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Leerkracht op Facebook Snappet Wijs:
‘Kan ik ergens aan zien of de leerling het 
bericht gelezen heeft?`

Zuster Corona
Al vaker had ik van mijn man ge-
hoord over een hele lieve zuster 
toen hij kleuter was op de En-
gelbewaarder naast de St. Jozef-
school in Uitgeest. Zuster Corona, 
Maria van der Werff, was gebo-
ren in Amsterdam. Zij kwam via 
het Moederhuis van de Zusters 
Ursulinen naar het zusterhuis in 
Uitgeest, waar ze kleuterjuf werd 
en mijn man zo vaak prees om 
zijn mooie lange wimpers dat 
hij dat nu nóg steeds weet. Mijn 
schoonvader zat in het katholieke 
schoolbestuur. De vergaderingen 
waren bij hem thuis. Mijn schoon-
moeder schonk koffie en raakte 
wat meer bevriend met de zus-
ters. Toen zuster Corona, net als 
de andere nonnen burgerlijke kle-
ding mocht dragen, kwam ze mijn 
schoonmoeder om advies vragen 
over wat te dragen als burger in 
de maatschappij. Zuster Corona 
en alle andere zusters mochten 
opeens zonder nonnenuniform. 
Deze twee verhaaltjes waren tot 
nu toe mijn enige associaties bij 
het woord corona. Corona nú is 
verre van lief, eet alle energie op 
en pakt en verzwakt op een onver-
wacht moment. We leerden in rap 
tempo videobellen en -vergade-
ren. Onderwijs op afstand kreeg 
binnen een week al vorm. Voorde-
len en nadelen. Deze corona gaat 
ons leven verder digitaliseren en 
markeren. Maar hoe zorgen we 
ervoor dat iedereen digitaal ook 
aanhaakt?

Linda Wessels,
redactie De Wessaner

Westzaan in coronatijd

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak 
van een nieuw coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroor-
zaken. De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. De ziekte kan 
iedereen treffen, maar kan vooral bij ouderen en bij mensen die al een 
lichamelijke aandoening hebben zeer ernstig verlopen.

Op dit moment zijn er nog geen medi-
cijnen of vaccins die dit virus kunnen 
stoppen. Voorkomen dat je het virus 
oploopt is dus het beste.
Vandaar ook de adviezen om thuis te 
blijven, afstand te houden en de han-
den regelmatig met water en zeep te 
wassen. Mocht je toch ziek zijn, ziek dan 
uit en zorg dat je anderen niet besmet 
door de eerder genoemde adviezen op 
te volgen. Neem bij ernstige klachten 
direct contact op met de huisartsen-
praktijk of de huisartsenpost. 
Op de site van het RIVM kunt u de 
meest actuele informatie vinden: 
www.rivm.nl. Mocht u toch nog vragen 
hebben, dan kunt u natuurlijk contact 
opnemen met de huisartsenpraktijk.

Bij de praktijk is een tent opgezet, 
deze dient als wachtruimte. We heb-
ben zo voldoende afstand tussen de 
wachtenden kunnen creëren. Tevens 
mag u de praktijk alleen betreden, 
als u een afspraak hebt of voor het 
afhalen van herhaalmedicatie. De 
assistente zal u vragen om afstand te 
houden. Medicijndoosjes voor her-
haalrecepten kunnen via de brieven-
bus ingeleverd worden of natuurlijk 
ingesproken worden op de herhaalre-
ceptenlijn. Voor alle andere dingen of 
vragen is het advies om de assistente 
te bellen. We begrijpen dat het niet 
altijd prettig is om met deze maatre-
gelen rekening te moeten houden, 
maar we doen ons uiterste best om 

uw en onze veiligheid te waarborgen.
Via deze weg willen we iedereen heel 
hartelijk danken voor het begrip, 
uw reacties en voor de gedoneerde 
mondkapjes, handschoenen, brillen, 
beschermende kleding, de grondpla-
ten die gelegd zijn en voor de tent die 
opgezet is. 
Op dit moment hebben we gelukkig 
voldoende materialen om veilig te 
kunnen werken. Helaas is niet bekend 
hoe lang het nog gaat duren. Mocht u 
nog spullen hebben die u wilt done-
ren, neem dan contact op met de 
assistente, zij heeft er zicht op of er 
weer materialen nodig zijn.
Alleen samen krijgen we corona 
onder controle. Veel sterkte in deze 
vreemde, onrustige en spannende 
tijd.

namens alle medewerkers van 
huisartsenpraktijk Westzaan,

 dr. Harro Vink

Foto: Fred Eerenberg
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Zaanweg 116, 1521 DR  Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

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

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

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

Vanaf donderdag 23 april 
kunt u maaltijden bij ons 

afhalen.
Donderdag t/m Zondag

van 17:00 uur tot 19:30 uur

Gelieve telefonisch te bestellen
Tel: 075 - 6281972

Menu zie:
www.deprins-westzaan.nl

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 
Diverse soorten brood, banket, 

hartige broodjes & tosti’s. 
 

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

 
Maandag 08.00 – 15.00 

Dinsdag t/m zaterdag 08.00 – 17.00 
Bezorging mogelijk, ook ’s avonds. 

Rak 37 • 1551 NA • Westzaan
T: 075-785 05 89 • E: info@jonkervanderveer.nl
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op de tuin
Wat is er mooier dan de bloesem van fruitbo-
men in het vroege voorjaar. Nu we allemaal 
ontwricht zijn door het virus wiens naam ik 
niet meer wil horen of zien, ben ik zielsblij met 
mijn tuin. Ik mag niet klagen over de tuin bij 
huis, maar dat is toch voor mij een beetje een 
moeten. De volkstuin is een bewuste keuze en 
je kunt er heen op de fiets en daar ben je alleen 
op meer dan 200 vierkante meter. Wie doet je 
wat. De fruitbomen staan prachtig in bloei en 
de grond vraagt erom ingezaaid en beplant 
te worden. Er is zoveel te doen en je mag dan 
helemaal zelf bepalen waar en wanneer je wat 
doet. 
Er zijn natuurlijk wel een soort van ongeschre-
ven regels. De aardappelen die nu gepoot 
kunnen worden moeten op een stuk waar hun 
voorgangers twee, of liever nog drie jaar lang 
niet hebben gestaan. Het is dus zaak dat je dat 
goed bijhoudt. Ook de tomaten doen mee in 
die cyclus, want die zijn familie. Ook de uien 
en koolsoorten willen niet op een plek waar 
hun familie heeft gestaan. Je piekert wat af op 
zo’n stukje grond. Maar laat dat nou net een 
enorme ontspanning geven, zeker in vergelijk 
met wat er in de wereld en dichtbij gebeurt. 
Wat ook een voordeel is van zelf je groen-
ten verbouwen, je hoeft niet zo vaak naar de 
supermarkt. Zelfs nu nog heb ik groenten op 
de tuin en vooral ook in de vriezer en in de kel-
der. Het is overigens een zegen dat we in een 
dorp wonen met voor de meesten van ons een 
stukje grond en ruimte om ons heen waar je 
vrij kunt lopen. Langs de Nauernasche Vaart is 
toch een heel ander verhaal dan in de Kalver-
straat.

Truus Weertman

Corona: hulp nodig 
of een luisterend oor?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u zich zorgen 
maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u 
nu allerlei vragen hebt. Veel informatie wordt via 
internet of de sociale media verspreid. Maar niet 
iedereen is even vaardig met internet. Daarbij komt 
nog dat alle activiteiten stil liggen, waardoor veel 
mensen bijna niet meer uit huis komen en daar-
door ook niemand meer spreken. Dat kan een heel 
eenzaam gevoel geven. Bij wie kunt u terecht voor 
een praatje of hulp als u alleen woont? Hieronder 
geven u we u informatie waar u misschien gebruik 
van wilt maken. Hebt u zelf geen behoefte aan 
deze informatie, houd het dan in gedachten voor 
mensen die het misschien wel nodig hebben.

Het RIVM
Voor vragen en richtlijnen over het coronavirus: 
0800-1351.

Sociaal wijkteam Assendelft/Westzaan
Het sociaal wijkteam is op werkdagen tussen 9.00 
en 17.00 uur bereikbaar op 075-2060 019. Waar 
kunt u het sociaal wijkteam voor bellen? Als u op 
zoek bent naar hulp, ondersteuning, zorg of een 
luisterend oor. Voor vragen over welzijn, wonen, 
zorg, werk, dagbesteding, financiën, (geestelijke) 
gezondheid of relaties. Of wanneer u zich zorgen 
maakt over een buur of kennis.

Seniorenorganisatie KBO-PCOB
Heeft een speciale telefoonlijn geopend: de Oude-
ren-Infolijn: 030 - 3400 600. Bereikbaar van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Mogelijkheden om een praatje te maken:
 - de Luisterlijn: 0900-0767 of 075-6162 000 
 - de ANBO: 0348-466 666 
 - de Rode Kruis-hulplijn: 070-4455 888
 - de Zilverlijn van het Ouderenfonds is een speciale 
belservice voor ouderen. Voor meer informatie 
kunt u bellen naar 088-3442 000.

Hulp bij bijvoorbeeld boodschappen:
Zaankanters voor Elkaar 075-2060 010 (op werkda-
gen van 9.00 tot 16.00 uur).
Bent u lid van de Evean-ledenvereniging? Zij heb-
ben een hulplijn opgezet. Bel de ledenconsulent 
088-3832 000.

Mantelzorg
Voor meer informatie en vragen kunt u bellen met 
de Mantelzorglijn: 030-7606 055.
Stichting MOE: 06-4446 0693

Zorgen over huiselijk geweld
Nu we steeds meer thuis moeten zijn, kunnen span-
ningen binnen gezinnen hoog oplopen. Daarom 
is het belangrijk om de mensen in uw omgeving 
goed in de gaten te houden. Als u het vermoeden 
hebt van een geval van huiselijk geweld en u wilt 
actie ondernemen, dan stelt de stichting Veilig 
Thuis voor dat u eerst zelf langsgaat om te vragen 
wat er aan de hand is. Vindt u dit eng, dan kunt u 
altijd Veilig Thuis bellen voor advies (0800-2000). 
Hebt u het gevoel dat het heel erg onveilig is, dan 
belt u 112. Zorg goed voor uzelf en volg de berich-
ten van de overheid.

sociaal wijkteam Assendelft/Westzaan

Team Sportservice Zaanstreek-Waterland 
Team Sportservice brengt jong en oud in bewe-
ging. Ook digitaal! Nu het niet mogelijk is om 
elkaar fysiek te ontmoeten, hebben de vakleer-
krachten en buurtsportcoaches beweegchallen-
ges ontwikkeld die online te volgen zijn. Via het 
YouTube-kanaal van Team Sportservice Zaan-
streek-Waterland kun je direct aan de slag. 

