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Voor het uittrekken van figuur
corrigerend ondergoed raad ik u 
aan de wijkverpleging te bellen.

Over onderrokken 
gesproken
Zomers warm. Overdag deuren en 

ramen dicht? Mijn moeder deed dat 

anders in de Van Kinsbergenstraat. 

Bij grote hitte liep ze in huis in haar 

onderjurk rond. Het keukengordijn 

over de waslijn gehangen tegen de 

zon en álle ramen en deuren tegen 

elkaar open. Lekker fris. Ik vond 

het een feest mijn moeder zo te 

zien. Met zon kwam ook haar blij-

heid. Een ónderjurk. Mijn zus en ik 

hadden allebei een petticoat, die 

na het wassen gesteven werd. Het 

was geen feestje zo’n petticoat 

naar school te dragen. Hoe stijver 

gesteven, hoe meer schrale plek-

ken op je benen van de hard gewor-

den ruches. Met elke stap werd het 

erger. Hoewel ik jaren geen rok-

kenkind was, was ik wel gek met de 

petticoat. Voor het tv-kijken op za-

terdagavond met het hele gezin op 

de bank verkleedde ik me graag. 

Ik denk dat ik een jaar of acht was. 

Ik had een hele prinsessenoutfit 

gemaakt van twee petticoats. Die 

van mijn zus ging op de heupen en 

die van mezelf kwam erboven en 

ging onder mijn oksels door. Daar 

voelde ik me heel chic mee. Als ik 

er maar thuis mee mocht blijven 

zítten. Een petticoat wordt nu nog 

nauwelijks gedragen. Onderjurken 

zijn er nog steeds te kust en te keur. 

Lekker fris, voor binnen.
Linda Wessels, 

redactie Wessaner

Openstelling Zuidervermaning
Het zal niet onbekend zijn dat de Zui-
dervermaning sinds vorig jaar eigen-
dom is van Stadsherstel Amsterdam. 
Stadsherstel redt monumenten door 
ze zorgvuldig te restaureren en te 
verhuren. Dat is belangrijk voor: het 
bewaren van gebouwd erfgoed voor 
volgende generaties, het collectief 
bewustzijn rond stadsontwikkeling 
in een historische context, de toegan-
kelijkheid van monumenten en het 
behoud van het restauratieambacht.
Het beheer van het gebouw is in 
handen van de Stichting Zuider-
vermaning Westzaan. Als stichting 
proberen wij zoveel mogelijk acti-
viteiten te organiseren, passend bij 
dit monument, dat gezien wordt als 
het culturele ontmoetingscentrum 
van Westzaan en omgeving. Ik citeer 

hierbij even de woorden die de wet-
houder Monumenten, Natasha Groot-
huismink, sprak bij de feestelijke 
her-ingebruikname van het gebouw 
na het funderingsherstel: ‘Lieve men-
sen van de Zuidervermaning, wat is 
dit een prachtige parel geworden, 
weer stevig op z’n pootjes. Dat kan 
alleen als je liefdevol samenwerkt. Ik 
houd van deze stad, de mensen en 
deze samenwerking.’

Om nog meer aandacht voor het 
gebouw te krijgen, zal de Zuiderver-
maning elke derde zondag van de 
maand van 11.00 tot 16.00 uur open-
gesteld worden voor het publiek. Om 
te beginnen op zondag 20 oktober. 
Drie vrijwilligers van de Zuiderverma-
ning, Tineke Kit, Annemarie Swart en 

Aukje May, zullen op deze dagen iets 
organiseren: een tentoonstelling, een 
concert of een andere culturele acti-
viteit.

De bedoeling is: kijken, luisteren, 
rondlopen, of gewoon even langs-
komen om een kopje koffie of een 
drankje te drinken. Ongedwongen 
gezellig en informeel.

Uiteraard komen we daar in septem-
ber op terug. Even een tip van de 
sluier. In oktober hebben we een ten-
toonstelling en in november gevari-
eerde moderne muziek en zang door 
drie bandjes.

Stichting Zuidervermaning Westzaan,
Loes Bijeveld
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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 Augustus

Avocado gevuld met gerookte kip, 
cherrytomaat, druiven en cocktailsaus


Gebakken zeebaarsfilet op een bedje van wilde 

spinazie, geserveerd met saffraansaus
of

Tamme eendenborstfilet met rode portsaus


Bavarois van bitterkoekjes bekleed met een gelei 
van mandarijn, geserveerd met sinaasappelsaus 

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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Westzaan organisaties openen hun deuren

De laatste update van De Dag van Westzaan. Hierna 
zal de speciale editie van De Wessaner uitkomen, 
die volop over de activiteiten gaat die op deze dag 
plaats zullen vinden. Wij hopen natuurlijk dat u 14 
september al in uw agenda heeft staan. Het belooft 
namelijk een grandioze dag te worden!
Als eerste zal er een stoet met oldtimers door het 
dorp rijden. Dit is als het ware het startschot voor 
deze dag. Dit jaar wordt er verzameld op de Pen-
ningweg.  De stoet zal vertrekken rond 10.00 uur 
en zal van de Zuid naar de Noord rijden. Dan via 
de Watermolenstraat en de Nauernasche Vaartdijk 
richting de Provincialeweg. Via de rotonde richting 

Nauera om vervolgens via de dijk aan de Zuid het 
dorp weer in te rijden. Daarna zullen de oldtimers 
op verschillende plaatsen in het dorp staan. Heeft 
u een oldtimer en wilt u ook graag meerijden, dan 
kan dat. Geef u op via dotte.kuiper@gmail.com. 
Meerijden kost niets en zolang de voorraad strekt 
ontvangen de deelnemers een echt De Dag van 
Westzaan-rallybord.

Na deze opening zullen de meeste verenigingen, 
instanties en stichtingen hun deuren openen. Daar 
kunt u een kijkje nemen en eventueel vragen stel-
len. Omdat het van zuid naar noord best een stuk 
lopen is, rijdt er een pendelbus heen en weer. Door 
middel van bushaltes speciaal voor De Dag van 
Westzaan wordt duidelijk waar deze zal stoppen en 
waar u kunt opstappen. Deze bushaltes staan ook 
aangegeven op de plattegrond, die over een paar 
weken online komt.
Iedere organisatie die open is, zal op deze platte-

grond worden vermeld. Ook particulieren, bedrij-
ven, hobbyverenigingen enz. kunnen hun deuren 
openzetten. Ook die worden vermeld op de plat-
tegrond. Hiervoor moet u zich wel aanmelden via 
ddvwikdoemee@gmail.com.
Op dit moment is de organisatie nog druk bezig 
om op diverse locaties livemuziek te laten horen. 
Zodra er meer bekend over is, staat dit op de soci-
ale media. Actuele informatie over deze dag zal 
worden vermeld op de plattegrond. Deze zal alleen 
online zichtbaar zijn, op de website www.west-
zaan.nl en op de sociale media. Volg ons om op de 
hoogte te blijven. Facebook: De Dag van Westzaan 
of Instagram: de dag van Westzaan. 
Heeft u nog leuke ideeën of iets anders kom dan op 
onze laatste vergadering op 4 september om 20.00 
uur in De Kwaker. Wij hopen u op 14 september te 
zien! 

namens de organisatie,
Dewi Fraij

‘Doorkijkjes moeten blijven’
Als begin van dit stukje toch de vermelding dat de 
archiefploeg kijk krijgt op de klus die moet wor-
den geklaard. Er liggen vele vrijdagen in het ver-
schiet. Maar de sfeer is goed en iedereen is er zich 
van bewust dat als we klaar zijn er iets moois tot 
stand is gebracht. Voor iedereen die na deze posi-
tieve start denkt: dit lijkt mij ook wel wat, onderaan 
staan de contactadressen. Voel u vooral welkom. 

