het malen van tarwe of spelt met het doel om zo veel 
mogelijk bloem te verkrijgen wordt ook griesmeel 
geproduceerd. Bij het builen van het meel worden de 
zemelen, de griezen en de bloem gescheiden. Na het 
malen kan het maalsel gepoetst (gereinigd) worden, 
waarbij de zemelen met behulp van een luchtstroom 
verwijderd worden en het griesmeel overblijft.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

De boerderij
Helaas konden wij dit 
jaar wegens vervoerpro-
blemen niet naar ‘boer’ 
Sman. Daarom hebben wij 
op de groep onze eigen 

boerderij gemaakt. De grote boerderijdieren heb-
ben we weer van zolder gehaald en ook de winkel 
met zuivelproducten stond weer op de groep. De 
winkel was echt een groot succes. De eieren wer-
den gescand en met de pin afgerekend. Iedereen 
mocht wat kopen: papa, mama, juffen en peuters. 
Het maakte niet uit, iedereen was welkom. Soms 
werden de eieren en stukjes kaas stiekem in het 
stro bij het varken, schaap en de kip verstopt, 
zodat deze niet verkocht konden worden. Van 
een schoenendoos hebben de peuters hun eigen 
boerderij gemaakt, die ze mee naar huis mochten 
nemen. Het was weer een geslaagd thema. Maar 
volgend jaar hopen wij ook gewoon weer lamme-
tjes te kunnen kijken bij ‘boer’ Sman, want echte 
lammetjes zien blijft toch het leukste.

Babino Peuteropvang Westzaan,
Monique van Westrop

Rommelmarkt ijsclub daverend succes

Op 13 en 14 april was er een rommelmarkt bij 
burgerijsclub Lambert Melisz.  Twee dagen lang 
was het in en om de kantine van de ijsclub gezel-
lig druk. Er waren in dat weekend, en de weken 
daarvoor, veel vrijwilligers in touw om het tot een 
groot succes te maken. Er was op de rommelmarkt 
voor ieder wat wils. Kinderen vonden speelgoed 
dat hun ogen deed twinkelen. Boeken, huishou-
delijke artikelen en lp’s gingen iemand anders 
ontspanning geven. Plantenbakjes, in paassfeer 
opgemaakt, werden voorzichtig mee naar huis 
genomen. Op de koningsdagmarkt in Krommenie 
is een afvaardiging twee weken later de laatste 
spullen gaan verkopen, en ook daar was het goed 
en gezellig.
Daarnaast was er ook volop aandacht voor de 
inwendige mens. De traditionele ijsclubcon-
sumpties, te weten chocolademelk, met of zon-
der slagroom, appeltaart en tosti’s, vonden gretig 
aftrek.  Er is een groot aantal gehaktballen ver-
kocht. En het was gezellig. Fantastisch natuurlijk, 

maar het allermooiste was wel alle hulp die we uit 
het dorp kregen! Veel mensen kwamen belange-
loos hun spullen brengen om te kunnen verkopen. 
Veel vrijwilligers zijn in het weekend en de weken 
ervoor in de weer geweest om het goed te laten 
verlopen. Veel Westzaanse ondernemers hadden 
producten beschikbaar gesteld. De tent van VVV 
Westzaan heeft het hele weekend de spullen die 
buiten de kantine stonden beschermd en de man-
nen van de voetbal kwamen helpen met opzetten.
We hebben een schitterend bedrag opgehaald! Er 
is veel om dankbaar voor te zijn.
Dank jullie wel, bikkels van vrijwilligers. Dank jullie 
wel, sponsoren. Heel erg bedankt, Westzaan!

namens het bestuur van ijsclub Lambert Melisz, 
Antoon Kuiper



14

voor ieder afscheid

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

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

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

• boomrooierij • boomverzorging 
• boomveiligheidscontrole

• bomen en planten
• stobbenfrezen 

www. meijerboomverzorging.nl of bel  06-21800308

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

AGENDA AUGUSTUS 2019

AGENDA JULI 2019

Vrijdag 2 augustus  VRIJMIBO*
Zaterdag 3 augustus Zomerproeverij in het teken van GIN**
Zondag 4 augustus  HIGH tea ‘Pink Passion’**
Dinsdag 6 augustus BINGO, georganiseerd door 
 de jongens van de Big Time Crew **
Vrijdag 10 augustus VRIJMIBO*
Zaterdag 11 augustus Zomerproeverij in het teken van Rosé**
Zondag 12 augustus HIGH tea ‘Zaans genot’**
Zaterdag 24 augustus Dineren op Hoogte**