Alternatief beweegprogramma 
Nu alle beweegactiviteiten van Team Sportservice 
vanwege de maatregelen tegen het COVID-19 
virus zijn afgelast, betekent het dat zij het regu-
liere aanbod moeten aanpassen. Rosa Schouten, 
buurtsportcoach: ‘Omdat het juist nu van het 
grootste belang is dat men zo gezond mogelijk 
en fit blijft, heeft Team Sportservice gezocht naar 
beweegalternatieven’. Zo zijn er challenges ont-
wikkeld voor jongeren. Zij worden vijf dagen per 

week door een vakleerkracht gym uit de regio uit-
gedaagd om mee te doen aan diverse uitdagende 
opdrachten. Voor de senioren en ouders met kin-
deren zijn er twee keer per week oefeningen te 
volgen. 

Filmpjes via YouTube en Facebook 
Team Sportservice Zaanstreek-Waterland en Team 
Sportservice West-Friesland zijn buurtregio’s van 
elkaar. Diverse initiatieven worden gezamenlijk 
opgepakt. Het YouTube-kanaal is daar een voor-
beeld van. De beweegchallenges zijn te vinden 
op ons YouTube-kanaal: Team Sportservice West-
Friesland & Team Sportservice Zaanstreek-Water-
land. De updates zijn te volgen via facebook.com/
teamsportservicezaanstreekwaterland. Kijk voor 
een volledig overzicht van ons beweegaanbod op 
www.teamsportservice.nl/zaanstreekwaterland.
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Rechte tocht 9d, 1507 BZ Zaandam  
Tel: 075 - 631 23 84
Mob: 06 - 532 31 977
E-mail:     r.hotting@hottingelektrotechniek.nl 
Internet:    www.hottingelektrotechniek.nl

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

Banden en velgen  -  Uitlijnen

Uitstekende service en kwaliteit
voor een scherpe prijs!

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

www.autobedrijfbrakenhoff.nl

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

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

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

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

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

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

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

Di. t/m Za.
geopend

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

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

Yoga Vibes

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

Hatha

Vinyasa

Yin

Nidra

XL lessen

Workshops

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

Sandra Klokkemeijer Robert Spil

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilSandra Klokkemeijer

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilRobert van Spil

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

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen 

en gehoorbescherming

Verzekerd van
Deskundig en persoonlijk advies

Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Draadloos muziek in uw hele huis

Traditionele audio installaties

Luidsprekers, AV meubels   

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

Drijvende Steigers BV

• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers

Kanaalweg 5 A, 1566 NA Assendelft, 075-6351695

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

...aangenaam.
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door WILLEM TIP/deel 45
beeld: Digitale Beeldbank

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

In de Zaanstreek met zijn vele houten huizen was van oudsher een goed werkende brandweer 
onmisbaar. Niet zozeer omdat de houtbouw zoveel meer brandgevaar opleverde. De zware 
houten balken verbrandden zelfs nooit helemaal, daarvoor waren ze te dik. Wel was de over-
heid door alle eeuwen heen beducht voor de vonkenregen uit de vele open haarden. De rieten 
daken die men langs de Zaan tot het midden van de Gouden Eeuw algemeen toepastee waren 
daarbij een extra zorg. Riet was ruim aanwezig en gebakken dakpannen waren duur. Alleen 
kerken, raadhuizen en rijke burgers konden zich die veroorloven. Riet had onmiskenbaar 
zijn voordelen. Het was goedkoop en hield de kou buiten. Die voordelen golden tot er er-
gens brand uitbrak. Dan waren de overvloedig aanwezig rieten daken rampzalig. Menigmaal 
gingen er meerdere huizen tegelijk in vlammen op, soms een half dorp tegelijk (Jisp in 1664, 
honderd verwoeste huizen; Krommenie in 1702, zeventig verwoeste huizen). In de steden kon 
de schade nog hoger oplopen. De grote stadsbrand van Londen (1666) duurde drie dagen, 
verwoestte ruim dertienduizend huizen en bijna negentig kerken.

Een uitkomst betekende daarom de uitvinding van 
de moderne brandspuit door Jan van der Heyden 
in 1672. Die zoog het water op uit de gracht of de 
sloot en maakte gebruik van leren slangen om 
bij de brand te komen. Dat verving het slordige 
doorgeven van leren emmers met water. Tegen 
het eind van de achttiende eeuw werden de leren 
slangen vervangen door slangen van een stevig 
en waterdicht gemaakt hennepweefsel. Nieuwe 
rieten daken werden verder in de Zaanstreek sinds 
het midden van de Gouden Eeuw verboden. De 
bestaande rieten daken lieten de dorpsbestuurders 

echter nog een tijdlang ongemoeid. Alleen bij een 
verbouwing waren dakpannen verplicht. Huizen 
met een pannendak op de aanbouw maar met riet 
op het oude gedeelte waren daardoor nog lang een 
bron van risico. Ook de vele molens met hun riet-
bedekking bleven een zorg. Waar de molens dicht 
bijeen stonden was de vonkenregen van een brand 
dikwijls de voorbode van grotere rampspoed.
Westzaan bleef voor uitgebreide dorpsbranden 
gespaard. Bij kleinere branden was niettemin vaak 
meer dan één huis betrokken. Zo verbrandden op 6 
december 1665 ettelijke huizen, op 24 juli 1724 twee 
huizen aan de Middel, op 16 juli 1737 twee huizen 
aan de Weelsloot, op 25 juli 1741 zes huizen, waarbij 
een kind om het leven kwam. De dorpsvoorschrif-
ten bij brand aan het eind van de Gouden Eeuw 
(1696) lieten daarom ook weinig speelruimte over. 
Op verschillende plaatsen in het dorp waren hand-
pompen opgesteld. Die spuiten werden bediend 
door groepen brandweerlieden. De spuitgasten 
kregen een flinke beloning als ze snel bij de brand 
waren. Brandweerlieden die niet verschenen kre-
gen juist een boete. Ook de burgers waren niet vrij 
om naar eigen inzicht te handelen. Wie bij zich thuis 
een brand ontdekte, was verplicht om ‘opentlijk en 
eer als alle andere den Brant op straet uit te roepe; 
ten einde niemand sou trachten de selve te heelen 
ofte te verswijgen, om middelerwijl te sekerder 
sijn goederen te bergen en daer door sijne buren 
in meerder perijkel (gevaar) te stellen’. Bij nachte-
lijk brandgerucht moest iedereen zijn ‘Lantare met 
een brandende kaers daer in, opentlijk’ buiten de 
deur hangen en brandgereedschap klaar houden. 
En als er ‘niet Volk genoeg van de bediendens van 
de spuijten present waren, so vermogen dan de 
Commandeur en Brant-Meesters een ijegelijk van 
degeene die sij aldaer ledig vinden staen, tot hulp 
versoeken, die zulks niet sullen mogen weijgeren, 
op verbeurte van den hoet ofte opperste kleed 
datelijk af te nemen’.
In de vroege twintigste eeuw (1918) zag de offici-

ele Westzaanse Vrijwillige brandweer het licht. De 
brandweer kreeg de beschikking over twee moder-
ne motorspuiten. Een voor de Noord, een voor de 
Zuid. Ze konden getrokken worden door een paard 
of zo mogelijk door een automobiel. Het geld voor 
de nieuwe spuiten kwam uit allerlei bronnen. De 
plaatselijke onderlinge brandwaarborgmaatschap-
pij, de gemeente en de plaatselijke bedrijven droe-
gen alle bij. Er gingen zelfs intekenlijsten rond. Al 
dadelijk konden de nieuwe spuiten hun diensten 
bewijzen bij de grote brand in de chocoladefabriek 
De Paradijsvogel (1925). Het was daags voor Pasen. 
De omstanders zagen de ramp met ontsteltenis 
aan: ‘Doizenden kilo’s paisaiere, want ’ t was veur de 
Pase, alles ‘esmolte’. De mogelijkheid om de spuit 
met een paard ervoor op de plaats van de brand te 
krijgen werd daarna al snel ouderwets bevonden. 
In 1926 kreeg Westzaan-Noord een snelle en ster-
kere autospuit. De Zuiderspuit kreeg een paar jaar 
later (1929) een vaste plaats op een vrachtwagen. 
De lange negentiende eeuw was nu ook voor de 
brandweer echt afgelopen.

Spuitwagen en kazerne op de Zuid.

De door Jan van der Heyden uitgevonden brandspuit.

De Westzaanse brandweer.

Brand bij de Westzaanse chocoladefabriek Grootes in 1925.

De brandweer
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Een complete training in slechts 30 minuten!

Openingstijden:  maandag t/m vrijdag 8:45 – 12:00 uur (Gesloten met reguliere schoolvakanties)
Maandkaart 1x per week 27,50 euro  Maandkaart onbeperkt 40 euro  10-rittenkaart 72,50 euro
Dorpshuis ‘De Kwaker’, J.J. Allanstraat 127 Westzaan tel. 0625524914 www.fitcircuit.nl

Fitcircuit

Bouwt verder

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

 www.bouwbedrijfwerkhoven.nl

En toen was het stil…
De maand maart zou bij Babino in het 
teken staan van Kika. Kiss Bakery in 
Zaandam had 80 kilo chocolatechip-
cookiedeeg gesponsord, zodat wij 
dit konden bakken en verkopen. Ook 
hadden wij met de kinderen al wat 
knutsels gemaakt voor de verkoop. Er 
lagen nog andere plannen in de kast. 
Maar helaas: zondagavond 15 maart 
kwam het bericht dat we dicht moes-
ten. Maandag 16 maart kwamen we 
op de locatie, wat was het vreselijk stil 

zo zonder kinderen. We hebben twee 
dagen onze locatie schoongemaakt 
en veel met elkaar gepraat. Hoe gaan 
we verder, wat mogen we nog en hoe 
kunnen we dit invullen?
KDV Westzaan en BSO De Kroosdui-
ker is nu één van de noodopvanglo-
caties van Babino. Daar worden de 
kinderen opgevangen van ouders 
met een vitaal beroep die geen ande-
re opvang kunnen vinden. Een aantal 
collega’s is een paar uur op de locatie 

aan het werk, de rest doet wat admi-
nistratief werk vanuit huis. De onze-
kerheid en sommige beslissingen die 
genomen moeten worden doen pijn. 
Maar we houden veel contact met 
elkaar en slaan ons hier samen door-
heen. Ook voor u heel veel sterkte en 
vooral veel gezondheid!