Identiteit
In de afgelopen maand heeft er een, door de 
gemeente georganiseerde, voorlichting over het 
dorp en aansluitend een rit door het dorp plaats-
gevonden. Dit in het kader van het conceptrap-
port ‘De identiteit van Zaanstad’. We merkten als 
Historische Vereniging aan het eind van de inlei-
ding al op dat die titel niet juist kan zijn. Ook al 
zijn de vele dorpen samengevoegd, daarmee kun 

je niet spreken van één identiteit. Dat werd door 
de gemeente onderkend. ‘De identiteit van Zaan-
streek’ is een titel die het in ieder geval in een bre-
der perspectief plaatst. Maar ook dan zie je grote 
verschillen. Dat kwam tot uitdrukking tijdens de 
fietstocht door het dorp. Het is opmerkelijk als je, 
met dit thema in je hoofd, door het dorp rijdt, hoe-
veel prachtige doorkijkjes er zijn. Iedereen is het 
er over eens dat dit moet blijven. Maar er zijn ook 
veel plekken, nu bezet door een verzameling van 
vaak niet al te mooie opstallen, waar je uitstekend 
levensloopbestendige dorpskerntjes kunt bou-
wen of een combinatie van sociale woningbouw 
en vrijevestigingwoningen. Westzaan heeft zeker 
mogelijkheden om bij te dragen aan het woning-
vraagstuk van Zaanstad. Maar dan wel met het 
behoud van onze fraaie lintbebouwing.

Omgevingswet
Het bestuur van de Historische Vereniging is op 
27 mei uitgenodigd door het steunpunt Monu-
menten & Archeologie Noord-Holland voor een 
bijeenkomst over de Omgevingswet in de Beurs 
van Berlage. Huib en Ingrid Jahn waren namens de 
HVW aanwezig. Sprekers waren Flip ten Cate over 
‘erfgoed in de Omgevingswet’, Nancy Arkema met 
een Interactieve dialoog over omgevingskwali-
teit en Marinke Steenhuis over het verhaal van de 
Metropoolregio Amsterdam. Het was een zeer bij-
zondere en interessante bijeenkomst.

Club Support
Dit jaar doet de historische vereniging ook weer 
mee met Rabobank Club Support en natuurlijk vra-
gen we weer aan alle Rabobank-rekeninghouders 
om zich gratis als lid aan te melden bij de Rabo-
bank en op ons te stemmen. Wij komen hier bin-
nenkort in onze nieuwsbrief bij u op terug

Agenda
Het zomerreces staat voor de deur. Hoewel de 
archiefactiviteiten doorgaan is er verder even rust. 
Na de vakantie gaan we door met het werk. Waar-
onder de voorbereidingen voor de Lichtjesavond 
(2 november) en de Algemene Ledenvergadering 
met als gastspreker de heer Ros van de Stelling van 
Amsterdam (21 november). Noteert u beide vast in 
de agenda.

Wilt u lid worden of heeft u andere informatie? 
Meld u aan bij Peter Huisman (075-6280 057) of 
Ingrid Jahn (06-1717 1793). Een e-mail naar secre-
tarishvw@westzaan.nl mag ook. Wij wensen ieder-
een een goede vakantie toe.

Peter Huisman, 
secretaris Historische Vereniging Westzaan

Een doorkijkje naar Het Prinsenhof. 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
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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
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Jeugdviswedstrijd
De Braak 2019
Op vrijdag 28 juni hebben wij onze 
jaarlijkse viswedstrijd voor de jeugd 
gehouden. De opkomst viel erg 
tegen. Er waren uiteindelijk maar 
vijf deelnemers, wat jammer was, 
want de voorgaande jaren was de 
opkomst een stuk beter. Wat daar-
van de oorzaak was, is voor ons ook 
niet geheel duidelijk, want aan het 
weer lag het niet.
De kinderen die gevist hebben wis-
ten uiteindelijk in totaal 37 vissen op 
de kant te krijgen. De uitslag voor de 
jongste groep was:  1e Melanie de 
Haan met 57 cm. In de oudste groep 
was 1e Joy Dresselhuizen met 157 
cm. Verder Onno Muller met 113 cm, 
Niels de Haan met 115 cm en Chey-
enne van Hinten met 65 cm.
Voor de eerste prijswinnaars had-
den we traditioneel een beker, en 
de overige kinderen konden weer 
uitzoeken uit de rijk gevulde prijzen 
tafel, zodat een ieder met een prijsje 
huiswaarts ging.
Hopelijk doen er, als we volgend jaar 

weer de wedstrijd houden, meer 
kinderen mee, want het was nu wel 
erg zuinig. Of is misschien de dag 
toch niet zo goed en gaan we weer 
uitwijken naar de woensdagmiddag. 
Voor suggesties houden we ons aan-
bevolen.

Visclub De Braak, Cees Sopjes

Orgelconcert door Minne Veldman
Op vrijdagavond 30 augustus zal de 
bekende Nederlandse jonge orga-
nist Minne Veldman een concert ver-
zorgen op het fraaie, monumentale 
orgel van de Grote Kerk. Het belooft 
weer een mooie, afwisselende avond 
te worden, waar u van harte voor 
bent uitgenodigd!

Dit jaar viert Minne dat hij 25 jaar 
organist is. Dat doet hij door middel 
van een jubileumtoer, maar ook ging 
hij met zijn fans in juni naar Parijs om 
daar twee concerten mee te beleven. 

Ongeveer 300 fans uit heel Nederland 
waren daarbij. Het concert begint om 
20.00 uur. De kerk is vanaf 19.15 uur 
open. De toegang is gratis en de kof-
fie en thee staan voorafgaand aan het 
concert weer voor u klaar. Na afloop is 
er een collecte ten bate van het orgel-
fonds.

In het najaar van 2019 zijn er nog een 
aantal mooie concerten gepland. Op 
de website kunt u terugzien wanneer 
de concerten zijn: 
www.pgwestzaan.nl

Renovatie bij 
TV Westzaan
Vanaf 1 juli is even ‘een balletje 
slaan’ op de banen van TV West
zaan er niet meer bij. Gelukkig 
is dat maar tijdelijk. Over twee 
maanden zal het tennispark he
lemaal opgeknapt en vernieuwd 
zijn. 

Budget
Veertig jaar geleden ontstond de ver-
eniging en werden in ons dorp de vier 
tennisbanen aangeleg. Ondanks de 
onvermoeibare inzet van vrijwilligers 
zijn de kunstgrasbanen en het park 
na al die jaren sterk verouderd. Een 
grootse renovatie was dus noodzake-
lijk, maar het heeft tijd gekost om het 
benodigde budget bij elkaar te krij-
gen. Dankzij een gezond financieel 
beleid, donaties van o.a. het Schip-
holfonds en het Honig-Laanfonds en 
een lening zal het gaan lukken om de 
club dusdanig te vernieuwen dat er 
vanaf medio september weer mini-
maal 25 jaar zorgeloos getennist kan 
worden.

Vernieuwingen
De vier kunstgrasbanen worden 
voorzien van een nieuwe kunstgras-
mat en ook de onderlaag (lavazand) 
wordt aangevuld en vernieuwd. 
Daarnaast gaan de huidige lichtmas-
ten neer en komen er nieuwe masten 
met duurzame ledverlichting, waar-
door de club de komende jaren een 
mildere energierekening zal krijgen. 
Bovendien is led minder hinderlijk 
voor omwonenden. Verder zal de 
betonplaat naast de kantine eindelijk 
goed benut gaan worden. Hier wordt 
namelijk een minicourt/oefenmuur 
gerealiseerd, een veilige plek waar 
de jongste jeugd het tennisspel kan 

leren. Om het park een mooier aan-
zien te geven wordt al het hekwerk 
vervangen en komt er prachtig zwart 
gaaswerk voor terug. Bovendien zal 
het park een toegangspoort krijgen 
die alleen toegankelijk is met een 
KNLTB-ledenpas, waardoor de veilig-
heid op het park wordt verhoogd. De 
verwachting is dat het nieuwe tennis-
park medio september geopend zal 
worden.