Dinsdag 9 juli  VAKANTIE BINGO, georganiseerd door 
 de jongens van de Big Time Crew **
Vrijdag 12 juli VRIJMIBO*
Zaterdag 13 juli  High Wine**
Donderdag 18 juli  65+ Koffie op hoogte (mini high tea)**
Zondag 21 juli HIGH TEA**
Vrijdag 26 juli VRIJMIBO*
Zaterdag 27 juli Dineren op Hoogte**

*=vrij entree **=betaald entree/reserveren. Kijk voor meer informatie op onze Facebook pagina of op 
www.dewatertorenassendelft.nl. Voor reserveren, mail naar reserveren@dewatertorenassendelft.nl

Groeneveldeten (De Watertoren) Communicatieweg Oost 12, 1566 PK Assendelft of 06-41395427 voor Linda 
of 06-52546041 voor Jeroen.

0 3lab
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.joek-aa.nl
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door WILLEM TIP/deel 37
beeld: Digitale Beeldbank

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

De grote landelijke politieke stromingen waren alle 
in de Westzaanse gemeenteraad vertegenwoor-
digd. Kort voor de Tweede Wereldoorlog (1938) 
zag men er bijvoorbeeld twee Anti – revolutio-
nairen, twee SDAP’ers, één Vrijzinnig Democraat, 
één CPN’er en één neutraal raadslid. Al die partijen 
moesten in de raadzaal door één deur. Dat maakte 
het dorp gedurende de gehele eerste helft van de 
twintigste eeuw tot een lastig te besturen gemeen-
te. Zo meldde de commissaris van de koningin bij 
de benoeming van een nieuwe burgemeester in 
1913 dat de gemeente ‘weliswaar niet tot de groot-
ste behoort, doch waar ik gaarne een flink man aan 
het hoofd zag’. Ook later streefden de commissa-
rissen naar een ‘burgemeester van rijperen leeftijd’ 
(1918), dan wel naar ‘een krachtige persoonlijkheid’ 
(1938). In 1951 herhaalde de commissaris nog eens 
dat Westzaan ‘weliswaar geen zeer grote maar toch 
een verre van gemakkelijke gemeente’ is. Pas in de 
late jaren ’60 zou de Westzaanse raad de gangbare 
paden van de partijpolitiek verlaten. De ‘overlap-
pende consensus’ won het pleit. Met de opheffing 
van de gemeente in het vooruitzicht zou men zich 
richten op gemeenschappelijke doelen, zoals het 
behoud van historisch erfgoed en het veilig stellen 
van de leefbaarheid. Het was deze gemeenschap-
pelijke visie die ook na de opheffing van Westzaan 
(1974) zou blijken stand te houden.

De Zaanstreek stond vanaf het begin in de voorste 
rijen van de emancipatie van de arbeidersbevol-
king. Daarbij vond de werkstaking al vroeg toepas-

sing. De eerste Zaanse werkstaking had al in de 
laatste jaren van de negentiende eeuw plaats in 
Wormerveer. Bij oliefabriek De Engel bleef de poort 
gesloten (1897). De Westzaanse industrieel Mole-
naar was hier een van de voorlieden. Zijn inbreng 
toonde tegelijk aan dat de arbeiders ook buiten 
hun eigen kring gehoor hadden gevonden. Meer 
stakingen volgden: in 1899 bij oliefabriek Het Hart 
in Zaandam, in 1899 bij stoomrijstpellerij De Unie 
in Wormerveer, in 1901 nog eens bij Het Hart, in 
1903 bij machinefabriek Westermann  te Zaandam, 
in 1903 bij de spoorwegen in heel Nederland, in 
1907 bij Verwers Drukkerij te Wormerveer, in 1912, 
1913 en 1914 keer op keer bij de houtbewerking te 
Zaandam. De vooroorlogse stakingsgolf leek West-
zaan overigens met rust te laten. De grote bedrij-
ven Rote en Molenaar voerden een sociaal beleid 
dat voor stakingen geen voedingsbodem gaf.
De sociale onvrede in den lande leverde intussen 
wel een goede voedingsbodem voor een groot 
pakket aan sociale voorzieningen. Rond 1900 werd 
in hoog tempo sociale wetgeving ingevoerd: de 
arbeidswet (1889), veiligheidswet (1895), onge-
vallenwet en woningwet (1901), de wet op de 
arbeidsovereenkomst (1907). Wat later (1913) volg-
den onder de antirevolutionaire minister Talma de 
ziektewet, de invaliditeits- en de ouderdomswet. 
Talma was een predikant die in de verkiezingen 
had gewonnen van Troelstra. Opnieuw een teken 
dat de emancipatiebeweging met alle onderlinge 
verschillen toch breed gedragen werd. Tussen 1911 
en 1920 werden overal CAO’s ingevoerd die gingen 
zorgen voor betere arbeidsvoorwaarden. 
Opgewekt en vol vertrouwen toonden zich tege-
lijkertijd van hun kant de Zaanse fabrikanten.  Het 
tijdperk van wind en hout hadden ze zonder spijt 