Monique van Westrop

Viering Koningsdag afgelast
Koningsdag 2020 
gaat in verband 
met het corona-
virus helaas niet 
door. Met pijn in 
ons hart zeggen 

wij alle activiteiten die voor 27 april 
gepland stonden in de Kerkbuurt en 
de Lambert Meliszstraat af.  
Het zijn bizarre tijden voor de samen-
leving. Duizenden mensen, niet 
alleen in ons land maar over de hele 
wereld, zijn ziek. Wat ons goed doet 

zijn de acties die de afgelopen weken 
overal ontstonden. Eén hiervan, de 
berenjacht met de berenbingo, wil-
len wij toch nog even in het zonnetje 
zetten. Wat een onwijs leuk en goed 
initiatief. 
We hebben bedacht om De Dag van 
Westzaan op 12 september, als dat 
mogelijk is, uitgebreider te vieren en 
extra feestelijk te maken. Hiervoor 
zullen de organisatoren van De Dag 
van Westzaan en het Oranje Comité 
de handen ineenslaan. Op een later 

moment zullen we hierover berich-
ten. Blijf ons volgen op Facebook: 
koningsdag Westzaan en Instagram: 
koningsdagwestzaan. Wij danken 
jullie voor je begrip en wensen jullie 
allen een goede gezondheid toe. 

Oranje Comité Westzaan
Arianne, Ingrid, Marion, 

Dries, Reinhold en Marcel

Visclub  De Braak
Vanaf half mei of begin juni willen wij 
op de dinsdagavonden weer op de 
bekende locaties gaan vissen. Daar er 
op dit moment nog geen zekerheid 
is hoe het met het heersende virus is 
gesteld, moeten wij even pas op de 
plaats maken. Volgens Sportvisserij 
Nederland, de overkoepelende orga-
nisatie, kan er misschien pas na 1 juni 
weer worden gevist. Mocht dit zo zijn, 
dan zullen wij de geplande competi-
tie aanpassen aan de omstandighe-

den. Dus niet in totaal 15 visavonden, 
maar misschien maar 12, afhankelijk 
van wat er in overleg met de leden 
gaat gebeuren.
Wat inhoudt dat er dan geen 10 avon-
den tellen voor de einduitslag, maar 
8 avonden. En één avond voor de 
koppelwedstrijd, zodat een ieder met 
vakantie kan, want de drie laagste uit-
slagen vervallen.
Tevens zijn we voornemens om de 
jaarlijkse viswedstrijd voor de jeugd 

van de basisscholen op een nog 
nader te bepalen datum te houden, 
maar daar komen we later via De Wes-
saner op terug.
Mochten er onder lezers mensen 
geïnteresseerd zijn om ook bij ons 
met de club te gaan vissen, dan kunt 
u contact opnemen met ondergete-
kende via 075-6169 309 of een van de 
andere leden van de visclub.

visclub De Braak,  Cees Sopjes

Koningsdag

2020
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Er is een ‘natuurbank’ in het leven 
geroepen om de schade die aan 
de natuur wordt toegebracht door 
infrastructurele projecten ‘van groot 
openbaar belang’ te compenseren. 
Denk daarbij aan waterkeringen, 
snelwegen en aan het vergevorderde 
plan om de drukke spoorwegkruising 
bij Zaandijk te ondertunnelen.

Ecologische hoofdstructuur 
vergeten? 
Henk Bleker, de toenmalig staats-
secretaris van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie in 2010 in 
het kabinet-Rutte, heeft het belang 
om biodiversiteit en samenhang te 
bevorderen sterk verwaarloosd. Vol-
gens ecologiedeskundige Wams is 
het juist noodzakelijk stevig te inves-
teren in het natuurnetwerk, wat ooit 
eerder al de bedoeling was. Het mot-

to zou moeten zijn de ‘ecologische 
hoofdstructuur’ verbeteren. Volgens 
dit plan uit 1990 zouden natuurge-
bieden veel beter met elkaar verbon-
den moeten worden. 
Door de jaren heen is deze ambi-
tie met zo’n 50.000 hectare ver-
kleind en dat pakt nu verkeerd uit, 
aldus sommige organisaties. ‘Het 
oorspronkelijk principe van de eco-
logische hoofdstructuur uit 1990 
omvatte Natura 2000-gebieden. Buf-
ferzones die robuuste verbindingen 
in de natuur maken. Dit netwerk is 
niet alleen belangrijk voor de natuur, 
maar draagt ook bij aan voldoende 
schoon oppervlakte- en drinkwater.

Polder Westzaan
Los van de ontwikkelingen van van-
daag is Staatsbosbeheer inmiddels 
begonnen met de eerste Natura 

2000-herstelwerkzaamheden in de  
polder Westzaan. Het werk is in 
opdracht van de provincie uitge-
geven en vormt onderdeel van de 
landelijke aanpak om de natuur te 
herstellen. De bedoeling is het over-
schot aan stikstof te verminderen. Bij 
de Omgelegde Guisweg gaat het om 
de volgende maatregelen: het verwij-
deren van bramen en boomopslag 
van voornamelijk wilg en vlier; het 
maaien van het rietland en afvoeren 
van het maaisel; het graven van twee 
petgaten tot 1,25 meter diepte. Een 
petgat is een water dat ontstaat door 
het uitbaggeren van veen. De uitge-
graven grond wordt verwerkt in de 
kade langs de rand van het perceel.
Het Euverenweggebied volgt bin-
nenkort na het broedseizoen met:  
het maaien van het rietland en afvoe-
ren van het maaisel; het plaggen van 
oude verlandingen (open water dat 

geleidelijk is dichtgegroeid met plan-
ten); de uitgegraven grond verwerken 
in de kade en op het naastgelegen 
grasland. Deze werkzaamheden lig-
gen nu stil omdat broedseizoen (van 
15 maart tot 1 augustus) al begonnen 
is. 
Het valt mij op dat vooral de grau-
we gans het naar de zin heeft in het 
nieuw gevormd landschap. De tien-
tallen ganzen vallen nu nog meer op 
door de ruime watervlakte die ont-
staan is. Het zorgt er wel voor dat het 
water verrijkt wordt met ganzenmest. 
Maar het is juist de bedoeling dat het 
water voedselarm wordt. De neerda-
lende stikstof van auto’s en industrie 
zorgt er al voor dat er te veel voe-
dingstoffen uit de lucht neerdalen. 
Wat is ecologie toch zo een moeilijk 
te doorgronden onderdeel van de 
biologie! 

Het zal vele echte Westzaners ongetwijfeld zijn opgevallen dat er on-
langs ingrijpende graafwerkzaamheden hebben plaatsgevonden langs 
de Omgelegde Guisweg. Een flinke ontbossing! Alle bomen en struiken, 
zoals bramen , lijsterbessen en wilgen, zijn met wortels en al uitgegra-
ven. De bovenste bodemlaag is volledig verwijderd, of, anders gezegd, 
afgeplagd. De bedoeling is het gebied terug te brengen tot een waterrijk 
veenmoerasgebied, waar o.a. de grutto, noordse woelmuis, roerdomp en 
kievit goed kunnen gedijen. Vernatting zodat er een waterbuffer ontstaat 
voor droge perioden. 

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

Kan ’natuurbank’ schade aan  
natuur compenseren?

Plaggen in het Guisveld met molen De Schoolmeester op de achtergrond. Foto Fred Eerenberg.

Opening Zaanse KunstSalon uitgesteld
Momenteel treft de Willem Jansen 
Stichting voorbereidingen voor de 
Zaanse KunstSalon, een verkoopex-
positie bij Galerie Staphorsius waarbij 
particulieren kunstwerken voor ver-
koop kunnen inbrengen.
Door de huidige Coronacrisis heeft 
de stichting besloten om de geplan-
de opening van 2 mei naar een later 
moment te verplaatsen. Wel zal de 
KunstSalon in overleg met de gale-
rie nu de hele zomerperiode doorlo-
pen en pas op 19 september sluiten. 
Het inbrengen van kunstwerken kan 
nog steeds plaatsvinden. De stich-
ting is op zoek naar werk van Willem 
en Chris Jansen en ook dat van hun 
streek- en tijdgenoten, en niet alleen 
uit de Zaanstreek maar ook van daar-
buiten. Werken kunnen worden aan-

geleverd bij Galerie Staphorsius, die 
desgewenst ook adviseert over de te 
bepalen verkooprijs.

Galerie Staphorsius, 
di t/m za 9 – 17 uur. 
Zie ook: www.willemjansenstichting.nl

Nic de Carpentier – Gezicht op Westzaan.Chris Jansen – Vaasje met bloemen, 1951.
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- Feesten, partijen,  
lunches en diner

- Diverse gerechten  
buiten de kaart!

- Gratis eigen  
parkeergelegenheid.

- 7 dagen per week 
geopend!De gezelligste huiskamer 

van de Zaanstreek

De Watering 1, 1503 VR Zaandam (t.o. flat de Noordwachter)
telefoon 075-61 44 215 / 06-55 78 67 73
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Klein, maar groot
in mogelijkheden!
Lambert meliszstraat 29a,

1551 CT Westzaan

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

Kapsalon 075 6210084
Haarwerken 06 24304074

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

Erkende
kwaliteit

Afspraak
herinnering

Geen 
wachttijd

Ruime
openingstijden

Complete mondzorg
onder één dak

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

Wij staan voor kwaliteit, 
voorspelbaarheid & duurzaamheid



Hoe ben je ertoe gekomen om jongeren 
met autisme beschermd wonen aan te 
bieden?
Mijn kinderen hebben allebei autisme. Door hen 
ben ik het vak ingerold en heb ik de opleiding Soci-
aal Pedagogische Hulpverlening 
(hbo) gedaan. Tien jaar heb ik bij 
een instelling in Hilversum gewerkt 
en thuisbegeleiding aan jongeren 
met autisme gegeven. Er is grote 
behoefte om jongvolwassenen 
boven de achttien jaar te helpen zich zelfstandig 
in de maatschappij te redden. Na twee jaar zoeken 
vond ik dit huis en was ik meteen verkocht. Toen 
ik hier vorig jaar met mijn kinderen vanuit Utrecht 
ging wonen is een van die jongeren bij ons komen 
wonen. Met mijn kleinschalige woonvorm Darrius 
wil ik maximaal vier mensen ondersteuning en een 
veilig thuis bieden. Buiten mijn kinderen wonen 
hier nu twee jongens en een vrouw. De vierde komt 
volgende week.