Help de club met de puntjes op de i
Mede dankzij een subsidie voor 
sportverenigingen die dit jaar in 
leven is geroepen, kan TV West-
zaan vernieuwen. Maar om het park 
helemaal af te kunnen maken, is er 
nog wel een financieel ‘gat’. Daarom 
vragen we iedereen die de vereni-
ging een warm toedraagt te helpen 
met een donatie. Elke euro telt en 
het geld zal goed worden besteed! 
U kunt uw bijdrage storten via 
de website: www.doneeractie.nl/ 
help-tv-westzaan/-36045
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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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‘Wandelen over water’ is er sinds 1997. 
Twee dagen per jaar mogen bezoe-
kers over het speciaal gemaaide pad 
wandelen. De eilandjes zijn verbon-
den met drijvende pontons. Het is 
beschermd Natura 2000-gebied, 
waar we natuurlijk erg zuinig op zijn. 
Tijdens de 4 kilometer lange wandel-
tocht genieten jong en oud van alles 
wat er groeit en bloeit in het kenmer-
kende slagenlandschap. Wat leeft er 
al zoal in dit veenmoerasgebied? Met 
een duidelijke plattegrond, beschrij-
vingen en naambordjes geeft Staats-
bosbeheer uitleg over dit unieke 
gebied.
 
Witpapiermolens
Waar te beginnen als het over het 
Guisveld gaat? Hoe is het mogelijk 
dat juist dit gebied, onderdeel van 
het oudste industriegebied van Euro-
pa, onbebouwd is gebleven? In het 
Guisveld stonden ooit vele witpapier-
molens en lagen vijvers voor schoon 
water. Alleen molen De Schoolmees-
ter in Westzaan is daarvan overge-
bleven. De enige nog werkende 
papierwindmolen ter wereld uit 1695 
staat er nog in volle glorie. Van veel 
verdwenen molens zijn volgens de 
stadsarcheoloog van Zaanstad, Piet 
Kleij, in het Guisveld nog restanten te 
zien. 

Op 15 juni waren leden van de Zaan-
sche Molen uitgenodigd in molen 
De Schoolmeester. Piet Kleij gaf een 
boeiende lezing over de ontwikke-
ling van witpapierproductie door de 
eeuwen heen. Aansluitend was er een 
boottocht door het Guisveld. Het zijn 
natte weilanden, die net bóven, of 
zelfs in een kom net ónder de water-
spiegel liggen. Een paradijs voor wei-
devogels, volgens natuurgids Rob 
Koeman van de Vogelwacht Zaan-
streek. Het moet vroeger een mooi 
schouwspel van draaiende molens 
en wuivende rietkragen geweest zijn. 
Dit vlakke, open landschap met natte 
veenweiden is nu voor veel weidevo-
gels een laatste toevluchtsoord. Een 
oase van water en rust.

Brak veenmoeras
Het Guisveld is feitelijk een brak veen-
moeras, waarin overigens eeuwen 
achtereen ook veehouderij is bedre-
ven. Veenmoerassen, die vroeger 
grote delen van Holland en Utrecht 
besloegen, zijn zeldzaam geworden. 
Het Guisveld is een van de laatste van 
deze aard en heeft bovendien nog het 
speciale karakter van brakwaterveen 
behouden. Hierdoor komen in het 
veld zeldzame, vrijwel uitgestorven 
planten voor, zoals lepelblad, ronde 
zonnedauw, addertong, rietorchis, 

welriekende nachtorchis en konings-
varen. Door de rust in de polder en de 
gesteldheid van de bodem komen er 
grote aantallen weidevogels (kievi-
ten, grutto`s, tureluurs) voor en zeld-
zame vogelsoorten, zoals roerdomp, 
bruine kiekendief, watersnip, snor en 
baardmannetje. Ik heb ze allemaal 
kunnen spotten. Landschappelijk is 
het Guisveld uniek binnen de Zaan-
streek. Het slagenlandschap heeft 
hier nog het historisch ontstane 
slotenpatroon, waardoor een soort 
eilandenrijk ontstond van door slo-
ten omringde graslandjes, die elk een 
afzonderlijk poldertje vormen. 

Kriebelbeestjes
Dit jaar konden tijdens het Wandelen 
over water de deelnemers er erachter 
komen welke diertjes je allemaal in 
het water kunt vinden. Langs de moe-
rassige oevers werden de ‘kriebel-
beestjes’ met schepnetjes gevangen. 
Aan de hand van duidelijke plaatjes 
konden de deelnemers de beest-
jes in aquariumbakken met helder 
kraanwater goed determineren. De 
waterschorpioen en de staafwantsen 
werden direct gespot en bewonderd. 
Wij hadden heel wat uit te leggen aan 
de jonge bezoekers. 

Tijdens de Pinkster konden we weer genieten van het prachtige Guisveld. 
De weergoden waren ons goed gezind. Meer dan 1485 bezoekers had
den zich al de eerste dag aangemeld. De dag er na, minstens zoveel. In dit 
gevarieerd cultuurlandschap wandelen is altijd uniek. Van ver buiten de 
Zaanstreek ontving Staatsbosbeheer nieuwe bezoekers. 

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

Over water wandelen

Roerdomp in vlucht. Foto: Gerard Span, Vogelwacht Zaanstreek.

Kriebelbeestjes in Guisveld.

96e Bazar in de Grote Kerk
Het eerste weekend van november 
staat weer in het teken van de Bazaar 
in de Grote Kerk. Voorafgaand aan 
dit evenement start in september 
de lotenverkoop voor de ‘grote lote-
rij’ van de Bazaar. De loten zullen in 
Westzaan huis-aan-huis worden ver-
kocht, maar ook tijdens De Dag van 
Westzaan. in de Grote Kerk en op 
het Ondernemersplein in dorpshuis 
De Kwaker zijn de loten verkrijgbaar. 

Door de vele sponsoren zijn ook dit 
jaar weer mooie prijzen beschikbaar, 
met als hoofdprijs een iPad Pro 9.7 
met 32GB! De kosten zijn 3 euro voor 
4 loten.
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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
De boom waarvan ik dacht dat het een pruim 
was maar die maar geen pruimen voortbracht, 
bleek vorig jaar een kers te zijn. Tien halfslachti-
ge kersen hingen eraan en we hebben hem ver-
der maar genegeerd. Maar dit jaar is de boom 
zo prachtig mooi geworden en produceerde hij 
takken vol kersen. Hij is te groot geworden om 
er een net overheen te gooien dus we dachten 
lijdzaam te moeten toezien hoe de vogels, die 
al aan de boom van de buren begonnen waren, 
hem leeg zouden eten. Maar wat schetst mijn 
verbazing, de vogels kwamen er niet aan. Ik heb 
dus handenvol kersen kunnen plukken, de eer-
ste nog wat te vroeg, nog altijd bang voor de 
vogels. Maar ze bleven er van af, ook toen de 
kersen echt rijp werden. 
De natuur stelt je steeds weer voor raadsels 
en verrassingen. We hebben nu dus kersen op 
brandewijn en kersen-frambozen-aardbeien-
confituren. Ja, zoiets noem je geen jam natuur-
lijk, dat verdient een dure naam, want het is 
overheerlijk. Vorig jaar waren de frambozen 
door de hitte verbrand, dit jaar weten ze van 
geen ophouden. En ook de aardbeien gaan rus-
tig door. De witte bes heb ik als beloning voor 
de vogels gelaten en die is dan ook behoorlijk 
leeg. Ik vind ze zelf niet zo geweldig. Dat ligt aan 
de kleur, niet de smaak. De rode bes moeten ze 
van afblijven, daar wil ik gelei van maken samen 
met de zwarte. We eten nu volop van de tuin. Je 
kunt zo gek niet noemen maar de peultjes span-
nen de kroon, evenals de diverse soorten sla. 
De late tuinbonen gaan ook goed en de vogels 
blijven ook hier van af. Ze hebben waarschijnlijk 
ander objecten op dit moment. Ik heb trouwens 
zo’n grote neproofvogel op een paal rondvlie-
gen. Zou dat dan toch een beetje helpen?