achter zich gelaten. Trots gaven ze in 1911 een dik 
boek uit met paginagrote foto’s van alle nieuwe 
fabrieken en pakhuizen. De ‘Zaansche Handel en 
Nijverheid’ werd erin breed tentoongesteld. Voor 
hen was de opbloei het veelbelovende begin van 
een nieuwe tijd. In hetzelfde jaar als het fotoboek 
werd de Zaandamse ‘Nieuwe Haven’ ten westen 
van de spoorlijn geopend. De houthandel zou 
daarmee weer jaren voort kunnen. Al eerder (1903) 
had men in Zaandam de nieuwe Wilhelminasluis 
geopend. Ook in Westzaan, waar men veertig jaar 
eerder, daags voor de industrialisatie nog de nood-
klok had geluid, was men in een goede stemming 
geraakt. Bij het aantrede van de nieuwe burge-
meester Driessen in 1913 stelde het gemeentebe-
stuur bij monde van wethouder Tip tevreden vast 
dat Westzaan ‘dank(zij) de industriële ondernemin-
gen vooral in de laatste jaren een beter aanzien 
(heeft) gekregen’.

1911. De Nieuwe Haven in Zaandam op de voorgrond.

1951. Brand in oliefabriek De Engel te Wormerveer. W.F.G.L. Driessen, burgemeester van 1913-1918 in Westzaan.

Zaanse bedrijvigheid 

Viswedstrijd voor de jeugd
Zoals al vele jaren houden we ook dit jaar onze 
viswedstrijd voor de kinderen van de basis-
scholen van Westzaan. Deze wordt gehouden 
op vrijdag 28 juni in het water bij de school De 
Kroosduiker Zuid en we starten rond de klok 
van 14.00 uur. Het duurt tot ongeveer 15.30 uur. 
Voor de eersteprijswinnaars hebben we weer 
onze traditionele bekers. De overige kinderen 

gaan allen met een prijsje huiswaarts, dus nie-
mand blijft met lege handen staan.
Als extra prijs hebben we voor degene die de 
grootste vis vang nog een heel leuke verrassing. 
Verder zal er aan een ieder weer drinken en een 
versnapering worden uitgedeeld. Graag zien 
wij de inschrijvingen voor deze middag vooraf 
tegemoet, zodat we rekening  kunnen houden 

met hoeveel kinderen aan de waterkant zullen 
verblijven.
Je kunt je aanmelden door een berichtje te stu-
ren naar cees@sopjes.nl of telefonisch onder 
nummer 075-6169 309.

Visclub De Braak, 
C. Sopjes
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GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com

www.bartnieuwenhuijs.nl 

SPECIALIST IN 
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE  HOUTBOUW

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

Wij doen alles voor uw auto

Hauzendorfer Bosch Car Service 

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

info@hauzendorfer.nl
www.hauzendorfer.nl

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

Gegarandeerd de beste zorg 
voor u en uw kunstgebit!

075 - 670 76 36075 - 670 76 36

Al méér dan 35 jaar

dé specialist

in uw regio!

voor u en uw kunstgebi

075 - 670 76 3BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK

Nieuw kunstgebit?Nieuw kunstgebit?

BETROUWBAAR

VAKKUNDIG

SNEL

ALTIJD IN DE BUURT

• Voor bedrijf en particulier
• 25.000 producten direct 

uit voorraad leverbaar
• Ook op zaterdag geopend!VESTIGINGEN

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

TEL. 0299-480100
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Zonnebloemenwedstrijd op De Kroosduiker
Als start van het thema ‘bloemen en planten’ kreeg 
elk kind in groep 1, 2 en 3 van De Kroosduiker een 
zakje met zaadjes van de reuzenzonnebloem. De 
opdracht die daarbij hoorde was: wie heeft aan 
het einde van het themaproject de grootste zon-
nebloem? Dat werd een leuke uitdaging. Ook de 
pappa’s en mamma’s hadden het er maar druk 
mee. Hoe zouden de zaadjes het snelst groeien? In 
de tuin of juist liever in een potje voor het raam? 
Veel of weinig water geven? In de zon of juist in de 
schaduw zetten? Misschien er tegen praten of af en 
toe een knuffel geven? 
Iedereen deed heel erg zijn best en de kinderen 
vertelden in de klas steeds of hun zaadje alweer 
gegroeid was. Na zes weken wilden de juffen het 
resultaat wel graag zien. De potten werden mee 
naar school genomen of er werden foto’s binnen-
gebracht waarnaast de meetlat duidelijk in beeld 
was. Samen maakten de kinderen in de klas een 