Wat bied jij meer of anders dan de ou-
ders zelf?
Deze jongeren accepteren veel dingen beter van 
een ander dan van hun eigen ouders. Ik heb het 
voordeel dat ik minder emotioneel betrokken ben. 
Vannacht had een van de jongens niet geslapen. 
Als dat vaak voorkomt dan hebben ouders op een 
gegeven moment niet meer de energie om dat op 
te vangen. Ik heb een andere band met ze, neem 
dat soort dingen niet persoonlijk. En je moet niet 
vergeten dat ze hier komen om een bepaalde 
reden, namelijk om zelfstandig te gaan leren 
wonen. Daar moeten ze een indicatie voor hebben. 
Ik heb geen opvang- of gezinshuis.

Wat is het effect voor jezelf en je eigen 
kinderen?
Nou, ik merk dat het mijn eigen kinderen geholpen 
heeft. Zij draaien gewoon mee in het ritme en de 
routine. In het begin was dat voor ons allemaal wel 
zwaar. Als er een nieuw iemand bijkomt is dat voor 
iedereen spannend, maar als we allemaal daar-
binnen onze plek gevonden hebben dan gaat dat 
prima. Mijn dochter is ook bezig met zelfstandig 
wonen. Zij wordt daarbij ondersteund door Levi-
aan, een organisatie in de Zaanstreek die begelei-
ding geeft aan psychisch kwetsbare mensen.
Ik heb het nog niet meegemaakt, omdat ik begelei-
ding thuis nog maar een jaar doe, maar ga er maar 
vanuit het na afloop niet is van ‘dankjewel en tot 
ziens’. Ik zie dit werk als levenslang en levens-breed. 

Zijn er in de Zaanstreek vergelijkbare 
huizen?
Zeker, zoals o.a. bij De Heeren van Zorg en Leviaan. 
Overal zijn lange wachttijden. Ik woon hier nog 
steeds ook zelf om dit huis goed op te zetten en 

zodat de medewerkers begrijpen 
wat mijn visie is. Maar omdat ik als 
het ware op mijn werk woon, ben 
ik van plan om hier na verloop van 
tijd uit te gaan. Ik sta geregistreerd 
bij SKJ (Stichting Kwaliteitsregister 

Jeugd) en ingeschreven bij het AGB-register (Alge-
meen Gegevens Beheer).

Waarin hebben jongeren met autisme 
een beperking?
Ze hebben een versnelde ontwikkeling op cog-
nitief gebied, kunnen ook heel intelligent zijn, 
maar ook een vertraagde ontwikkeling op sociaal 
gebied. Daarom verloopt de weg naar zelfstandig 
wonen en een baan vaak wat trager.

Wat doen ze overdag?
Als de coronacrisis voorbij is gaan ze weer naar de 
dagbesteding. Die heeft altijd te maken met hun 
eigen interesse, anders heeft het weinig nut. Denk 
daarbij aan het dierenasiel, de kringloopwinkel, 
een bedrijf dat kleding maakt of een metaal tech-
nisch bedrijf. Mijn dochter doet nu nog thuisstudie 
van de havo en is op zoek naar een baantje. De 
jongen die volgende week komt werkt drie dagen 
in de ICT. Hun niveau varieert van gemiddeld tot 
hoogbegaafd. Uiteindelijk is het voor iedereen de 
bedoeling om het aantal prikkels dat ze aankun-
nen op te rekken, zodat ze in een regulier bedrijf 
kunnen werken. Een van de jongens, Rick, is dj en 
produceert zijn eigen muziek. Voor de Winterfair 
heeft hij foto’s gemaakt. Hij vroeg of ik een beetje 
reclame voor hem wilde maken.

Hoe bevalt het wonen in Westzaan?
Ik kende dit dorpje helemaal niet, maar als je West-
zaan binnenrijdt ga je een beetje terug in de tijd. 
Ik vind het mooi dat de jongeren hier middenin 
de maatschappij verder kunnen groeien, op een 
rustige plek, zonder al te veel prikkels. Het is de 
bedoeling dat ze binnen grofweg drie jaar zelfstan-
dig kunnen wonen, met alles wat daarbij hoort. 
Vanwaar mijn accent? Ik ben geboren in Kaapstad, 
Zuid-Afrika. Van de 24 jaar dat ik in Nederland ben 
is dit de meest gemoedelijke plaats tot nu toe; een 
heel open gemeenschap, iedereen is er voor ieder-
een. Dat is heel voelbaar.

Je moet wel een idealist zijn om dit te 
kunnen, toch?
Ja, ik zie dit als een missie in mijn leven. Het klinkt 
misschien vaag, maar volgens mij zijn er twee 
dagen in het leven belangrijk: 1. de dag waarop je 
geboren bent en 2. de dag dat je uitvindt waarom. 
En dit is dus de reden waarom ik geboren ben. Voor 
mij voelt dit niet echt als werk, maar er zijn wel 
momenten waarop je denkt: nu moet ik even bijko-
men. Daarom krijgt in het weekend degene die dat 
kan ‘kookbeurt’; dan moet hij of zij zelfstandig voor 
zichzelf voor € 6,50 eten kopen en maken. Samen 
met iemand is ook prima. Op sommige dagen 
lukt dat niet en dan gaat er iemand mee. Ik werk 
met nog twee begeleiders, waarvan een creatief 
therapeut. Een van de jongens gaat om de twee 
weekenden naar huis en de ander wanneer hij de 
behoefte voelt. 

Zien ouders verbetering?
Zeker. Toen die eerste jongen hier kwam wonen 
durfde hij helemaal niets alleen te ondernemen. 
Nu reist hij zelfstandig naar Utrecht en doet ook 
zelfstandig boodschappen. Weet je wat het is? Ik 
bied rust in hun hoofd. En als er rust is, is er ook 
ruimte om nieuwe dingen te leren. Daarom is het 
landelijke Westzaan ook zo mooi als prikkelvrije 
omgeving.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Contact en de verbinding met elkaar. Dat zie je met 
deze jongeren ook. Als je eenmaal goed contact 
met ze hebt dan kun je alles met ze.

Marijke van der Pol

Bianca Schreuder (45) woont met haar dochter Chloe (19) en zoon Julien (13) in Westzaan. Omdat 
ze ook drie jongeren met autisme huisvest wil ze omwille van hun privacy niet met haar adres in 
de krant. Vlak voor de coronacrisis deed ze op Facebook een oproep aan vrijwilligers om haar te 
komen helpen met de tuin..

IN DE SCHIJNWERPER
Bianca Schreuder:  ‘Ik begeleid jongeren met autisme naar 
zelfstandig wonen’

‘Nu reist hij zelf 
naar Utrecht’
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Simone Dijkman
MAKELAARDI J

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

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

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

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie. 

Gebruikt u verschillende medicijnen?  

Met de  MEDICATIEROL 
houdt u het overzicht!

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

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

Op ons kun 
je rekenen

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

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

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

Ook voor schade aan de caravan of camper!

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

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

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

Ook voor schade aan de caravan of camper!

Meubelatelier Jacco Bakker b.v. 
Delta 12

1704 EE Heerhugowaard
072 - 57 15 999

info@jaccobakker.nl

www.schramadvocaat.nl

Nauerna 40A - 1566 PD Assendelft

 T 075 670 74 44 - F 075 670 88 45

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar
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Gevuld eitje (12 stuks)
6 eieren, halve theelepel paprikapoeder, 2 eet-
lepels mayonaise, halve theelepel mosterd, wat 
verse bieslook, peper en zout.
Kook de eieren hard. Pel en snij ze door midden. 
Haal het eigeel eruit en doe dit in een kommetje. 
Leg de gehalveerde eieren op een schaal of bord. 
Meng het eigeel met de paprikapoeder, mayonai-
se en mosterd. Voeg wat zout en peper toe. Meng 
dit goed door elkaar. Snij de bieslook fijn en meng 
een deel door het mengsel. Bewaar een beetje 
voor decoratie op het eitje. Vul de halve eieren 
met dit mengsel en strooi er de verse bieslook op.

Lieve mensen wat zitten wij op dit moment in een rare bizarre tijd. De hele wereld is in rep en roer. Wie 
had dit ooit kunnen bedenken dat er zoveel landen getroffen zouden worden door deze afschuwelijke 
ziekte. Het leven gaat gelukkig wel door met zijn vele beperkingen. Let goed op jezelf en de mensen om 
jou heen! Blijf gezond. Velen van jullie hebben op dit moment ook kinderen thuis zitten en omdat wij 
toch moeten eten is het misschien leuk om samen met de kids kleine simpele gerechtjes te maken. 

Pannenkoek spiesjes met fruit
4 pannenkoeken, chocopasta, jam, verschillende 
soorten fruit, bijvoorbeeld banaan, kiwi, druiven, 
aardbei, mango, ananas. Wat de kinderen lekker 
vinden. Of nog luxer, doe er een marshmallow tus-
sen en 8 satéprikkers.

Bak of koop kant en klare pannenkoeken. Bestrijk 
2 pannenkoeken met chocopasta en 2 met jam. 
Rol ze voorzichtig op en snijd ze in plakjes. Rijg de 
pannenkoekrolletjes om en om met vers fruit aan 
de prikkers.