Truus Weertman
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Even rust voor de vrijwilligers
Het voetbalseizoen zit erop! Toen eind mei het 
laatste fluitsignaal van de competitie klonk, begon 
vreemd genoeg de drukte pas echt. Na een middel-
matig seizoen voor nagenoeg alle elftallen moest 
er nog een KNVB-finale gespeeld worden door de 
JO8 en in het vorige nummer van De Wessaner 
heeft u alles over onze kampioenen kunnen lezen. 
Een paar dagen daarna stond de allereerste Zaan-

sche College Cup op het programma. Het werd een 
fantastisch evenement met ruim tien meidenteams 
van met name middelbare scholen. Het St Michael 
College ging aan de haal met de grootste beker en 
is zeker van plan om die titel volgend jaar te ver-
dedigen. Initiatiefnemer Jaap Brinkman en onze 
jeugdvoorzitter overwegen dan het toernooi uit te 
breiden met jongens- en/of gemengde teams.
Half juni was het de beurt aan het traditionele 
Chris Visser-toernooi (editie 23 alweer). De zater-
dag werd wreed verstoord door extreme regenval 
die het kunstgras tot een soort golfbaan maakte. 
De tientallen vrijwilligers wisten het veld tegen het 
middaguur weer plat te krijgen, waardoor er toch 
nog een geweldige anderhalve dag in de stralende 
zon gespeeld kon worden. De tenten waren nog 
maar net opgeruimd of het hele complex kon weer 
omgebouwd worden voor de start en finish van de 
24 uur durende fietsmarathon ‘Trappen tegen Hun-
tington’. Het is een succesvol evenement gewor-
den, dat uiteindelijk heeft geresulteerd in een 
(voorlopige) opbrengst van ruim 25 duizend euro 
voor de Stichting Huntington. Die heeft inmid-
dels aangegeven dat ook deze marathon in 2020 
een vervolg gaat krijgen. Kortom een hectische 
junimaand en tijd om de vrijwilligers even rust te 
geven. Niet allemaal uiteraard, want het tweede 
veld gaat deze zomervakantie op de schop en de 
ontwerpers van de te verbouwen kantine gaan hun 
definitieve tekeningen in bouwplannen omzetten.
Iedereen hartelijk dank voor een mooi seizoen, een 
fijne vakantie en graag tot in september.

VVV Westzaan,
Arno van den Broek, bestuurder PR

‘Verbonden of verbroken’
Ik ben Corrie Baas uit Westzaan. Ik heb een boek 
geschreven met 42 gedichten en 10 prozastuk-
ken. Voorbeelden van onderwerpen zijn: rouw, 
angst, relationele situatie, communicatie, macht 
en onmacht, stilstaan bij, deugdethiek en verbon-
den zijn met de natuur. Het zijn werkelijke erva-
ringen, waarbij persoonsnamen gefingeerd zijn 
om herkenning bij de ander te voorkomen. Ze zijn 
ontstaan uit eigen ervaringen, vanuit mijn functie 
als praktijkondersteuner GGZ en vanuit observa-
ties in grotere of kleinere kring, persoonlijk en in 
het algemeen. Alle gedichten en prozastukken 
hebben een psychologische, sociale en/of filo-
sofische betekenisgeving. Ze zijn bitter, zoet, of 
zuur. 
De mens verkeert regelmatig, zowel in positieve 
als in negatieve zin, in wisselende situaties door 
ontwikkeling, persoonlijke of sociale omstan-
digheden. Door ingrijpende gebeurtenissen kan 
je leven een grote wending nemen waardoor je 
wordt geconfronteerd met een instabiele emo-
tionele fase, waarbij je keuzes moet maken. Een 
goed bewustzijn en een sterke verbondenheid 
met je naasten zijn krachtige elementen om een 

positief veranderingsproces op gang te brengen.
Het belang van verbonden zijn in tegenstelling 
tot verbroken zijn, is voor mij zo groot dat ik dit 
begrip als een rode draad door het boek laat 
lopen. Verbonden zijn met de ander, de kos-
mos en jezelf. Meer informatie: 075-6287 217 of  
06-4150 7165.

Corrie Baas

Frits Klerk 
(ook toerfietsers namen deel aan de wielermarathon).
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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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Welk overdeel verzorg jij?
Ik wil graag iedere liefhebber met een bijzondere 
auto, brommer of motorfiets uit de omgeving naar 
Westzaan halen. En dat die na een tochtje op ver-
schillende locaties in Westzaan staan opgesteld.

Bij jou staan beneden diverse oude 
auto’s.
Men kan klassieke auto’s bij ons stallen, maar ver-
der heb ik hier geen bedrijf of zo. Ik geef workshops 
voor de Kon. Ned. Automobiel Club. Zo geef ik ken-
nisoverdracht op het gebied van het ambacht van 
plaatwerk. Merendeels aan hobbyisten die thuis 
zelf aan een auto sleutelen. Ik vind 
het heel jammer dat er vanuit de 
jeugd geen aandacht meer is voor 
ambachten. Veertig jaar heb ik 
een bedrijf gehad, Kuiper en Zn 
Automobiel Restauratie. In 2003 
ben ik eruit gestapt. Mijn zoon 
Jerry is ermee verder gegaan. Hij woont in Wor-
mer en werkt als zzp-er. In Julianadorp bouwt en 
restaureert hij met nog een aantal mensen carros-
serieën voor Bugatti’s Royale (ooit bedoeld voor 
koningshuizen). Die zijn zeven meter lang. Begin 
vorige eeuw zijn er maar zeven van gemaakt. Hij 
kan dat plaatwerk erg goed restaureren, beter 
dan ikzelf. Als een van de weinigen in Nederland 
kan hij heel goed aluminium autogeenlassen. Dat 
is met een vlam. Drie jaar geleden hebben zij de 
Bugatti Esders gereconstrueerd en herbouwd. 
Daar hoefden volgens de Franse textielmagnaat 
Esders indertijd geen koplampen op. In Monaco 
reed hij toch alleen maar overdag. In de oorlog is 
die auto in Parijs verbrand en dan blijft er van alu-
minium weinig meer over. Aan de hand van foto’s 
is die auto met 3D-technieken in Julianadorp tot in 
detail nagemaakt. Een Bugatti Royale Weymann 
heeft Ettore Bugatti zelf total loss gereden. Die 
hebben ze hier opnieuw gebouwd en hij wordt 
deze maand gepresenteerd bij Hermès in Parijs. 
Met achterop een koffer van hun merk die al gauw 
een ton heeft gekost.

Waarin is een Bugatti anders dan andere 
luxe auto’s?
Ja, een Bugatti… Dat is het summum van techniek. 
In een Bugatti motor (1920 – 1925) zat geen pak-
king. En hij lekte geen olie. Voor het racewagentje 
Bugatti 35 wordt momenteel meer dan € 2 miljoen 
betaald. Ikzelf hou meer van Italiaanse auto’s van 
1955-1970: Alfa Romeo, Fiat, Ferrari, Maserati, het 
merk maakt niet uit.

Waar heeft jouw wieg gestaan?
Ik ben geboren in een rood gezin, op Veldweg 
65. Daar woont nu Japie Mooij al heel wat jaar-
tjes. Ik zat op de Zuiderschool. We zijn later op 
het Zuideinde gaan wonen en toen Cora en ik in 
1968 trouwden zijn we eerst een jaar op Pauken-
hof (Rooswijk) gaan wonen en daarna hebben we 
tot 1984 op Allanstraat 111 gewoond, het pand van 
Ron Lagerweij. Vervolgens zijn we naar Zuideinde 
87 gegaan, van Transportbedrijf Kalf. De familie 
Kalf behoorde tot de notabelen van Westzaan. In 
2007 kocht De Zaanse Ontwikkelings Maatschappij 

alles om ons heen op en heeft ons 
uitgekocht. Ons woonhuis staat er 
nog, dat is een rijksmonument. Wij 
vertrokken naar Beverwijk. Maar 
als je geen kroegtijger bent, je zit 
niet op een tennis- of golfclub en je 
hebt geen schoolgaande kinderen, 

dan bouw je geen sociaal leven meer op. Je zag er 
niemand. In 2013 keken we mekaar aan en zijn we 
terug naar de Zaan gegaan. Na Jaap Waterdrinker 
heeft Maminette in dit pand gezeten en vanaf 2010 
heeft het leeg gestaan. 