grafiek om zo tot een eerlijke einduitslag te komen. 
Bij groep 3 kwam Dieuwke als winnares uit de bus 
met een zonnebloem van 51 centimeter. Bij groep 
1 won Julia, haar zonnebloem was wel 96 centime-
ter geworden. Maar de superwinnares was Carmen 
van groep 2, want haar zonnebloem was wel 134 
cm! Haar geheim was een warmtelamp. Als prijs 
kregen ze allemaal een eigen tuingereedschaps-
setje. Daarna kon bij iedereen de zonnebloem in 
de tuin gezet worden. Hopelijk zien we straks in de 
zomer allemaal mooie zonnebloemen in de tuinen 
van Westzaan staan! 

Juf Mariska en juf Petra

Meidenteam wint Zaans schoolvoetbaltoernooi

De meiden in groep 7-8 van obs De Kroosduiker 
locatie Zuid hebben het Zaans schoolvoetbaltoer-
nooi gewonnen! Met elf meiden hadden ze dit 
toernooi serieus opgepakt. Voordat het toernooi 
van start ging, hebben ze getraind op het voet-
balveld van VVV Westzaan. Dit heeft zijn vruch-
ten afgeworpen, want in de eerste speelronde op 
woensdag 3 april hebben ze twee wedstrijden 
gewonnen. De eerste wedstrijd werd met 1-0 en de 
tweede wedstrijd met 4-0 gewonnen. 
Daarna ook weer trainen voor de tweede speelron-

de. De tweede speelronde vond plaats op woens-
dag 10 april. Ze speelden één wedstrijd en hebben 
die met maar liefst 3-0 gewonnen. Dat betekende 
dat ze door konden naar de kwartfinale. Die werd 
gespeeld op woensdag 17 april. Maar, je raadt het 
al: eerst samen trainen. De kwartfinale: winst (4-0). 
De halve finale: winst (1-1 plus penalty’s). Nu alleen 
nog de grande finale winnen en dan zouden ze de 
beste schoolvoetbalmeidenploeg van Zaanstad-
Midden zijn. Op het A-veld speelden vier ploegen, 
de twee beste meidenteams en de twee beste 

jongensteams. De spanning was om te snijden. De 
meiden hebben zich keihard ingezet, gevochten 
voor wat ze waard zijn, met de winst als resultaat. 
De volgende stap was de wedstrijd tegen de beste 
schoolvoetbalmeidenploeg van Zaanstad-Noord, 
de meiden van De Regenboog uit Assendelft. Met 
alle ouders, opa’s, oma’s, tantes, ooms, broers en 
zussen langs het veld was de spanning groot, maar 
ook een goede stimulans. De support was enorm. 
De meiden hebben hard moeten knokken en von-
den in De Regenboog een sterke tegenstander, 
maar dit hield ze niet tegen om ook hier de winst  
te pakken. Dit maakt deze meiden de beste mei-
denschoolvoetbalploeg van Zaanstad-Noord en 
-Midden. 
En nu? Op naar Anna Paulowna. Daar werd het 
regiotoernooi gespeeld voor alle winnende mei-
den- en jongensteams van Noord-Holland-Noord. 
Denk aan Alkmaar, Hoorn, Purmerend, Den Helder. 
En Zaanstad, wij dus. Aan de verhalen te horen was 
dit een fantastische dag, vermoeiend ook, maar 
vooral heel leuk. Zelf was ik daar niet bij, vanwege 
ons kamp. Op de dag van het regiotoernooi begon 
voor onze groep namelijk ook het schoolkamp 
op Terschelling. Dit was natuurlijk een buitenkans 
voor het schoolvoetbal. De meiden hadden met 
hun ouders afgesproken dat zij na afloop van het 
schoolvoetbaltoernooi onder begeleiding van 
twee ouders naar Terschelling zouden reizen. De 
rest van de klas, en ik zelf natuurlijk, wachtten in 
spanning af. Wat hadden ze gedaan? Hoe ver waren 
ze gekomen? Hadden ze gewonnen? 
Van de 32 deelnemende teams op het regiotoer-
nooi zijn de meiden zesde geworden! Niet normaal, 
zo knap. Helaas geen eerste plek, maar wat hebben 
zij de afgelopen tijd goed gevoetbald. In de klas 
zitten alleen maar trotse klasgenoten en een trotse 
leerkracht.