Pita pizza (voor 6 personen)
6 grote pita’s, zakje geraspte kaas, pizzasaus. Wat 
betreft groenten  zijn er verschillende mogelijkhe-
den: courgette, mais, paprika, champignons, cher-
rytomaatjes of ui. Om ze pittiger te maken kan je 
er ook plakjes chorizo, ham en spek op doen. Ver-
warm de oven op 200 graden. Snij de pitabroodjes 
doormidden. Besmeer de pitabroodjes met de 
pizzasaus en beleg ze met de groenten naar keuze 
en eventueel de vleeswaren. Uiteindelijk bestrooi 
je ze met de geraspte kaas. Plaats de mini-pizza’s 
in de voorverwarmde oven gedurende 8 à 10 
minuten.

Eierkoek met fruit
Een gebakje. Klaar in 5 minuten. 4 eierkoeken, 
4 eetlepels aardbeien of een ander soort fruit, 
vruchtenjam, slagroom. Smeer de jam uit over de 
eierkoek. Snij de aardbei of ander fruit in plak-
jes, maar bewaar wat voor de garnering. Leg de 
plakjes fruit op de jam. Spuit er de slagroom op 
en garneer met de over gebleven plakjes fruit. 
Heerlijk en super makkelijk!

Veel plezier met de kids!

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Het Prinsenhof heeft nieuwe schoren 

Molenaar Bart Nieuwenhuijsen heeft aan pel-
molen Het Prinsenhof de twee lange en de twee 
korte schoren moeten vervangen. Dat is gebeurd 
in opdracht van de vereniging Zaansche molen, 
de eigenaar van dit unieke bijna 300-jarige monu-
ment. De schoren waren al tientallen jaren in 
gebruik en nodig aan vervanging toe. Er is gekozen 
voor een duurzame, inlandse houtsoort, douglas, 
omdat dat aan veel eisen voldoet. Het is een harde 

en bovendien, niet onbelangrijk, een betaalbare 
naaldhoutsoort met een gunstige lange levens-
duur.
De schoren zijn ongelooflijk zware, lange balken 
die samen de staart vormen. De lange schoor is 
twee keer zo lang als de korte schoor. Ze zijn beves-
tigd aan horizontale balken, de korte en de lange 
spruit. Aan de staart is het kruirad bevestigd, waar-
mee de molenaar de hele kap met wiekenkruis in 
de wind kan draaien (kruien), zodat er optimaal 
wind gevangen kan worden. 
In de molen wordt gerst wordt aan gort 
gedraaid. Dat betekent dat de gerst wordt gepeld, 
het schilletje wordt er afgeschuurd, zodat er uit-
eindelijk gortepap van gekookt kan worden. Bak-
ker Bas heeft leden van de Zaansche Molen al een 
aantal keren getrakteerd op lekkernijen van gort. 
Heerlijk!
Met lieren en touwen zijn de schoren door Bart 
Nieuwenhuijs uit Westzaan en Gerrit Gelderman 
uit Krommenie naar boven getakeld. Het is zware, 
noeste arbeid. Het dwingt veel respect af voor het 
beroep molenbouwer. Een prachtig beroep.

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

De Rabo App blijft zich vernieuwen

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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Het bellen in de ochtend met dit drijvend restau-
rant van Gerrie en Lesley Rijken stelt mij direct al 
voor een verrassing als ik wil afspreken voor een 
interview. De telefoonbeantwoorder begint met 
een luide toeter als van De Bereboot en is ingespro-
ken door iemand die verdacht veel lijkt op kapitein 
Iglo, bekend van de tv-reclame van de vissticks. 
Hij meldt mij, zogenaamd via de marifoon, dat de 
bemanning van boord is om te provianderen en 
vanaf 4 uur, als de nieuwe voorraden zijn ingela-
den, weer bereikbaar zal zijn. 

Zo’n creatieve oplossing voor de telefoonbeant-
woorder hoorde ik nog niet eerder. Dus bel ik die 
middag na vieren en ik spreek af voor vrijdag over 
een week. In de loop van die week verergert de 
coronacrisis dermate dat in het weekend besloten 
wordt dat alle restaurants moeten sluiten. Dus bel 
ik donderdagochtend op of mijn bezoek nog wel 
door kan gaan. Ik krijg dan een geheel aangepaste 
versie van de marifoonboodschap. Vanaf 4 uur kan 
men zijn bestellingen opgeven die dan bezorgd 
of afgehaald kunnen worden. Het restaurant is 
razendsnel omgetoverd in een pop-up foodservice 
die maaltijden bezorgt of voor afhaling gereed zet. 
Als ik ‘s middags bel of het interview kan doorgaan, 
krijg ik een heel opgewekte Gerrie Rijken aan de 
telefoon, die direct akkoord gaat en zegt dat zij in 
deze situatie wel wat reclame kan gebruiken. Ik sta 
versteld van zo veel souplesse en durf en zeg dat ik 
de volgende dag graag langskom om er een inte-
ressant verhaal over te schrijven. Die vrijdagmid-
dag hebben ze nog slechts twee dagen ervaring 
met de nieuwe situatie. Ze zijn net als voorheen 
maandags en dinsdags gesloten, maar de afgelo-
pen woensdag en donderdag vielen al niet tegen. 
Via Facebook en de overige sociale media hebben 
Gerrie en Lesley hun vaste cliëntèle razendsnel 

geïnformeerd over de nieuwe situatie. Via de mail 
kwamen hartverwarmende reacties binnen en veel 
mensen hebben beloofd hen te zullen steunen. 

Het Pannenkoekenschip ligt al sinds 1991 in Wor-
merveer en wordt sinds twee jaar door Gerrie en 
Lesley geëxploiteerd. Gerrie is al sinds haar zestien-
de werkzaam op het schip, eerst als weekendhulp 
en later, na het behalen van haar horecapapieren, 
als gastvrouw en beheerster van het schip. Lesley, 
haar echtgenoot, is haar eerste en onbetwiste 
liefde en ze kent hem al vanaf haar jeugd. Hij hielp 
haar al jarenlang bij het beheer en was dan ook 
al helemaal bekend met alle ins en outs. De goed 
uitgeruste keuken is in het midden van het schip 
gesitueerd. In normale tijden bedient het serveer-
team van hieruit beide ruimtes, het restaurant en 
het feestruim. Op mooie zomerse dagen wordt ook 
het dek bediend.

Het Pannenkoekenschip beschikt gelukkig over 
een groot aantal vaste klanten, ook opa’s en oma’s 
komen er graag met de kleinkinderen, voor wie 
het eten in een schip iets heel avontuurlijks heeft. 
Het menu bestaat uit meer dan de pannenkoeken 
alleen, maar omvat ook saté, biefstuk, kip-cordon 
bleu, mosselen en calamares, en ook diverse sala-
des, hamburgers en friet. Verder is er een flinke 
keuze aan desserts. Tijdens de coronaperiode is 
het is nu even afwachten en aanpassen. Voor het 
moment zijn de verse visproducten van het menu 
verdwenen. Ze zien de situatie even aan met een 
wat beperkte kaart. Als ik hen een week later nog 
eens bel over de gang van zaken, krijg ik te horen 
dat het vooral in het weekend flink druk was met 
bezorgen en afhalen van maaltijden. 
De vorige eigenaar van het schip, die 57 jaar oud 
is, fungeert even als bezorger. Gerrie onderzoekt 

momenteel uitvoerig de verzekeringsperikelen om 
haar bezorgers de komende tijd goed verzekerd op 
pad te kunnen sturen. Zo blijken er onder druk van 
de coronacrisis allerlei onverwachte en snelle wijzi-
gingen mogelijk te zijn. Laten we hopen dat deze 
coronatijden snel voorbijgaan en dat er weer snel 
op een normale manier van het restaurant en het 
feestruim gebruik kan worden gemaakt.
Voor een goede impressie is het bezoeken van de 
internetsite een aanrader: Zie: www.pannekoek-
schipwormerveer.nl 

Yoga Vibes
Dat de Westzaners soepel zijn en zich snel aan 
onverwachte situaties aanpassen mag ook blijken 
uit wat me gemaild werd door Yoga Vibes (mijn 
vorige artikel). Eigenares Margje geeft voor de 
duur van de coronacrisis online een gratis deepre-
lax yoga-nidrasessie.  Kijk op: www.yoga-vibes.nl/
free vibes. Verder staan hier gratis yogalessen en 
meditaties op, zodat het contact met haar cursis-
ten in deze moeilijke periode er niet onder lijdt. Een 
welkome en genereuze geste van haar.

Rolf Stigter

Het Pannekoekenschip bakt door

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

De Groene Koets geveld
Ook onze dorpsbus is geveld door 
het coronavirus. Vanaf 23 maart zijn 
we noodgedwongen gestopt met 
alle ritten. Enerzijds waren het onze 
passagiers die aangaven dat het niet 
verstandig was door te rijden en 
anderzijds waren er ook chauffeurs 
die de gevaren zagen van eventu-
ele besmettingen. En nu is bekend 
geworden dat het niet rijden tot 
minimaal 1 juni gaat duren. Het is een 
streep door de rekening, maar helaas. 
De gezondheid van passagiers en 
chauffeurs gaat boven alles. 
Wat ook niet doorgaat is de vie-
ring van het vijfjarig bestaan van de 

dorpsbus. We zouden dit op 11 mei 
vieren in De Kwaker met een hapje 
en een drankje.  En de viering van ons 
eerste lustrum wordt naar een later 
tijdstip verschoven.
Daarnaast is bekend geworden dat 
onze coördinator Paul Beke na vieren-
half jaar zijn werkzaamheden komen-
de zomer gaat beëindigen. Paul gaat 
met zijn partner naar het Limburgse 
Weert verhuizen. We zullen hem 
node missen.

Martin van ’t VeerDe vrijwillige chauffeurs in 2018. Vlnr: Johan May, Paul Beke (huidig coördinator), Piet 
Schoen, Martin van ’t Veer, Bert Steenbergen, Lya van Arum, Annemarie Nol, Aart van ’t Hoff,  
Wendy Duivenvoorde. Ontbrekenden: Antoon Kuiper, Elsemiek Kuyt en Cees Lienos.
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Dennis Bakker Martin van der Blom

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

Voor info: 075 - 612 59 33
Adfin Advies Zaanstad B.V. • Zuideinde 205, 1551 EG Westzaan • Tel. 075 - 616 74 87 

Fax 075 - 614 38 16 • Mobiel 06 - 51 18 06 52 • Email info@adfinadvies.nl

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

• boomrooierij • boomverzorging 
• boomveiligheidscontrole

• bomen en planten
• stobbenfrezen 

www. meijerboomverzorging.nl of bel  06-21800308

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

AGENDA

Door de coronacrisis mogen wij nog niet open, dat betekent niet dat wij stil zitten. 
Zoals velen van jullie waarschijnlijk wel weten hebben we ook een restaurant in 
Zaandijk ‘Wolfsend’, van daaruit verkopen wij soepjes en vers bereide maaltijden. 
De soep van Jeroen is altijd te doen, voor weinig poen.