Cora heeft boven haar eigen hobby
ruimte?
Ja. Op allerlei creatieve manieren kan zij zich daar 
uitleven. Ze schildert en geeft ook workshops. En 
omdat hier vroeger de kistenfabriek van Mooij 
heeft gestaan, zat er ook een woonbestemming 
op. Ik heb trouwens meteen mijn begrafenispolis 
aangepast. Ze leggen me op een handkar en 300 
meter verderop is de begraafplaats. En we hebben 
geen volgwagens nodig. Haha!

Ben je goed gezond?
Ik mag niet klagen. Ik kan alles nog. Ik heb alleen 
twee jaar terug een spierscheuring in mijn schou-
der opgelopen en dat gaat niet meer over. Kalk-
afzetting en artrose. Ik weet wat ik er niet mee 
kan. Cora heeft jarenlang een evenwichtsstoornis 
gehad en dat is door het doen van bepaalde oefe-
ningen overgegaan. Een voedselintolerantie heeft 
ze met acupunctuur op kunnen lossen.

Is Jerry jullie enige kind?
Nee. Jennifer (49) heeft een bureau voor financi-
eel interim management. Ze was op haar 23ste 
afgestudeerd als registeraccountant, als jongste 
van Nederland. Ze geeft financiële trainingen en 
is docente op Nyenrode. Ze heeft geen kinderen 

en woont met haar vriend Ed Oosterhoorn op de 
Allanstraat in het huis waar Ronald Kieft en Wendy 
Groot hebben gewoond. 

Je wordt ook wel Dotte genoemd.
Iedereen noemt me zo. Toen ik een jaar of zes was 
liepen we met een ploegje naar school. Langs een 
sloot vonden we een nest met eendeneieren. Als 
een ei in het water blijft drijven, dan is hij rot. Ik kon 
de ‘r’ niet goed zeggen en zei dat dat ‘dotte’ eie-
ren waren. Iedereen had een bijnaam. Jantje Visser 
(naast de ijsbaan) liep in november nog in een kort 
broekie. Dus die zei op het schoolplein: ‘Ik heb van 
die kouwe billen.’ Nog steeds heet hij Kouwe Billen. 
Henk de Haan? Kukel. Rinus Udinga heette Schele 
Rinus en Kees van Druenen was De Indiaan, van-
wege zijn rode wangen. 

Heb je nog hobby’s?
Voetbal is altijd een grote hobby van me geweest. Ik 
heb tot mijn 15de bij Westzaan gevoetbald, daarna 
bij de betaalde jeugd van ZFC. Na mijn dienstplicht 
heb ik daar bij het tweede van betaald voetbal 
gespeeld en in het eerste amateurteam. Toen ZFC 
geen betaald voetbal meer speelde wilde Simon 
Kistemaker 3, 4x per week trainen, wat ik na een 
jaar met een eigen zaak en een beginnend gezin 
niet meer zag zitten. Daarna heb ik bij KFC, GVO en 
QSC gevoetbald. Overal waar ik speelde werden we 
kampioen. Op mijn 31ste speelde ik weer bij West-
zaan en met een tussenpoos ben ik op mijn 46ste 
na een meniscusblessure definitief gestopt.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Gezondheid. En ook: als je een relatie hebt, elkaar 
een zo prettig mogelijk leven bezorgen. Maar alles 
valt en staat bij gezondheid van beide. Mijn hele 
leven heb ik de standaard gehandhaafd 1+1=2, 
eerlijkheid. Iedereen recht in de ogen kunnen kij-
ken. En wat ik ook vaak zeg: een man een man, een 
woord een woord. Heel belangrijk. Wij hoeven nie-
mand ‘dankjewel’ te zeggen. We hebben alles met 
eerlijk hard werken verdiend.

Marijke van der Pol

Dirk Kuiper (72) woont met zijn vrouw Cora (70) op J.J. Allanstraat 283, in het pand genaamd 
Gallery of Dreams. Dirk heeft het druk met de organisatie van de Dag van Westzaan op  
14 september.

IN DE SCHIJNWERPER
Dirk Kuiper:  ‘Mijn zoon Jerry is een 
nog betere plaatwerker dan ik’

‘Ik ben geen 
kroegtijger’
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Duurzaam
wonen 
levert meer op 
dan je denkt

Kijk voor de voorwaarden op rabobank.nl/groenhypotheek

In Nederland wordt steeds meer duurzaam gebouwd. En dat is een goede zaak. 

Rabobank ondersteunt dat met de GroenHypotheek. Die levert een flinke

rentekorting op voor nieuwbouwwoningen met een groenverklaring.

Rentekorting met de Rabo GroenHypotheek

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



13

Witlofsalade met tonijn
-bereidingstijd: 15 minuten
-2 personen
-bijgerecht, lunch

Wat hebben we nodig:
• 2 grote stronken witlof
• blikje tonijn op water
• 2 eieren
• 1 eetlepel rozijntjes
• theelepel kappertjes
• 3 eetlepels yoghurt
• sap van 1/4 citroen
• 1 eetlepel honing
• peper en zout

De afgelopen weken hebben wij weer kunnen genieten van een aantal mooie, zonnig en warme dagen. 
Natuurlijk staat de barbecue dan weer paraat. Genieten van lekker geroosterde vlees-, vis- en groente-
gerechten. Stokbroodje met kruidenboter en een frisse salade horen daar ook bij!

Bereiding:
Kook de eieren in ruim kokend water, ongeveer  
6 minuten zodat ze hard gekookt worden.
Verwijder de uiteinden en buitenste bladeren van 
de witlof. Halveer de stronken en snijd de harde 
kern er uit. Snijd de witlof in halve ringen. Meng 
de yoghurt met citroensap, honing, peper en zout. 
Meng de dressing door de witlof. Voeg de uitge-
lekte tonijn toe, samen met de kappertjes en rozijn-
tjes. Serveer de witlofsalade met het gekookte ei.

Weetje:
Kappertjes zijn de ongeopende bloemknopjes, 
geconserveerd in zout of ingelegd in azijn, van de kap-
pertjesplant. De plant wordt gekweekt in landen met 
een mediterraan klimaat, vooral in Spanje, Frankrijk en 
Italië. Het woord ‘kappertje’ is waarschijnlijk afgeleid 
van het Griekse woord kapto dat ‘bijten’ betekent. Ze 
hebben een blauwgroene kleur en een frisse, zurige 
smaak. Kappertjes worden onder andere gebruikt in 
sauzen, eiergerechten, op broodjes gerookte zalm, bij 
visgerechten, in maaltijdsalades en op pizza’s.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Jaarlijkse uitje
Op 18 juni was het dan zover. Op een zonover-
goten dag met een temperatuur van 24 graden 
vertrokken om klokslag 10.00 uur 11 privéauto’s 
met vrijwilligers achter het stuur met de bedoe-
ling de ouderen van Westzaan een heerlijke dag 
te bezorgen. De stoet ging eerst naar Heems-
kerk, waar bij grandcafé Van Ruysdael de koffie 
of  thee met appeltaart werd genuttigd. De tem-
peratuur was deze dag een cadeautje, waardoor 
het buitenterras de eerste keus was.
Om 12.30 uur ging het gezelschap richting Cas-
tricum, met een leuke route binnendoor. Een 
aantal ouderen had er geen weet van dat het 
zo dicht bij huis, zo mooi kon zijn. Om 13.00 uur 
kwamen we aan bij Gasterij Het Ruiterhuys. Daar 
werden eerst de dieren begroet en bewonderd, 
kippen, hangbuikzwijnen en paarden, om daar-
na van de lunch te genieten. Rond 15.30 uur slo-
ten we de dag af met koffie of thee in de grote 
zaal van Lambert Melisz.  Het was een zeer goed 
verlopen dag waar de ouderen erg van hebben 
genoten. De stichting Vrienden van Lambert 
Melisz bedankt bij dezen de vrijwilligers voor 
hun inzet tijdens deze dag.