Juf Agnetha Brinks

Vlnr. de winnaars Dieuwke, Carmen en Julia.
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DEXIS NETHERLANDS
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

DEXIS STERK IN SERVICE EN TOPMERKEN!

www.dexis-nl.nl 

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

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

De lekkerste ZAANSE DUIVEKATERS worden  
door onze bakkers gemaakt!

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

heerlijke taarten gaat u naar…

 
 
 
 
 
 
 

 Hatha Yoga 
 Yin Yoga 
 Workshops 

Speciale lessen 
 

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL 
06 30 24 58 85 

 
Lid Vereniging Yogadocenten  

Nederland 
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Nieuws van Historische Vereniging Westzaan

Op vrijdag 24 mei was de start van de archiverings-
werkzaamheden in het gemeentearchief van Zaan-
stad. De vrijdag ervoor was er al een rondleiding 
en uitleg gegeven. Maar op deze dag werd de tot-

standkoming van de eerste archiefdoos onder het 
collectienummer PA0600 een feit. Er gaan er nog 
vele volgen.

Zaterdag 25 mei was het tweejaarlijkse uitje van 
de vereniging. Met een gezelschap van 34 perso-
nen vertrokken we om 9 uur naar Nieuwe Niedorp. 
Doel was het grootmoeder- en motorenmuseum. 
Het werd een geslaagd bezoek, waarbij zeker de 
mannen volop genoten van de veelheid aan moto-
ren die was uitgesteld. Je denkt dan al snel aan 
die snelheidsmonsters op de weg. Maar veel meer 
waren het oude scheepsmotoren van soms zeer 
grote omvang. Veel van de machines werkten nog 
en dat werd ook met regelmaat getoond. De eige-
naar van het museum wist ongelofelijk veel details 
van het uitgestalde.
Ook in het grootmoedersmuseum was veel te zien. 
Veel uit het verleden dat we allen kenden. Maar ook 
was te zien wat een fantastische collecties er waren 
van een en dezelfde persoon. De productiviteit van 
prachtig houtsnijwerk en het bouwen van miniatu-
ren was nauwelijks voor te stellen. 
Het maakt weer duidelijk dat bewaren zin heeft. 
Want het vertelt het mooie verhaal van ons verle-
den. Beide afdelingen van het museum zijn zeer de 
moeite van het bezoeken waard.
Na een mooie maaltijd werd de dag vervolgd met 
een rondvaart door het fraaie polderlandschap 
rond Nieuwe Niedorp. Het mooie weer zorgde voor 
het puntje op de i.

Terug in Westzaan sloten we af met een drankje in 
hotel De Prins. Alles bij elkaar zorgde het voor een 
mooi vervolg van de tweejaarlijkse traditie van de 
Historische Vereniging Westzaan.

Wilt u lid worden of hebt u andere informatie? Meld 
u aan bij Peter Huisman: 075-6280 057 of Ingrid 
Jahn: 06-1717 1793. 
Een e-mail naar secretarishvw@westzaan mag ook.

Peter Huisman,
secretaris Historische Vereniging Westzaan

De dag van Westzaan opent 
met oldtimers

Dit jaar vindt De Dag van Westzaan plaats op 14 
september 2019 en het belooft weer een prachtige 
dag te worden. Met als opening prachtige oldti-
mers die door het dorp rijden en vervolgens na de 
rit op verschillende locaties te zien zijn. Als u uw 
oldtimer aan het dorp wilt laten zien, dan kan dat. 
U kunt meerijden als u zich opgeeft via dotte.kui-
per@gmail.com.
Over een tijdje zult u niet meer om De Dag van 
Westzaan heen kunnen. Dan zullen de voorberei-
dingen steeds zichtbaarder worden, vooral door 
middel van posters en de speciale editie van De 
Wessaner, die in augustus verschijnt. Omdat dit 
nummer nu al klaar is, is het niet meer mogelijk om 
hierin een stuk te plaatsen.
Ook online is De Dag van Westzaan actief. Naast 
een facebookpagina is er nu ook een Instagramac-
count. Op deze media zal voor De Dag van West-
zaan een plattegrond beschikbaar zijn waarop 
iedereen die zijn of haar deuren openzet zal wor-
den vermeld. Uiteraard kunt u als deelnemende 

organisatie deze media ook zelf gebruiken om uw 
activiteiten te promoten.
Hebt u nog een leuk idee als vereniging, instantie, 
stichting, bedrijf of hebt u een leuke hobby of ver-
zameling die u wilt delen op De Dag van Westzaan, 
meld u aan op ddvwikdoemee@gmail.com en/of 
kom op onze volgende vergadering op 3 juli om 
20.00 uur in De Kwaker. Voor meer informatie kunt 
u een kijkje nemen op de website www.westzaan.
nl. Of bekijk Facebook (De Dag van Westzaan) of 
Instagram (dedagvanwestzaan).