De soepen gaan per liter met een broodje en dip, de kosten hiervoor zijn €5,50.
Verder hebben we maaltijden die u makkelijk thuis kunt opwarmen, deze zijn 
vanaf 2 personen voor een gevarieerde prijs tussen de €15,50 en €25,50  
(voor 2 personen).

Ook hebben we elke week een weekendspecial, deze is meestal rond de €30,- voor 
2 personen. Alles is af te halen in ons restaurant in Zaandijk.

Houdt onze Facebook pagina in de gaten voor de maaltijden, soepjes en overheer-
lijke weekendspecials. www.facebook.com/DeWatertorenAssendelft

Wilt u wat bestellen, stuur dan een apje naar 06 525 46 041 (Jeroen).
Voor degene die de deur niet uit kunnen of om wat voor reden dan ook niet zelf  
de maaltijden of soepjes kunnen afhalen, bezorgen we met liefde bij u thuis,  
hierbij houden we de regels van het RIVM in acht.

Zo maken we het thuis gezellig met het heerlijke/eerlijke eten van Groeneveld 
Eten.

Groeneveldeten De Watertoren  <>  Communicatieweg Oost 12  <>  1566 PK  <>  Assendelft 
tel. 06 525 46 041 <> info@dewatertorenassendelft.nl

0 3lab
architectuur en ruimtelijke vormgeving

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

  

Communicatieweg Oost 12
Watertoren, 7e verdieping
Assendelft

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

www.joek-aa.nl
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Dorpscontact schort vergaderingen op

De maatregelen die opgesteld zijn vanuit 
rijksoverheid hebben, zoals verwacht, ook 
invloed op de bijeenkomsten van de Com-
missie Dorpscontact en de activiteiten. Alle 
vergaderingen op de eerste maandag van 
de maand van Commissie Dorpscontact zijn 
geannuleerd tot en met 8 juni. Aansluitend 
volgt het zomerreces en wij hopen op 7 sep-
tember weer te kunnen starten.

Commissie Dorpscontact zal via de maandelijkse 
bijdrage aan De Wessaner blijven communice-
ren met bewoners. Deze plaatselijke krant is een 
belangrijke schakel in de informatieverstrekking. 

Werkzaamheden JJ Allanstraat/Zuideinde
Uit berichtgeving van de gemeente blijkt dat er 
problemen zijn met de levering van de straatste-

nen die nodig zijn voor de bestrating van de JJ 
Allanstraat en het Zuideinde. Naar verwachting 
kan eind april gestart worden met de bestratings-
werkzaamheden. Maandag 30 maart werd wel 
gestart met de rioleringswerkzaamheden, maar 
de doorgaande weg is niet afgesloten voor het 
verkeer. Verkeer kan de rioolwerkzaamheden via 
een om-en-om-regeling passeren. Direct betrok-
ken bewoners hebben hierover een brief ont-
vangen. Zijn er vragen dan verwijzen wij u naar: 
buitengewoon.zaanstad.nl

Geannuleerde activiteiten
Skoon Skip, gericht op het opruimen van zwerf-
vuil, gaat niet door. En namens het bestuur van 
OBW laat Marja Veken weten dat zij hopen ieder-
een bij de eerstvolgende natuurwerkochtend in 
september gezond en wel weer te zien. 

Joodse Open Huizen op 25 april
Het 4 en 5 Mei Comité laat weten alle activitei-
ten te hebben geannuleerd. Voor 4 mei wordt 
nu gedacht aan het leggen van een krans bij de 
monumenten door leden van de plaatselijke comi-
tés en een lid van het college. Steeds in de vorm 
van een delegatie van maximaal twee personen 
om 19.00 uur. Daarover wordt overleg gevoerd. 
In alle gevallen wordt inwoners gevraagd thuis 
te blijven en niet een kranslegging bij te wonen. 
Iedereen kan om 20.00 uur op televisie en radio de 
nationale herdenking volgen.
Geen feesten op 5 mei, wel aandacht voor 75 
jaar vrijheid. De betekenis van 5 mei komt aan de 
orde in de Bevrijdingskrant, die eind april uitkomt 
op de binnenpagina’s van Het Zaans Stadsblad, 

dat op woensdag verschijnt. De organiserende 
werkgroep van Raaz en 4 en 5 Mei Comité Zaan-
stad hopen samen met andere organisatoren dat 
er landelijk duidelijkheid komt over een nieuwe 
datum voor de viering van 75 jaar vrijheid.

Tips van de Commissie Dorpscontact
Doe uw boodschappen zoveel mogelijk bij de 
lokale winkeliers. Gaat u wandelen? Neem een 
(plastic) zak mee en verzamel zwerfafval. Vraag 
uw naaste buren of zij hulp nodig hebben. Deel 
gezonde recepten met elkaar. Maak een buurt-
app aan om met elkaar te communiceren. Zet een 
bloemetje of plantje op de stoep om iemand te 
laten weten dat u aan hem of haar denkt. Stuur 
een kaartje.

Commissie Dorpscontact hoopt dat het met u, uw 
gezin en familie goed gaat. De wereldwijde crisis 
die door het coronavirus is ontketend, raakt alle 
aspecten van het menselijk leven. Wij wensen u 
allemaal het allerbeste toe. Heeft u ondersteuning 
nodig, meld het ons en wij kijken hoe en of wij u 
kunnen helpen.

Wilt u informatie of heeft uw vragen, dan 
kunt u alle correspondentie sturen naar: 
Ingrid Jahn, secretaris commissie Dorps-
contact Westzaan. Kerkbuurt 40 | 1551 AE 
Westzaan. 075-6153 348 of 06-1717 1793 of 
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl.

Carla van den Puttelaar

Nieuws uit De Kwaker, maar dan 
even anders

Waar jullie normaliter 
in deze rubriek ons 
programma kunnen 
lezen, is het nu even 
anders. Ook wij moe-

ten ons houden aan de maatregelen vanuit de 
overheid, dus zijn we in ieder geval dicht tot 1 
juni. Wij, Marianne en Gerda komen als beheer-
ders nog elke dag even in het dorpshuis om mail, 
post en telefoon te checken. Maar ook dat wordt 
steeds minder. Normaal zit de mailbox vol en is er 
altijd wel een bericht ingesproken. Als we ’s mor-
gens binnen komen is het stil en kil. We vinden 
het zonde om de verwarming op te stoken, zodat 
we met jas aan ons ding doen. Het is alsof het 
leven stilstaat. We hopen en rekenen op betere 
tijden. Geniet van de lente en houd structuur in 
je leven, op welke manier dan ook. Pas goed op 
anderen en op jezelf.

Marianne en Gerda

De 13e editie van de Prutrace staat gepland op 27 juni, maar 
of dit door kan gaan is nog onzeker. In 2008 vond de eerste 
prutrace in Westzaan plaats. Met ruim 130 deelnemers was 
het meteen al een succes. De foto van Fred Eerenberg is van 
2009.

Geen algemene 
leden-
vergadering 
Westzaanse 
Gemeenschap
We zijn gewend om de algemene ledenver-
gadering in het voorjaar te houden. Het zal 
iedereen duidelijk zijn dat dit vanwege de 
coronacrisis nu niet door kan gaan. De verga-
dering die gepland was op 9 april in De Kwaker 
wordt uitgesteld en zodra er een nieuwe datum 
bekend is wordt u op de hoogte gebracht.

E-mail:westzaansegemeenschap@upcmail.nl 
Website: www.westzaan.nl

N. Zwikker-Buis, secretaris WG
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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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De Dag van Westzaan en het coronavirus
De organisatie van De Dag van Westzaan zou al 
in volle gang moeten zijn. De eerste bijeenkomst 
stond al gepland, maar moest worden afgelast. 
Door de algemene toestand in de hele wereld 
heeft de organisatie vooralsnog geen nieuwe 
datum kunnen prikken. 
Omdat de organisatie ervan uitgaat dat De Dag van 
Westzaan op 12 september doorgaat, zullen we die 
op een andere manier moeten voorbereiden. Daar-
om vragen wij u als u mee wilt doen met De Dag 

van Westzaan een mail te sturen naar ddvwikdoe-
mee@gmail.com. In deze mail kunt u aangeven wat 
uw plan is tijdens De Dag van Westzaan, zodat de 
organisatie kan inventariseren wie er wat doet. Het 
aanmelden kan tot 15 mei. Als u vragen of een pro-
bleem heeft met het organiseren, kunt u via het-
zelfde mailadres contact opnemen. De organisatie 
gaat dan kijken of wij u kunnen helpen. 
De organisatie van De Dag van Westzaan hoopt 
dat we elkaar in juni of juli weer persoonlijk kun-

nen ontmoeten, om dan de laatste puntjes op de i 
te zetten voor De Dag van Westzaan. Ondanks dat 
dit nu nog heel ver weg klinkt, gaan we van het 
positieve uit. Wij hopen u graag weer te zien zodra 
Nederland coronavrij is.

Dewi Fraij

Herleving schort repetities op
Graag hadden we willen melden dat 
de repetities van toneelvereniging 
Herleving binnenkort zouden star-
ten. Helaas, het wereldwijde corona-
virus stuurt ook onze planning in de 
war. Zelfs in Westzaan liggen de acti-
viteiten allemaal stil. Ook dorpshuis 
De Kwaker is tot in ieder geval 1 juni 
volledig gesloten. 

We zouden gaan repeteren voor De 
Gidsen, een blijspel in vier bedrijven, 
geschreven door Edward Monty en 
onder regie van Ria Kee-Holkamp. 
Het is een stuk met de nodige ver-
warring en intriges, en goed voor-
zien van humor.

De uitvoeringen kunt u alvast note-
ren voor de zaterdagen 24 en 31 
oktober en 7 november. Maar aller-
eerst is er De Dag van Westzaan op 
12 september. Ook bij deze editie 
zullen we dag weer in het straat-
beeld aanwezig zijn.