Programma
Op 13 augustus is er Samen Zomeren. Dat wordt 
weer een feestje. Als De Wessaner uitkomt is de 
inschrijving al gesloten. Er is muziek, een loterij, 
koffie of thee met gebak, gezellig tafelen met 
elkaar, een kraam met leuke hebbedingetjes en 
ga zo maar door. De activiteitencommissie is er 
klaar voor om deze dag weer veel kleur te geven. 
Wij komen in de volgende editie hierop terug.
Het koffieuurtje op de dinsdag- en de donder-
dagochtend loopt het hele jaar door, net zoals 
het wijkrestaurant iedere woensdag vanaf 12.00 
uur open is. 
Op 24 september   beginnen weer de dinsdag-
middagactiviteiten, het klaverjassen en het sjoe-
len. Goed om te weten!

Marion Bruins

Activiteiten Lambert Melisz

Afsluiting van het uitje in de grote zaal van Lambert Melisz.

Unieke tentoonstelling

Zoals bekend zal het Zaens Brandweer Museum 
op 14 september in de Kerkbuurt te Westzaan een 
tentoonstelling houden met oude brandweer-
voertuigen die nog in de Zaanstreek aanwezig 
zijn. Nu kunnen we duidelijker zijn over de voer-
tuigen die aanwezig zullen zijn.
Allereerst staat de stoomspuit van Wormerveer 
uit 1901 opgesteld en die zal ook in werking zijn. 

Er zullen zes oude brandweerwagens uit de jaren 
1925-1935 getoond worden en zeven oude hand-
spuiten uit de jaren 1870-1925. Er staan twee unie-
ke exemplaren die op bruikleen basis in het bezit 
zijn van het museum, namelijk een oude hand-
spuit uit midden 18e eeuw (u leest het goed) en 
een brandweerwagen van de firma Van der Ploeg 
uit 1921, genaamd de Protector.

Het bijzondere aan deze tentoonstelling is dat er 
sinds 25 jaar weer zoveel oude voertuigen op één 
plaats bij elkaar zijn en dat er een duidelijk over-
zicht is over de geschiedenis van de brandweer 
rond de jaren 1880-1940. Daarin komt duidelijk 
naar voren hoe de techniek en bestrijding van 
branden in de loop der jaren veranderd is.
Graag willen wij iedereen dan ook uitnodigen om 
naar deze unieke tentoonstelling in de Kerkbuurt 
te komen kijken.
 

K. van Ekris,
voorzitter Zaans Brandweer Museum
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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 SEPTEMBER 2019

AGENDA AUGUSTUS 2019

Vrijdag 6 september VRIJMIBO* met als speciale gast ‘ERWIN VINKE’
Zaterdag 21 september Dineren op Hoogte**
Vrijdag 27 september VRIJMIBO*

Vrijdag 2 augustus VRIJMIBO*
Zaterdag 3 augustus Zomerproeverij in het teken van GIN**
Zondag 4 augustus HIGH tea ‘Pink Passion’**
Dinsdag 6 augustus HAZES-BINGO, georganiseerd door de jongens  
 van de Big Time Crew **
Vrijdag 9 augustus VRIJMIBO*
Zaterdag 10 augustus Zomerproeverij in het teken van Rosé**
Zondag 11 augustus HIGH tea ‘Zaans genot’**
Zaterdag 24 augustus 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 38
beeld: Digitale Beeldbank

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

Teken van het groeiende Westzaanse zelfbewust-
zijn was ook het streven naar een eigen postkan-
toor. Een dorp met groeiende industrieën moest 
toch een eigen postkantoor hebben. Het kon niet 
zo zijn dat grote bedrijven voor een postbus waren 
aangewezen op een andere plaats. De eerste 
aanzet rond 1900 was de vestiging van een hulp-
postkantoor. Dat kwam op de hoek van de zojuist 
aangelegde Raadhuisstraat. De Westzaanse indu-
strie verdiende echter meer. Het einddoel was een 
echt postkantoor met volledige dienstverlening. In 
1909 kocht de Post een stuk grond bij het raadhuis 
(nu het Reghthuys). Hier zou het nieuwe postkan-
toor moeten verrijzen. Van de Westzaanse industri-
elen werd echter eerst nog enig geduld gevraagd. 
Het duurde bijeengenomen nog ruim drie jaar 
voordat de Post werkelijk een bouwaanvraag 
indiende. Uiteindelijk begon de bouw in 1913. 
Het postkantoor werd meteen ruim bemeten. Er 
kwamen een paar loketten naast elkaar om de klan-

ten snel te kunnen bedienen. Erachter was een flin-
ke sorteerruimte. Elke dag haalde men de post van 
de trein in Koog-Zaandijk. Aanvankelijk gebeurde 
dit nog lopend per handkar. Later beschikte de 
post over sneller vervoer. Twee bestellingen per 
dag verzorgde men. Ook op zondagochtend werd 
nog besteld. Het bestellen was overigens zeker in 
de wintermaanden niet eenvoudig. De Westzaanse 
straatverlichting was schaars. Slechts hier en daar 
pinkte een olielamp. De bestellers droegen daarom 
zelf een lantaarn bij zich. ‘Na afloop van de dienst 
mag de lantaarn naar huis worden meegenomen, 
tenzij anders bepaald is.’
De grote groei waarvan men bij de bouw was uit-
gegaan zou in de oorlog echter een halt worden 
toegeroepen. Het Westzaanse postkantoor was 
te groot en bleef dat ook. In de bijvertrekken zou 
men in de jaren vijftig een politiepost vestigen en 
nog later een architectenbureau. In 1988 kwam het 
gebouw na 75 jaar nog een keer in aanmerking 
voor een opknapbeurt. Een feestelijk vlugschrift 
verscheen bij die gelegenheid waarin het opti-
misme van het jaar 1913 nog een keer opklonk: 
‘Rijksgebouw. Ingang publiek, wachtkamer met 
cel, kantoorlokaal, telefoonvertrek, bestellerska-
mer, dienstingang, 2 privaten, bergplaats voor 
brandstoffen en karren. De woning bevat boven 4 
kamers met keuken, zolder met 2 kamers. Kelder. 
Tuin met vruchtboomen. Waterleiding. Verlichting 
petroleum. Westzaan is in de lengte gebouwd met 
weinig wandelwegen. Het spoorwegstation Koog-
Zaandijk is een goed half uur gaans. De bevolking 
is vooruitstrevend. Voor een zwak gestel is West-

zaan niet aan te raden: moerassig! Vreemdelingen 
lijden hier nogal aan koorts. Levensmiddelen zijn 
duur, belasting is tamelijk, onderwijs vrij goed. Op 
35 minuten afstand een R.K. kerk.’
Noch de fabrikanten, noch de arbeiders leken zich 
in 1913 erg bezorgd te maken over de onrust over 
de grens. Spanningen waren er te over. Sinds de 
oorlog van 1871 heerste er wantrouwen tussen 
Frankrijk en Duitsland. Bij de strijd om koloniën in 
Afrika kwamen alle grote Europese landen elkaar 
geregeld tegen. De spanningen leken echter 
beheersbaar. Er lagen verdragen en afspraken. Men 
dacht en sprak liever over de komende wereldvre-
de. In Den Haag vonden Vredesconferenties plaats 
waarbij iedereen elkaar nog eens zag. In 1913 werd 
het fraai uitgeruste Haagse Vredespaleis geopend. 
Een oorlog zoals in 1871 was te vermijden, dacht 
men. Sommigen meenden zelfs dat een nieuwe 
Europese oorlog niet zozeer een naderende ramp 
was maar meer een soort reinigingsmiddel. Na de 
weelderige jaren rond de eeuwwisseling zouden de 
geesten mogelijk behoefte hebben aan een nieuw 
en meeslepend doel. Intussen werden buiten de 
vergaderzaal de messen geslepen. In Oost-Europa 
gistte het. Na een aantal oorlogen in de Balkan viel 
in 1914 de lont in het Oostenrijks-Hongaarse kruit-
vat. De Eerste Wereldoorlog diende zich aan. Met 
verstrekkende gevolgen, ook voor de Zaanstreek. 