Ondernemersplein 
in De Kwaker
Vooruitlopend op de speciale uitgave van De 
Wessaner over alle activiteiten en bezienswaar-
digheden tijdens De Dag van Westzaan op 14 
september publiceren we nu alvast de voorlopi-
ge lijst met deelnemers aan het ‘ondernemers-
plein’ in De Kwaker. Voor de verscheidenheid is 
geprobeerd uit alle sectoren ondernemers te 
benaderen.

Baas Reizen – Koog aan de Zaan
Finenzo Zaanstad – Assendelft
Groenhart Gereedschappen – Westzaan
OBM Verzekeringen / Regiobank – 
Broek in Waterland
G. Volkers Timmerman Aannemer – Westzaan
Fiona’s Hairstyling – Westzaan
Evert Bruyns Fietsen – Krommenie
Mevrouw L.M. Oldenburg Advocaat – Westzaan
House of Nails – Westzaan
Babino Kleuteropvang – Westzaan
Hotting Elektrotechniek – Zaandam
Music Journey discotheek – Westzaan
Koffiebranderij Zuivere Koffie – Westzaan
Garage Hauzendorfer – Zaandam
Horend Goed hoortoestellen – Krommenie
Bakker & van der Blom uitvaartzorg – Zaandam
Comité 4-mei – Westzaan

bestuur stichting De Kwaker, Peter de Vries
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Voor een 
stralend & 
gezond gebit!

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

écht technisch

werk/personeel

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

075-6218845 010-4625985

Provincialeweg 21a Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie 3047 BB Rotterdam

 

en AllesSmit 
landbouwmechanisatie

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

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

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

Spectrum Schoonmaakbedrijf is 
er voor al uw schoonmaakwerk!

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

www.schoonmaakbedrijfspectrum.nl

Glasbewassing
Onderhoud kantoren

Schoonmaak opleveringen
Vloeronderhoud tapijt en/of harde vloeren

Schoonmaak gevels voor 
bedrijven en particulieren

Verwijderen van graffi ti 

Voor een 
persoonlijke 
en adequate 

aanpak!

 info@slijterijsaendyck.nl
www.slijterijsaendyck.nl

SPECIALIST IN BIER, WIJN EN 
VELE SOORTEN GEDISTILLEERD

Nu ook bij ons verkrijgbaar 
de Originele Reght Huys Bitter

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

www.slijterijsaendyck.nl
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K R U I S W O O R D / C R Y P T O P U Z Z E L

  De
puzzel
     van
 INGRID

Ga goed voorbereid op vakantie 

Je kunt er maanden naar uitkijken: va-
kantie. Maar het kan je ook een hoop 
kopzorgen geven. Kijk dus niet alleen naar 
je slaapplek en activiteiten, maar ook naar 
je bankzaken. Want een goede voorberei-
ding draagt bij aan een zorgeloze vakantie.

Met je doorlopende reisverzekering kun je 
rekenen op hulp bij onverwachte situaties als 
je op reis bent. Pech kan je nou eenmaal altijd 
overkomen. Juist daarom is het belangrijk dat 
je je goed voorbereidt. Zo kun je problemen 
voorkomen.

Acht tips om problemen te voorkomen op 
vakantie:
1. Check of je vaccinaties nodig hebt en of 

er andere verkeersregels gelden op je 
bestemming. 

2. Neem bij een autovakantie een 
 reservesleutel van je auto mee.

3. Sla een kopie van je paspoort op in je  
telefoon. 

4. Activeer bij een vakantie buiten Europa je 
betaalpas voor wereldwijd gebruik.

5. Neem een creditcard mee voor betalingen 
bij noodgevallen.

6. Stop onmisbare items als medicijnen en 
bril altijd in je handbagage.

7. Sla deze nummers op in je telefoon: 
• 24/7 hulp bij noodsituaties van de Inter-

polisalarmcentrale: +31 13 462 04 62.  
• Bankpas of creditcard laten blokkeren 

op Rabo Interhelp: +88 722 67 67. 

Wist je dat je veel bankzaken gemakkelijk 
regelt in de Rabo Bankieren App? Je kunt 
onder andere je pas instellen voor gebruik in 
het buitenland, een reis- en/of annulerings-
verzekering afsluiten en je betaalpas blokke-
ren of deblokkeren. Kijk voor meer informatie 
en tips op www.rabobank.nl/reisverzekering.
. 