Martin van ‘t Veer

Aangepast programma 4 en 5 mei
In lijn met de maatregelen ter bestrij-
ding van het coronavirus, heeft het 4 
en 5 Mei Comité Zaanstad besloten 
alle programma’s rondom de 4-mei-
herdenkingen aan te passen en de 
festiviteiten op Bevrijdingsdag 5 
mei af te gelasten. Dit betekent dat 
de jaarlijkse herdenking op 4 mei in 
de Grote Kerk niet door kan gaan. 
Hetzelfde geldt voor de bevrijdings-
maaltijd op 5 mei in De Kwaker. De 
betekenis van 5 mei komt wel aan 
de orde in de Bevrijdingskrant, die 
normaliter eind april uitkomt, op 
de binnenpagina’s van Het Zaans 
Stadsblad. Op televisie en radio zal in 
ieder geval de nationale herdenking 
op de Dam in Amsterdam te volgen 

zijn. Ten overvloede moet gezegd 
worden dat ook het programma van 
Open Joodse Huizen op 25 april is 
afgelast. Om ook in Westzaan zicht-
baar te maken dat we de herdenking 
niet ongemerkt voorbij laten gaan, 
willen wij als 4 en 5 Mei Comité West-
zaan iedereen vragen om op 4 mei 
de vlag halfstok te hangen. Zeker in 
deze bizarre tijd is het goed om (een 
ogenblik) stil te staan bij alle oor-
logsslachtoffers. 

4 en 5 mei Comité Westzaan

Terug naar het verleden
Maart 2020, niemand zal dat 
ooit nog vergeten. We begon-
nen met het stoppen van han-
den schudden en nu leven wij 
allemaal nog steeds tussen 
hoop en vrees. Binnen tien 
dagen veranderde Nederland 
en gingen we met nieuwe 

regels de straat op. Als u dit leest is het eind april en 
ik hoop dat we dit als dorp goed doorstaan. 
Dat er niet meer gevoetbald zou worden werd 
snel duidelijk. Wij hebben de selectie nog éénmaal 
laten trainen, omdat er toen nog honderd mensen 
bij elkaar mochten komen. Als snel hebben we alles 
moeten sluiten. Bizar toeval was dat we vanwege 
de nachtelijke overlast op ons complex in decem-
ber al samen met de tennisvereniging een toe-
gangshek hadden aangeschaft. Laten we hopen 
dat het weer snel open mag. 
Kortom, geen voetbal meer, geen ledenvergade-
ring, geen feestavonden, geen spelende kinderen. 
We houden contact met onze achterban middels 
sociale media. We vertellen de geschiedenis van 
de voetbalvereniging en halen plaatjes uit de oude 
doos. Dat wordt enorm gewaardeerd, met name 
door de wat oudere leden. Vanwege ons zeer 
complete archief weten we van de meeste men-
sen op de foto’s de namen, maar het is natuurlijk 
veel leuker om de namen zelf bij elkaar puzzelen. 

Dat gebeurt dan ook gretig. Bijgevoegd is een foto 
van ons kampioenselftal in 1959. Als u meer van dit 
soort plaatjes wilt zien of meer over onze clubhis-
torie wilt weten, bezoek dan onze site of volg ons 
op Facebook of Instagram (Voetbal Westzaan). Vlak 
nadat deze Wessaner is verspreid, zullen we de foto 

met de bijbehorende namen ook op de site zetten.
Blijf goed op elkaar passen voor nu en in de verre 
toekomst en sterkte allemaal in deze bizarre tijd.

Arno van den Broek, pr VVV Westzaan

Kampioenselftal VVV Westzaan in 1959.  Wie herkent u op de foto?
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DEXIS NETHERLANDS
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

DEXIS STERK IN SERVICE EN TOPMERKEN!

www.dexis-nl.nl 

9

De lekkerste kazen
en wijnen

Wij hebben ze!

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

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

De lekkerste ZAANSE DUIVEKATERS worden  
door onze bakkers gemaakt!

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

heerlijke taarten gaat u naar…

  
  
  
  
  
  
  

 Hatha Yoga 
 Yin Yoga 
 Workshops 

Speciale lessen  
  

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL 
06 30 24 58 85 

 
Lid Vereniging Yogadocenten  

Nederland 
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Onzekerheid

In maart hadden we bingo, zoals altijd op de 
eerste dinsdagmiddag van de maand. De week 
daarop, nog onwetend wat ons allen te wach-
ten stond, was er een gezellige middag met de 
muzikale gast John Meijer. Een volle zaal met een 
hapje en drankje en aan het eind zong hij ‘You’ll 
Never Walk Alone’, wat hij nooit heeft gezongen 
in Lambert Melisz. 

En toen werd het stil in Lambert Melisz. Het 
coronavirus brak uit en alles moest gecanceld 
worden.

Geen koffie-uurtjes, samen tafelen, klaverjassen, 
sjoelen of de gezellige dinsdagmiddagen. Het 
jaarlijkse uitje is ook nog onzeker. Voor de oude-
ren is dit zo ontzettend triest. We hopen dat deze 
horror snel voorbij gaat en dat er op een later 
tijdstip een uitje kan plaatsvinden.

Het Samen Zomeren is gepland voor 11 augustus 
en het thema is Mexico. Duimen maar dat alles 
dan weer gewoon is! De activiteitencommissie, 
het bestuur en naar ik denk alle Westzaners wen-
sen de ouderen veel sterkte in deze moeilijke en 
eenzame tijd. En pas goed op uzelf. You’ll Never 
Walk Alone.

Marion Bruins

John Meijer zong You’ll Never Walk Alone, nog onwetend 
van wat ons te wachten stond.

Activiteiten Lambert Melisz

Werk in uitvoering
In opdracht van gemeente Zaanstad is aannemer Gebr. Beentjes GWW begonnen met de her-
inrichting van de JJ Allanstraat en het Zuideinde. Hierbij worden ook de Paradijsvogel, Klein 
Engeland en Groene Jagerstraat meegenomen. De gemeente Zaanstad volgt de adviezen van 
het RIVM en daarom worden er vooralsnog geen informatiebijeenkomsten georganiseerd.

De werkzaamheden duren naar verwachting één 
jaar en veroorzaken hier en daar enige overlast. De 
aannemer probeert dit tot een minimum te beper-
ken. Tijdens de uitvoering blijven de woningen en 
bedrijven bereikbaar, maar met de onderstaande 
zaken dient men rekening te houden:

Planning:
De werkzaamheden zijn in vijf hoofdfases verdeeld:
1. Weelbrug – Dolphijnstraat:  

30 mrt – 26 jun 2020
2. Dolphijnstraat – dorpshuis De Kwaker:  

15 jun – 21 aug 2020
3. Dorpshuis De Kwaker – Fa. Brinkman:  

27 jul - okt 2020
4. Fa. Brinkman – Het Hoenstraat:  

5 okt – 18 dec 2020
5. ‘t Hoenstraat – Overtoom:  

4 jan – 26 mrt 2021

Bereikbaarheid
De werkzaamheden zijn per fase in drie verschil-
lende werkvakken van 100 meter verdeeld, die zich 
als een treintje voortbewegen binnen de fase. Met 
deze aanpak is er voor fietsers, brommer- en scoo-
terrijders en voetgangers altijd doorgang. Voor het 
autoverkeer zijn de JJ Allanstraat en het Zuideinde 
doordeweeks vanaf één zijde afgesloten, maar in 
het weekend is de weg open. 

Huisvuilinzameling:
De afvalcontainers worden op een andere plek dan 
men gewend is door HVC opgehaald. De bewoners 
worden geïnformeerd over de alternatieve verza-
mellocatie. Bij het aanmelden van grofvuil (0800-
0700) dienen de bewoners aan te geven dat de 
straat is opgebroken en duidelijk af te spreken waar 
het grofvuil moet worden aangeboden.

Parkeren:
Tijdens de werkzaamheden kunnen de auto’s niet 
altijd op de gebruikelijke parkeerplaats of oprit 

geparkeerd worden. Er worden tijdelijke parkeer-
plaatsen ingericht om parkeerdruk te verlagen. 
Elke fase krijgt een tijdelijke parkeervoorziening. 
Deze locaties worden per fase gedeeld via de Bou-
wApp en bewonersbrieven. 

Verdere informatie:
Voor verdere informatie is een speciale app beschik-
baar, de BouwApp. De BouwApp is beschikbaar 
voor iOS (Apple) en Android. Tijdens de uitvoering 
is de heer F. Beentjes namens Gebr. Beentjes BV het 
aanspreekpunt voor informatie, vragen, opmer-
kingen of klachten. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
de bereikbaarheid van woningen of garages, pro-
blemen met achtergebleven materialen en vragen 
over de planning. Hij is bereikbaar per e-mail op 
westzaan@beentjesgww.nl of via 06-5114 6644.
Er verschijnt op de app maandelijks een informatie-
bulletin. Dat is ook in te zien via www. westzaan.nl 
of via Facebook. 
Voor vragen aan de gemeente kan men contact 
opnemen via het algemene informatienummer 
14 075 of via d.brasser@zaanstad.nl. Het ontwerp 
is ook te vinden op de website https://buitenge-
woon.zaanstad.nl.

‘Westzaners moet je alles twee keer uitleggen.’ Met dank aan 
www.deorkaan.nl.

Trappen tegen Huntington verdaagd
En wat gaan wij doen? Dat was onze vraag na alle 
berichtgeving over het coronavirus Covid-19. Wij 
waren al druk bezig met voorbereidingen: flyers 
maken, sponsoren zoeken en wielrenners active-
ren. Maar Nederland heeft momenteel heel wat 
anders aan zijn hoofd en er is geen duidelijkheid 
over hoe het virus en de daarop volgende maatre-
gelen zich gaan ontwikkelen. Door deze onzekere 
situatie hebben wij met pijn in ons hart besloten 
om de actie ‘24 uur Trappen tegen Huntington’ te 
cancelen en te verplaatsen naar 2021.
Wij hopen dat jullie er dan allemaal weer bij zijn!
Stichting Huntington Zaanstreek

Vorig jaar vertrokken de fietsers vanuit de kantine van VVV West-
zaan en de ijsclub Lambert Melisz.
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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

AL RUIM 30 JAAR ZIJN WE ER 
VOOR AL UW SCHOONMAAKWERK!
 Schoonmaakwerkzaamheden voor VvE’s
 Onderhoud kantoren
 Glazenwasserij
 Reiniging (houten) gevels
 Vloerreiniging tapijt en harde vloeren
 Verwijderen van graf� ti
 Afnemen zonnepanelen

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

PERSOONLIJK, 

FLEXIBEL EN EFFECTIEFFECTIEFFECTIEFFECTIEFFECTIEF

 info@slijterijsaendyck.nl
www.slijterijsaendyck.nl

SPECIALIST IN BIER, WIJN EN 
VELE SOORTEN GEDISTILLEERD

Nu ook bij ons verkrijgbaar 
de Originele Reght Huys Bitter

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

www.slijterijsaendyck.nl
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K O L O M P U Z Z E L

  De
puzzel
     van
 INGRID

Handige functies
van de Rabo App

Heb je Rabo Online Bankieren geac-
tiveerd? Dan heb je automatisch ook 
toegang tot de Rabo App. 
Met de Rabo App regel je je bankzaken 
overal en online met smartphone of ta-
blet. Het enige wat je hoeft te doen is de 
app downloaden en je toestel registre-
ren. Binnen een paar simpele stappen 
log je gemakkelijk in met de door jou 
aangemaakte vijfcijferige code. Kijk op 
rabobank.nl voor instructies van het re-
gistreren van je toestel!  

Wij zetten enkele van de vele mogelijkheden 
van de app op een rij:
 - Betaalrekening van een andere bank toe-
voegen 
Heb je ook een betaalrekening bij ABN Amro, 
ING of bunq? Dan kun je deze betaalrekenin-
gen in je Rabo App toevoegen. Zo heb je al je 
betaalrekeningen bij elkaar in één app. 

 - Spaarpotjes 
Word ook een aanpakker en bereik jouw 
spaardoelen! Met Spaarpotjes wordt sparen 
nog leuker en makkelijker, of je nu spaart 
voor een vakantie, auto of voor je pensioen.

 - Huishoudboekje 
Weet jij hoeveel euro je maandelijks besteedt 
aan de boodschappen? En of je misschien 
wat geld opzij kunt zetten? ‘Waar gaat mijn 
geld naartoe?’ Het onlinehuishoudboekje 
van de Rabobank, vertelt het je. Je vindt deze 
handige functie in je Rabo App of in je inter-
netbankieren.

 - Betaalverzoek 
Je geld terugvragen na een etentje met 
vrienden? Stuur een Rabo Betaalverzoek via 
de Rabo Bankieren App. Veilig en snel. Je ont-
vangt je geld direct op je rekening.

De Rabo Bankieren App blijft zich vernieuwen. 
Je kan via de app nog makkelijker je bankza-
ken regelen: van rekeningen en verzekeringen 
tot hypotheek. Ook is de app steeds meer een 
‘financiële coach’, die je meer grip geeft op je 
financiën.  

Deze maand geen prijspuzzel. U kunt de oplossing dus niet inzenden. De oplossing van de 
prijspuzzel in De Wessaner van maart is: GEMEENTEPILS, een grappig woord voor leidingwater. 
De winnaar is mevrouw M. Sopjes, Lambert Meliszstraat, Westzaan. Zij heeft een cadeaubon van 
50 euro ontvangen. Deze maand hebben we een kolompuzzel, ook wel een filippine genoemd. 
Veel puzzelplezier!

1 L B
2 I N

3 F
4 R

5 L E
6 E

7 T T
8 A L

9 I S
10 K

11 O
12 P O

13 A
14 I

15 R M
16 I T

17 W P
18 W

19 G
20 E

1 vrucht, 2 kattengeluid, 3 trektocht in Afrika, 4 vrucht, 5 romantisch dicht(zang)stuk, 6 deel van een 
fornuis, 7 rijweg, 8 gegraven vaarweg, 9 raadgeving, 10 godsdienstige toespraak, 11 atmosferische stof,  
12 zaak voor haarverzorging, 13 deel van een gitaar, 14 deel van een dierenkop, 15 vis, 16 quote, 17 voet-
balterm, 18 inwoner van een deel van Nederland, 19 afmeting, 20 drinkgerei.

Zijn de woorden juist ingevuld, dan lees je in de gekleurde kolom van boven naar beneden de 
bijnaam die Zaandijk had vanwege zijn schoonheid.
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Bent u op  
zoek naar advies  

over verzekeringen, 
hypotheken, financiën 

of pensioen?

Westzijde 318, Zaandam  
T 075 - 616 17 17

www.drvr.nl

Wij bieden kleinschalige 
kinderopvang voor  
0-12 jarigen in Westzaan  
en Assendelft.

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

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

DE KINDERTUIN  PeuterSpelen
 Voor- en Naschoolseopvang

 Kinderdagverblijf

Uitvaartverzorging
Dag & Nacht bereikbaar

023 - 5 371 375
opbaargelegenheid

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

Gré Luttik Ruud Kerkhoff

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

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

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

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

INSTALLATIEMAN
www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

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

renovatie
onderhoud 
service

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

J.J. Allanstraat 334 / 1551 RT Westzaan

Standplaats Praxis Zaandam
Geopend maandag t/m zaterdag

Tel. 06 304 569 49

VISHANDEL PLAT

Volendammer

Weiver 90
1551 SK Westzaan

All-in websites 

Webhosting en onderhoud

WordPress en Joomla!

Overzetten naar WordPress

Zoekmachine vriendelijk

Geschikt voor mobiel info@mkb-online.nu

06-814 757 74

WWW.MKB-ONLINE.NU

MKB-ONLINE.NU

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

J. Shepherd zei: Veel mensen zijn geliefd 
vanwege de charme van hun gebreken. 

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

Torenstraat 2-4, 1551 BL
Inloopspreekuur: dinsdag en vrijdag 
8.00 tot 9.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

Sociaal Wijkteam
Inloop in Lambert Melisz elke vrijdag van 
9.00-10.30 uur
In De Kwaker in de even weken op dinsdag 
10.00 - 11.30 uur
Bel 075-2060 019 of mail team3@swtzaanstad.nl 
voor een afspraak bij u thuis. Zie ook: 
www.swtzaanstad.nl/assendelft-plus-westzaan

De beheerders van  
de publicatiekasten zijn: 

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

Dit jaar geen 
zilveren 
spelden 
uitgereikt
De stichting Geertje Visser-Schoen deelt jaar-
lijks zilveren spelden uit aan Westzaners die 
hun verdiensten hebben gehad, of nog heb-
ben, voor het gemeenschapsleven in ons dorp. 
Dat deden we voor de eerste keer in 1986, 
toen het tienjarig bestaan van onze stichting 
gevierd werd. Om die traditie in ere te houden, 
komen we elk jaar op 5 mei bijeen in het Reght-
huys. Dat is dit jaar helaas is niet mogelijk. Het 
bestuur van de stichting Visser-Schoen heeft 
dan ook besloten om de uitreiking van de spel-
den te verschuiven naar 2021.

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

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

Advertenties De Wessaner 
financien@wessaner.nl
tel. 075-785 13 20

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

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

Kopij volgende nummer
Uiterlijk 1 mei 2020 sturen naar De Kersen-
boomstraat 40, 1551 BW Westzaan of mailen 
naar redactie@wessaner.nl. Kopij in Word zonder 
opmaak. Geen foto’s in de tekst geplakt, geen 
kaders, strepen of kolommen. Foto’s minimaal  
1 Mb als bijlage bij de tekst. 
De volgende Wessaner verschijnt op donderdag 
28 mei 2020.  

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

Doopsgezinde Gemeente
Tot zeker 1 juni zijn er geen diensten.

Christelijke Gereformeerde Kerk
Alle diensten zijn tot 1 juni geannuleerd.

Gereformeerde Gemeente Westzaan
 Geen bijeenkomsten. De diensten worden 
uitgezonden.
 23 apr  19.30 uur ds. M.H. Schot
 26 apr 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 3 mei  10.00 en 15.30 uur leesdienst 
 10 mei  10.00 uur ds. P. Mulder en  
  15.30 uur leesdienst 
 17 mei  10.00 en 15.30 uur leesdienst 
 21 mei  Hemelvaartsdag 10.00 uur leesdienst 
 24 mei  10.00 uur leesdienst en 19.00 uur  
  ds. H. v.d. Heiden 
 31 mei  Eerste Pinksterdag 10.00 uur  
  15.30 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
Tot in ieder geval 1 juni alleen onlinekerkdiensten. 
Bekijk hiervoor onze website www.pgwestzaan.
nl. Daar vindt u ook actuele informatie, mooie, 
inspirerende, bemoedigende en leuke items.

Geen kunst in de kerk
Wat kan er in een maand tijd veel gebeuren. 
Plotseling zitten we midden in de coronacrisis en 
worden alle activiteiten stopgezet. Zo ook helaas 
de expositie Kunst in de Kerk. Zoals het nu lijkt 
blijft de kerk nog tot 1 juni dicht. Ik heb met de 
kunstenares afgesproken dat uitstel geen afstel 
betekent. We hopen te zijner tijd alsnog haar haar 
werk te kunnen tentoonstellen.

Ria Knosse
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Zaanstad
T: 06-5494 5898

ZAANS VAKMANSCHAP

Specialistisch. 
Innovatief.
Duurzaam.

                        www.huighaverlag.nl
         volg ons:

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

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

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

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

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

DE PERSOONLIJKSTE 
OPLOSSING VOOR 

UW HUID VINDT U BIJ 
LIEV IN WESTZAAN

MEER WETEN? 
OF VRIJBLIJVEND EEN 

AFSPRAAK MAKEN:

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

0 6  -  5 5  3 2 1  4 5 9

GEZICHTSBEHANDELING,
HUIDVERBETERING,

ELEKTRISCH ONTHAREN

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

Gas - Water - Sanitair

Rioleringen - Dakbedekkingen

Lood-, zink- en koperwerken

Dirk Hagemeijer
E dhagemeijer@outlook.com

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

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

M 06-43 90 35 57

Bona Gecertificeerd Vakman,
certificaatnummer NL31093

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

HIER HAD  
UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie
over adverteren in  

kunt u mailen naar  
jan.steijn@tiscali.nl