Het Vredespaleis in Den Haag.

Postbodes met handkar.

Het postkantoor in Westzaan. 

Zaanse bedrijvigheid 
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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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‘Onderhoud zal er altijd zijn’
Voor dit interview ben ik in verband met het mooie 
weer op de fiets gekomen. Omdat ik op de site van 
Hauzendorfer al een reusachtig groot en imposant 
pand gezien had, denk ik er op de Tienlingstraat te 
Zaandam zo heen te fietsen. Maar  aangezien het 
achter andere gebouwen ligt en ik op mijn fiets het 
adres niet in mijn navigatie kan invoeren, moet ik 
toch vragen waar ik Hauzendorfer kan vinden. Na 
het omslaan van nog een hoek zie ik inderdaad 
het grote en moderne pand waar de naam in gro-
te letters de gevel siert. Hier word ik hartelijk met 
koffie  ontvangen door Ying, de vrouw van Joery. 
Met hem heb ik een afspraak en hij zal mij meer 
vertellen over het reilen en zeilen van het bedrijf. 
Het blijkt een echt familiebedrijf te zijn, opgericht 
in 1998 door de vader van Joery. Naast zijn vrouw, 
werkt ook zijn vader Herman nog altijd in de recep-
tie van het bedrijf en ondersteunt zus Sandy met 
allerlei klussen, wat hun de nodige vrijheid geeft. 
Ze ontvangen de klanten hier in een uitermate 
ruime ontvangsthal. Dit is de ideale ruimte voor de 
nodige adviezen aan klanten over onderhoud en 
reparaties, die onder het genot van een kop koffie 
besproken worden en voor de nodige klantenbin-
ding zorgen. 

Voor de uit te voeren reparaties zijn verder vijf 
monteurs in dienst, die druk bezig zijn, aange-
zien de vakanties aanstaande zijn en iedereen 
zijn auto hiervoor in topconditie gereed wil heb-
ben. Gevraagd naar de bijzonder ruim uitgevallen 
toegangsdeuren van de werkplaats vertelt Joery 
mij dat zij speciaal dit formaat hebben gekozen in 
verband met het werk aan campers, wat een groei-
ende markt is voor het bedrijf. Als ik hem hierna 

vraag of hij vertrouwen heeft in de toekomst voor 
het bedrijf geeft hij toe dat het onzekere tijden 
zijn voor de autobranche. Worden het elektrische 
auto’s die de toekomst bepalen en veel minder 
onderhoud nodig hebben? Of is waterstof de toe-
komst? 

Joery vertelt mij dat elektrisch rijden voorlopig niet 
zo snel kan groeien door beperkte levering van de 
grondstoffen hiervoor. Waterstof heeft volgens 
hem betere kansen. Men kan waterstofgas gebrui-
ken in bestaande motoren door dit te mengen met 
inkomende lucht, waardoor die minder benzine 
of diesel gebruiken. Ook kan men de waterstof 
gebruiken om elektriciteit op te wekken voor elek-
trisch rijden, wat dan weer dezelfde problemen 
oplevert in verband met de beschikbare grondstof-
fen. Veel hangt af van de keuze van de overheid, 
die toch de nodige accijnzen nodig heeft om de BV 
Holland draaiende te houden. Het lijkt erop dat die 
richting de combi waterstof/elektrisch gaat. Koning 
Willem-Alexander opende namelijk met groot elan 
deze week een flink productiebedrijf dat in Veen-
dam met groene energie waterstofgas produceert. 
Is dit een eerste stap? 

Joery en zijn familie zijn trouwens ook druk bezig 
het bedrijf te vergroenen. In het bedrijf hebben 
ze overal ledverlichting geïnstalleerd. Op het dak 
plaatsen ze zonnecollectoren en op het terrein 
voor de garage zijn maatregelen getroffen voor 
de plaatsing van tien laadpalen voor elektrische 
auto’s. Een grote stap voorwaarts was op 1 novem-
ber het verwerven  van het premium dealerschap 
van Bosch Car Services  voor de regio Zaanstreek. 
Een zeer belangrijke, zo niet de grootste, produ-

cent van onderdelen voor de hele autobranche. 
Door dit premium dealerschap heeft Hauzendor-
fer een vaste grip op nieuwe ontwikkelingen in de 
branche en wordt  het bedrijf als eerste geïnfor-
meerd over de nieuwste testapparatuur, die daarna 
vaak direct wordt aangeschaft.

Op hun binnenkort vernieuwde internetsite wil 
het bedrijf zich meer gaan richten op de functie 
van tussenpersoon tussen klanten en lease- en 
verzekerings maatschappijen. Er is namelijk een 
trend onder jonge klanten om een privaat lease-
contract te willen voor hun nieuwe auto. Deze 
klanten willen liever een vast maandbedrag beta-
len, waarbij zij niet voor verrassingen komen te 
staan van onverwachte reparaties. Hauzendorfer 
wil dan meer als dealer van allerhande automerken 
gaan optreden om hieraan te voldoen. Kortom er 
is veel verandering op komst in de autobranche en 
welke kant het op zal gaan is voorlopig onzeker. 
Maar Joery is ervan verzekerd dat er altijd onder-
houd en reparaties nodig zullen  zijn, al zullen de 
monteurs zich moeten aanpassen aan gewijzigde 
omstandigheden. Het is zaak in te spelen op een 
breed programma en voorop in de ontwikkelingen 
te blijven lopen.
Voor meer info: zie www.hauzendorfer.nl.

Hauzendorger Boch Car Service 

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

Een nieuwe start
Na 15 jaar ga ik de peuteropvang in De Kwaker 
verlaten. En ook op de buitenschoolse opvang 
(BSO) van De Kroosduiker zal een nieuwe mede-
werker komen. Voor mij is er een nieuw begin bij 
kinderdagverblijf (KDV) Babino (gevestigd bij ons 
hoofdkantoor op Kerkstraat 2). Na de zomerva-
kantie zal ik daar voltijds werkzaam zijn. Natuur-
lijk gaat dit niet helemaal zonder een traan, want 
wat zal ik de peuters, de kinderen van De Kroos-
duiker en de ouders missen. De peuteropvang 
voelde als mijn tweede thuis en ook op de BSO 
voelde ik mij steeds meer op mijn plek. Toch wilde 
ik de stap zetten om op de peutergroep van het 
nieuwe kinderdagverblijf te gaan werken. Een 
nieuwe uitdaging voor mij om een peutergroep, 
in een prachtig verbouwd gebouw in Westzaan te 
mogen opstarten. 

Afscheid nemen is niet mijn sterkste kant. Daarom 
voelt het een beetje dubbel, maar ik ben ontzet-
tend blij dat ik deze kans van Babino krijg. Geluk-
kig blijf ik in het dorp. Daarom zal ik veel kinderen 
en ouders blijven zien. Sommige peuters gaan 
zelfs met mij mee naar het KDV. De stukjes voor 
De Wessaner zal ik vanuit de peutergroep van het 
KDV schrijven. Wie weet zullen ook mijn collega’s 
van de babygroep, de peuteropvang en de BSO af 
en toe een stukje voor u schrijven.
Voor nu wil ik u alvast bedanken voor het lezen 
van mijn stukjes en alle leuke reacties die u mij de 
afgelopen jaren heeft gegeven.

Monique van Westrop 

Kinderdagverblijf Babino in de Kerkstraat met de nieuwe  
buitenruimte.