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

Deze maand weer een prijspuzzel. De oplossing kunt u tot 5 juli sturen naar de vermelde 
adressen. Onder de juiste inzendingen wordt een cadeaubon verloot. De oplossing vindt u in 
het volgende nummer. De oplossing van het kruiswoordraadsel in het meinummer is FOKPRE-
MIE, de vroegere spotnaam voor kinderbijslag, en BLOEDDIEF, de scheldnaam voor molen De 
Vergilius.

Zijn de woorden juist ingevuld, dan staat er onder 7 verticaal de Zaanse benaming voor een goed en 
fijn leventje.

De cryptische omschrijvingen staan vet en cursief.

Horizontaal: 1 muziekgenre, 4 telefoneer kort 
om het mee te maken, 10 vrucht, 12 plaats in Gel-
derland, 14 niet helemaal een slede, 15 familielid, 
16 vogel, 18 een zeker iemand,  19 toekomst, 20 
afzuiginstallatie, 23 in het drassige gebied loopt 
ma snel, 26 toekomstvoorspeller, 30  jeansstof, 31 
godin der dageraad, 33 groot aantal, 34 omroep-
dier drijft in de sloot, 35 minister-president (afk.), 
37 boom, 38 de dato (afk.), 39 sportman, 43 lache-
bek, 47 Bijbelse vrouw in de Balearen?, 48 over-
gaan in vaste vorm, 51 deodorantmiddel tegen 
laxeren?, 52 afgelegen plaats, 54 boerenbezit, 55 
ijsmerk, 57 getijde, 58 rumoerig bestaan, 60 slee, 
61 niet dichtbij, 62 lijnen, 63 afsluitmiddel.

Verticaal: 2 pers. vnw., 3 rondhouten stenen, 5 
jongensnaam, 6 grondsoort, 8 smet, 9 boom, 10 
soort vliegtuig, 11 Emeritus (afk.), 13 bijwoord, 
15 afgemat, 17 eerste dijkvader, 19 daar draait 
alles om, 21 brandresten, 22 voetbalclub, 23 met 
dank (afk.) 24 officiële editie (afk.)  25 deze maat 
gaat op reis voor mij, 27 Drents vliegveld, 28 kip-
penproduct, 29 Ratione officii (afk.), 31 roem, 32 
afwaswater, 36 plaagziekte, 38 prehistorisch dier, 
39 reeds, 40 bijwoord, 41 biersoort, 42 motorraces, 
43 pers. vnw., 44 gezichtsbeharing, 45  exemplaar 
(afk.), 46 Frans lidwoord, 49 het is weer voorbij, 50 
bedrieglijk slim, 53 jongensnaam, 56 muzieknoot, 
58 Litouwen (op auto’s), 59 neon (afk.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33

31 34

34 35 36 37 38

39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55 56

57 58 59 60

61 62 63
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Bent u op  
zoek naar advies  

over verzekeringen, 
hypotheken, financiën 

of pensioen?

Westzijde 318, Zaandam  
T 075 - 616 17 17

www.drvr.nl

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

KINDERTUIN WESTZAAN
Kindertuin 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 kindertuin.nu

MEER INFORMATIE
www.kindertuin.nu
MEER INFORMATIE

samen spelen, samen leren!

Uitvaartverzorging
Dag & Nacht bereikbaar

023 - 5 371 375
opbaargelegenheid

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

Gré Luttik Ruud Kerkhoff

Wandelweg 41B • 1521 AB Wormerveer
Tel.: 075 - 621 21 08 • info@renaudwitgoed.nl

W W W . R E N A U D W I T G O E D . N L

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

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

INSTALLATIEMAN
www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

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

renovatie
onderhoud 
service

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

J.J. Allanstraat 334 / 1551 RT Westzaan

Standplaats Praxis Zaandam
Geopend maandag t/m zaterdag

Tel. 06 304 569 49

VISHANDEL PLAT

Volendammer

Weiver 90
1551 SK Westzaan

WWW.MKB-ONLINE.NU

MKB-ONLINE.NU

All-in websites 

Webhosting en onderhoud

WordPress en Joomla!

Overzetten naar WordPress

Zoekmachine vriendelijk

Geschikt voor mobiel info@mkb-online.nu

06-814 757 74

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

Anne Frank schreef: ‘Luiheid mag 
aantrekkelijk schijnen, werken  

geeft bevrediging.’