Joury, Ying, Bob, Rick, Jeffrey, Bastiaan, Sandy en Herman. 
Nick ontbreekt.
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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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Uitslag Prutrace
De Kwaker 2019
De winnaars van de Prutrace van De Kwaker editie 2019 zijn bij de 

heren: 1e Gerwin Groot 5.19, 2e Theunis de Zeeuw 5.25, 3e Lars 

Insing 5.27. Bij de dames: 1e Helen Schoonenberg 10.15, 2e Willemijn 

van Waarden 10.16 en 3e Alke Nijboer 10.17. Bij de jongens:  1e Amir 

Brachen 6.16, 2e Teake Polhuis 6.54 en 3e Douwe Groot 6.50. De 

meisjes: 1e Frederique Brinkman 8.22, 2e Demi van Maasdam 8.23 

en 3e Noor v.d. Molen 8.53.
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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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D O O R L O P E R

  De
puzzel
     van
 INGRID

Deze maand geen prijspuzzel. U kunt de oplossing dus niet inzenden. De oplossing van de 
puzzel van vorige maand is EEN PROOSTLEVE. De Uit de juiste inzendingen is de volgende 
winnaar geloot: Frieda Prins, Burg. Vijlbriefstraat, Westzaan. Deze maand een ouderwetse 
doorloper. Veel puzzelplezier!

Zijn de woorden juist ingevuld, dan lees je in de gekleurde vakjes van boven naar beneden de  
vroegere scheldnaam voor Kogers.

Horizontaal: 1 jachthaven in de Zaanstreek, 
rivier in Noord-Holland, 2 aanleg, god van de zee, 
muzieknoot, 3 soort schepnet, explosief, familielid, 
4 adellijke, flink, niet even, 5 hert, bijzonder, dun,  
6 roem, tegenover(afk.), eethuis, 7 naar omlaag, 
een beetje, boom, 8 kloof (Schots), generale staf 
(afk.), laatste, 9 rijkstelegraaf (afk.), hark, hoofddek-
sel van een koning, 10 ziek zijn, Spaanse uitroep, 
dieptemeter, 11 idem, naschrift (afk.), geheugen-
spel, 12 bevel, niet slim, lengtemaat (afk.), kluns, 
13 plaats in Nood-Holland, Amsterdams peil (afk.), 
Frans lidwoord, 14 achteraf, eilandengroep in de 
Grote Oceaan, 15 heksenattribuut, niet even, teken 
(Eng.), 16 mannelijk hert, ontkenning, dierengeluid, 
17 computertoets, golfterm, bijwoord, elasticiteit.

Verticaal: 1 aankomen, ergens trots op zijn 
(Zaans), Afrikaans zoogdier, 2 planeet, verharde 
huid, behorend tot een notaris, 3 tijdmaat, voor-
dien, wereldkampioenschap (afk.), eerst handeling, 
4 jongensnaam, bestanddeel van graan, watervo-
gel, achteraf, het wordt laagtij, 5 ontdoen van spin-
rag, muziekinstrument, uitgestorven loopvogel, 
afgemat, 6 familielid, nijlvogel, leesteken, drug,  
7 argentum (zilver), tennisterm, tenger, knellen, 
nee (Eng.), 8 trek, vogel, meisjesnaam, levenslucht, 
9 kunst, tripje, gelijke spanning, orgaan, 10 deel 
van een gootsteen, bekende drogisterij, geloofs-
leer, 11 Indiaas brood, wandelen, eenheid voor 
kracht, reusachtig mens.
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Speeldata Herleving
Toneelvereniging Herleving brengt in het najaar 
het stuk ‘Wie speelt me wie?’ In de vorige Wes-
saner hebben we de data niet correct vermeld. 
De speeldata zijn: 26 oktober, 2 november en 9 
november. Op 14 september, De Dag van West-
zaan, spelen we op de hoek van de straat enkele 
fragmenten van deze voorstelling. Het zijn stuk 
voor stuk olijke gebeurtenissen in korte schetsen.

Martin van ‘t Veer

EHBOcursus
in De Kwaker
De cursus bestaat uit 14 lessen en wordt bij vol-
doende aanmeldingen vanaf oktober op donder-
dagavond gegeven in De Kwaker. De kosten zijn  
€195,00. Dit is inclusief inschrijfkosten, een cur-
susboek, een verbandleerboekje en een oefen-
pakket met verband. Het cursusgeld is vaak terug 
te ontvangen via uw ziektekostenverzekering.
Aanmelding of nadere informatie via: ehbowest-
zaan@outlook.com of 06-2252 4414. 

Jan van der Blom

Zomeractiviteiten 
Sociaal Wijkteam
De zomervakantie staat weer voor de deur en 
iedereen gaat heerlijk naar buiten. Daarom 
slaan het Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan, 
Straathoekwerk en Sportbedrijf Zaanstad de han-
den in een en organiseren zij door Assendelft en 
Westzaan diverse zomerse activiteiten voor jon-
geren van 10 t/m 18 jaar. 
Kijk voor alle activiteiten en het laatste nieuws op 
facebook.com/swt.assendelftwestzaan. Sociaal 
Wijkteam, 075-2060 019, team3@swt.zaanstad.nl,  
www.swtzaanstad.nl/assendelft-plus-westzaan.
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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

Fons Jansen zei: ‘Als je in de zomer 
ergens licht ziet branden zal er wel 

niemand thuis zijn.’

Doopsgezinde Gemeente
De diensten zijn in de Kooger Vermaning
 4 aug 10.00 uur ds. Kok Klever
 11 aug 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
 18 aug 10.00 uur ds. IJke Aalders
 25 aug 10.00 uur ds. Bram van der Zijden
 1 sep 10.00 uur ds. Hans Fronczek
 8 sep 10.00 uur ds. Jap Brüsewitz
 15 sep 10.10 uur ds. Piet Oussoren
 22 sep 11.00 uur ds. Piet Hartevelt
 29 sep 10.00 uur ds. Theo van Willigensburg

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62
 4 aug 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman 
 11 aug 9.30 en 16.00 uur ds. C. van Atten, Leiden
  beide diensten in Westzaan, kermis in   
  Beverwijk 
 18 aug 9.30 en 16.00 uur ds. J. van Amstel, Ede 
 25 aug 9.30 uur leesdienst
  15.00 uur (!) ds. P.J. den Hertog,   
  Amsterdam 
 1 sep 9.30 uur ds. L.J. Koopman
  16.00 uur ds. M.P. Hofland, Haarlem 
 8 sep Startzondag 9.30 en 16.00 uur 
  ds. L.J. Koopman 
 15 sep voorbereiding Heilig Avondmaal 
  9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

Gereformeerde Gemeente Westzaan
 4 aug 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 11 aug 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 18 aug 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 25 aug 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 28 aug 19.30 uur ds. W. Mouw
 1 sep 10.00 en 15.30 uur student J. Beens
 6 sep opening cathechisatieseizoen
  19.30 uur student L. van der Kuijl
 8 sep 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 15 sep 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 22 sep 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 29 sep 10.00 uur leesdienst en 19.00 uur   
  student P.J. de Raaf

Protestantse Gemeente Westzaan
 4 aug 10.00 uur ds. J. Staat, Andijk
 11 aug 10.00 uur ds. P.F. Warmenhoven, Leiden
 18 aug 10.00 uur ds. Mw. M.C. Sloots, 
  Koog/Zaandijk
 25 aug 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 1 sep 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 8 sep 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 15 sep 10.00 uur ds. L.J. Rasser, Amsterdam
 22 sep 10.00 uur kand. W. Koudijs, Amsterdam
 29 sep 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan  
  Ab Raad, Zoetermeer 

Belangrijke adressen
Spreekuren Westzaanse huisartsen
Spreekuren van dr. H.B.E. Vink, dr. G.N. van Altena 
en dr. 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 september 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 
19 september 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 
Gemeenschap. Het blad wordt elf keer per jaar 
huis-aan-huis verspreid in Westzaan en Nauerna. 
De Wessaner krijgt geen subsidie en wordt vol-
ledig 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