Doopsgezinde Gemeente
De diensten zijn in de Kooger Vermaning
 23 juni 10.00 uur zr. Cocky Brouwer
 30 juni 10.00 uur ds. Hanneke van der Sluis
 7 juli 10.00 uur Open Liturgiegroep
 14 juli 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
 21 juli 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
 28 juli 10.00 uur nog onbekend

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62
 23 juni 9.30 en 16.00 uur ds. A.K. Wallet,   
  Schoonrewoerd
 30 juni 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
 7 juli  9.30 en 16.00 uur ds. H. Fahner, Nunspeet
 14 juli 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
 21 juli 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
 28 juli 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

Gereformeerde Gemeente Westzaan
 23 juni 10.00 uur leesdienst
  18.45 uur ds. R. Kattenberg
 27 juni  19.30 uur ds. L. Blok
 30 juni 10.00 uur ds. G. Heijkamp
  15.30 uur leesdienst 
 7 juli 10.00 en 15.30 uur leesdienst 
 14 juli 10.00 leesdienst
  16.00 uur ds. G.W.S. Mulder 
 21 juli  10.00 en 15.30 uur leesdienst 
 28 juli  10.00 en 15.30 uur ds. M.T. Al-Chalabi 
 31 juli  19.30 uur ds. A. Schot

Protestantse Gemeente Westzaan
 23 juni  10.00 uur ds. A.C. Reijnders, Krommenie
 30 juni  10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan 
 7 juli  10.00 uur jeugddienst ds. C. Visser 
 14 juli  10.00 uur in De Ontmoeting, Zaandijk 
  ds. C. Visser, Westzaan
 21 juli  10.00 uur in De Ontmoeting, Zaandijk 
  Ricardo Kok, Alblasserdam
 28 juli  10.00 uur in De Ontmoeting, Zaandijk
  Ab Raad, Zoetermeer 

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

Zuideinde 73
Deze locatie is vanaf 1 april dicht. Alle spreekuren 
zijn tijdelijk op locatie Noord

Torenstraat 2
Inloopspreekuur: dinsdag en vrijdag 
8.00 tot 9.00 uur

U kunt een afspraak maken tussen 8.00 en 17.00 uur 
op 075-6353 806. Voor een afspraak op dezelfde dag 
of voor het aanvragen van visites en recepten belt u 
vóór 10.00 uur. Zie ook: www.huisartswestzaan.nl.

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

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

Apothekersdienst 
Buiten de openingstijden van uw eigen apotheek 
kunt u in de Zaanapotheek in het Zaans 
Medisch Centrum terecht voor spoedrecepten:  
075-6552555, fax: 075-6552559.

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

Veilig Thuis
Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. Bel gratis 0800-2000. Dag en nacht, 
ook in het weekeind.

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

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

De beheerders van  
de publicatiekasten zijn: 

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

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

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

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

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

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

Kopij volgende nummer
Uiterlijk 1 juli 2019 sturen naar De Kersen-
boomstraat 40, 1551 BW Westzaan of mailen 
naar redactie@wessaner.nl. Kopij in Word zonder 
opmaak. Geen foto’s in de tekst geplakt, geen 
kaders, strepen of kolommen. Foto’s minimaal  
1 Mb als bijlage bij de tekst. 
De volgende Wessaner verschijnt op donderdag 
18 juli 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 toe-
gestuurd. Een berichtje naar het secretariaat is 
voldoende.

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

Specialistisch. 
Innovatief.
Duurzaam.

                        www.huighaverlag.nl
         volg ons:

Al sinds 1902 is HuigHaverlag een specialist in retail drukwerk. Met een breed scala aan digitale 
persen op klein- en grootformaat, offset en fulfilment in huis kunnen we elke opdracht aan. 

Daarbij zorgen we met onze ICT-oplossingen voor productie op maat!  Ook voor uw brochures, 
folders, boeken, huisstijlen, enzovoort bent u bij HuigHaverlag aan het juiste adres.

Dus elke opdracht groot of klein, filiaalspecifiek of een complete winkelinrichting 
wordt met de expertise van HuigHaverlag snel en professioneel voor u geregeld.

Geïnteresseerd in de eindeloze mogelijkheden? 
Kijk op huighaverlag.nl of maak een afspraak met één van onze professionals.

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

DE PERSOONLIJKSTE 
OPLOSSING VOOR 

UW HUID VINDT U BIJ 
LIEV IN WESTZAAN

MEER WETEN? 
OF VRIJBLIJVEND EEN 

AFSPRAAK MAKEN:

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

0 6  -  5 5  3 2 1  4 5 9

GEZICHTSBEHANDELING,
HUIDVERBETERING,

ELEKTRISCH ONTHAREN

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

Gas - Water - Sanitair

Rioleringen - Dakbedekkingen

Lood-, zink- en koperwerken

Dirk Hagemeijer
E dhagemeijer@outlook.com

M 06-15 63 65 76
T 075-621 77 40

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

M 06-43 90 35 57

Bona Gecertificeerd Vakman,
certificaatnummer NL31093

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud




