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Quarantaine

Tussen mijn vierde en vijfde
werd ik lange tijd opgenomen in
het Diaconessen Kinderziekenhuis op de Overtoom in Amsterdam. Vitale organen vielen uit.
Ik kreeg een ledikant met hoge
spijlen in een lege kamer met
een deur met glas. Ik lag lange
tijd in quarantaine. Mijn ouders
‘mochten’ afscheid nemen van
mij, daarna zag ik ze nauwelijks
nog. Zuster Christine zorgde
vanaf dat moment voor mij. Er
ontstond een parallelle wereld,
besefte ik jaren later. Je past je
aan en voegt en hecht je waar
het kan en moet. En dat is dan
je waarheid. Ruim zestig jaar later komt het woord quarantaine
opeens vaker langs dan ons lief
is. Velen zijn uit angst voor besmetting of om corona door te
geven thuis in isolatie, al dan
niet vrijwillig. Dat laatste woord
maakt veel uit voor de beleving.
Want los komen te staan van de
wereld met de dierbaren om je
heen zoals je gewend bent, valt
niet mee. Je hart breekt toch als
je alle lieve oma’s en opa’s verlangend naar contact niet mag
bezoeken en aanraken, knuffelen. Maar de post vaart er wél
bij. Ik ben weer teruggevallen op
het versturen van kaartjes. Daar
worden mensen in isolatie blij
van. Al moet ik wel weer even de
tarieven opzoeken voor de kaarten, want ik krijg nu iets te vaak
boetes van PostNL vanwege onvoldoende frankering.
Linda Wessels,
redactie De Wessaner

Als je er niet van dood gaat, word je
er alleen maar sterker van, zullen we
maar zeggen.

Jongwijs: nieuwe plannen voor
voormalige bakkerij De Tarweakker
In de ochtend van 1 mei werd er een video geplaatst in de facebookgroep ‘Je bent een Westzaner als...’. In de
film werd in geuren en kleuren verteld over een nieuw plan voor het rijksmonument op J.J. Allanstraat 119121, vroeger bakkerij De Tarweakker. Binnen 24 uur werd de clip door maar liefst 3000 mensen bekeken en
stroomden er honderden enthousiaste reacties per facebook, mail en telefoon binnen. Al snel volgde ook
de krant. Nu doen wij, de initiatiefnemers Nel Douw en zoon Simon Douw, hier ons verhaal over Jongwijs.

J.J. Allanstraat 119-121, het voormalige
woonhuis van de familie Siffels.

JJ Allanstraat 119-121
Omdat we er 100 meter vandaan
wonen, zien we het rijksmonument
op J.J. Allanstraat 119-121 elke dag.
Het is een prachtig pand, met een rijke geschiedenis, op één van de mooiste plekken van wat ons betreft het
mooiste dorp van Nederland. Des te
belangrijker vonden wij het dat deze
plek recht wordt gedaan. Het is vaak
nog niet zo gemakkelijk om erfgoed
als dit een nieuwe bestemming te
geven die recht doet aan de geschiedenis en ook nog voldoende kansen
biedt voor de toekomst. Je moet het
pand immers ook kunnen onderhouden en liefst ook nog ontsluiten voor
meer mensen om ervan te genieten.

dit mooie monument, dus zijn we
met voorzitter Ingrid Jahn om tafel
gegaan over hoe we dit mogelijk
kunnen maken. We kwamen met het
concept Jongwijs, dat mensen meer
wil verbinden met de geschiedenis,
maar hen ook wil prikkelen voor de
toekomst. Te vaak wordt gedaan alsof

je moet kiezen tussen traditie en toekomst. We zien het bijvoorbeeld aan
de omgang met monumenten: dat
het vaak puur in authentieke staat
wordt hersteld, maar vervolgens niet
innovatief wordt ingevuld voor de
toekomst en daardoor in de problemen komt. Of dat juist schade wordt
gedaan aan de authentieke elementen en rücksichtslos wordt gemoderniseerd om het een nieuwe invulling
te geven.
Die werelden - traditie versus toekomst - leven soms langs elkaar heen.
En dat vinden we zonde. Met Jongwijs willen we juist recht aan allebei
doen. Want is het beste leven, of de
beste maatschappij, er niet één waarin we zowel trouw zijn aan tradities
als aan de toekomst?

Lunchroom, bakkerij, b&b,
picknicktuin
Midden in het centrum van het pand

Traditie of toekomst?
We leerden al snel dat de Historische Vereniging Westzaan zich al
jaren inzette voor het behoud van

De deurkalf van de bakkerij.

vervolg op pagina 3 >>
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Rak 37 • 1551 NA • Westzaan
T: 075-785 05 89 • E: info@jonkervanderveer.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.

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

Vanaf woensdag 3 juni is
ons Restaurant weer
geopend voor diner.
U kunt nu alvast reserveren.

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.

Tevens blijft het mogelijk om
van donderdag t/m zondag van
17:00 uur tot 19:30 uur
maaltijden af te halen.
Voor meer info zie:
www.deprins-westzaan.nl
Tel: 075 - 6281972
Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan, Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136
www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl
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Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl
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willen we graag een lunchroom
realiseren, waar iedereen welkom is
voor een goede kop koffie en een
gebakje. En niet zomaar een gebakje: het gebak zal vers worden bereid
in de bakkerij in de ruimte naast de
lunchroom. Dat is een open bakkerij: dus je kunt je gebakje ambachtelijk gemaakt zien worden, of het
warme broodje dat je gaat eten ruiken voordat het op het bord voor je
ligt. Dat er gebakken gaat worden
in dit monument vinden we geweldig, omdat dit vroeger ook altijd een
bakkerij is geweest. Zo treden we in
de voetsporen van het verleden, en
voegen er weer iets nieuws aan toe.
We waren verguld dat Corry Siffels,
die altijd in dit pand heeft gewoond
en wier vader de laatste bakker was
op deze plek, mee wilde doen in de
Jongwijsclip om ook een stukje van
haar verhaal over deze plek te vertellen (zie voor de clip: www.jongwijs.
nl). Dat zij blij is dat haar vroegere
huis een nieuwe bestemming krijgt,
en helemaal dat er weer gebakken gaat worden, is voor ons ook
belangrijk. Als je je hele leven op een
bepaalde plek woont, blijft die plek
toch ook altijd een beetje van jou,
denken wij. En ook de tuin trouwens.
We zien ernaar uit om die prachtige
tuin te ontsluiten voor mensen die er
willen picknicken, of een kop koffie
of een vers gebrouwen biertje willen komen drinken. Ook realiseren
we in het pand een bed & breakfast.
Op kleine schaal, hoor, om ook mensen van buiten de kans te geven de
pracht van ons dorp en omgeving te
zien.

Lokaal: de kracht van Westzaan
Toen we over dit project begonnen na te denken, realiseerden we
ons direct dat je zoiets samen moet
doen, en lokaal. Allereerst omdat er
zo veel ambachtelijk talent is onder
de Westzaners.
Het is een dorp vol makers: om de
paar huizen is er wel iemand die in
zijn huis of schuur een creatieve activiteit verricht die het bekijken waard
is. Dat verdient een podium. Al helemaal als je die talenten op een bord
of in een glas kunt proeven, natuurlijk. Daarnaast heeft een plan als dit
ook echt de kracht van mensen uit
de buurt nodig. Want we maken
ons geen illusies: het is een enorme
opgave om in een dorp - hoe mooi
het dorp ook is - zo’n plan als dit te
realiseren en na realisatie ook het

hoofd boven water te houden. Je
zit niet bepaald in een winkelstraat
waar dagelijks een paar honderd
man langs je deur wandelt. Een plan
als dit slaagt alleen als genoeg mensen hier ‘hun’ plek van maken.
We zijn ook al helemaal niet meer
met z’n tweeën Jongwijs. We zijn
er dolblij mee dat we dit plan gaan
realiseren met een steeds wat groter groepje mensen uit het dorp
en omgeving. Want hoe mooi het
rijksmonument ook is, uiteindelijk
maken de mensen de plek. Daarom
besteden we de rest van dit stuk liever aandacht aan een aantal van de
eerste mensen die enthousiast reageerden op Jongwijs, en die wat van
zichzelf in het plan inbrengen.

Ingrid Jahn, voorzitter
Historische Vereniging
Westzaan
Ingrid heeft aan de basis van de herbestemming van dit Rijksmonument
gestaan. Namens de Historische Vereniging Westzaan, die wij toch wel
zo’n beetje zien als de eer en het
geweten van de geschiedenis van
Westzaan, maakt ze zich al jaren hard
voor een mooie bestemming van het
pand. Geweldig dat dit nu ook mag
gaan gebeuren. We verheugen ons
erop om met Ingrid en de vereniging
manieren te verzinnen om de collectie historische objecten en verhalen
uit de regio voor een nog wat groter
publiek te ontsluiten. Jongwijs kan
bij uitstek een plek worden waar de
vereniging delen van de collectie op
een mooie manier aan mensen kan
laten zien. Overigens zien wij Ingrid
niet alleen als voorzitter van de Historische Vereniging Westzaan, maar
door al haar andere activiteiten in
en voor het dorp ook wel zo’n beetje
als de onofficiële koningin van Westzaan. Maar dat terzijde.

Over Nel en Simon
Het mensen zich thuis laten voelen
zit Nel in het bloed. Op haar zestiende startte ze met werken in een
hotel. Vanaf haar twintigste werkte
ze in de jeugdzorg en heeft zich daar
decennialang voor ingezet. Ze zette
onder andere een begeleid wonen
project op dat voorzag in een thuis
voor jongeren die geen thuis hadden, of wier thuissituatie hen niet op
het goede pad kreeg. Tot voor kort
was Nel wethouder volksgezondheid, jeugdzorg, diversiteit en maatschappelijke opvang in Hoorn. Haar
zoon Simon geldt als een pionier
op het gebied van crowdfunding
en maakte met zijn team inmiddels
een kleine 600 nieuwe initiatieven
mogelijk, waaronder wereldwijde
projecten op het gebied van duurzaamheid, maar ook talloze lokale
projecten, zoals de verbouwing van
de Fronik Buurtboerderij in Zaandam. Simon woont met zijn vrouw,
kinderen, ouders (waaronder Nel
dus) en schoonmoeder op JJ Allan
straat 140-144. Samen leidden Nel
en Simon Jongwijs in goede banen.

Arthur Breuring,
brouwerij ’t Uurtje
Veel mensen kennen Arthur misschien van de historische wandelingen die hij o.a. met Fred Eerenberg
in Westzaan organiseert, of van de
prachtige 2cv kitcar ‘De flyer’ die hij
eigenhandig heeft gebouwd en bij
gelegenheden door het dorp rijdt.
Maar wij waren nog meer fan van
zijn andere passie: bierbrouwen.
Vanuit zijn brouwerij ’t Uurtje maakt
hij allerlei soorten ambachtelijk bier,
van zomerse witbiertjes tot winterse
triplebieren en hij levert aan meerdere plekken zijn smaakvolle creaties. Voor Jongwijs werken we nu
aan een eigen set bieren die past bij
de plek. De bieren zijn geïnspireerd
door historische recepten en verfijnd
met ingrediënten en technieken van
nu. We hebben tot aan de opening,
dus één jaar, om het perfecte Jongwijs bier te brouwen.

Bakker Bas
We houden Bas medeverantwoordelijk voor het feit dat we er sinds
onze verhuizing naar Westzaan
niet lichter op zijn geworden. Het
is gewoon te lekker wat hij maakt.
En dat we niet de enigen zijn die
dat vinden, blijkt wel uit de rijen
die op de zaterdagen regelmatig voor zijn tent op J.J. Allan
straat 403 staan. Bas is niet alleen
een uitstekende bakker, maar
daagt zichzelf ook telkens uit. Zo
onderzoekt hij historische recepten en oude ingrediënten, zoals
eenkorn, en combineert die met
nieuwe technieken. Door zo de
geschiedenis en de toekomst met
elkaar in verbinding te brengen,
past hij als gegoten bij Jongwijs.
Daarbij vinden we het geweldig
dat Bakker Bas nu de kans krijgt
om een ‘open bakkerij’ te starten:
gasten van de lunchroom kunnen
straks zo bij hem de bakkerij in
kijken, en zien en ruiken hoe de
gebakjes op ambachtelijke wijze
gemaakt worden. En daarna proeven natuurlijk.

Tim Knol, singer-songwriter
In de Jongwijsvideo is ook de bekende Nederlandse singer-songwriter
Tim Knol te zien en te horen. Hij
speelt in de clip het lied ‘Strangest
Spring’, over de gekke lente die we
beleven, nu met corona. Het is een
tijd die ons allemaal enorm uitdaagt,
maar ook verbindt. Daarom vonden
we het bij Jongwijs passen. Daarbij is
Tim net hier in de Zaanstreek komen
wonen. Toen we hem bij het tvprogramma De Wereld Draait Door
zagen vertellen dat door corona al
zijn optredens waren afgelast, waagden we dus een telefoontje. In de clip
(terug te kijken op www.jongwijs.nl)
zie je het resultaat. Er is al een brouwerij aan Jongwijs verbonden, maar
om ook nog wat leven in die brouwerij te krijgen, zijn artiesten als Tim
hartstikke welkom. Na opening willen we daarom regelmatig optrekken met kunstenaars en muzikanten
vervolg op pagina 5 >>

3

Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Draadloos muziek in uw hele huis

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen
en gehoorbescherming

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

Openingstijden kijk op www.hepta.nl

Sandra
Sandra Klokkemeijer
Klokkemeijer

Verzekerd van
Robert Spilen persoonlijk
Sandra Klokkemeijer
Deskundig
advies

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

Robert
van
Spil
Robert
Spil

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

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

Robert Spil

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

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

Yoga

Vibes

Wil je weten welke yoga vorm het beste is voor jou?
Scan de QR-code en vraag het ons.
Zeilenmakersstraat 1C 1551 AA Westzaan www.yoga-vibes.nl

www.saenbike.nl

Di. t/m Za.
geopend

XL lessen
Vinyasa
Nidra
Yin
Hatha
Workshops

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

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

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

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

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

Drijvende Steigers BV

• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers
Kanaalweg 5 A, 1566 NA Assendelft, 075-6351695
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die een verhaal weten te vertolken
dat past bij deze plek.

Jemuel Lampe, Zuivere Koffie
Jemuels koffie verandert letterlijk
levens. Lang geleden kwam hij zelf in
aanraking met justitie, maar hij gooide zijn leven om, en niet zo’n beetje
ook. Nu bouwt hij al jaren aan een
succesvol en sociaal koffiemerk, Zuivere Koffie. Zijn koffies zijn niet alleen
100% biologisch en fairtrade, maar
worden ook nog eens op een unieke
manier gemaakt: in de allereerste koffiebranderij in een gevangenis ter
wereld. Zo doen gevangenen werkervaring op en worden ze voorbereid
op een baan na vrijlating. Het hebben
van werk is één van de belangrijkste
factoren die bepalen of iemand die
voorheen in gevangenis zat, er voortaan uit weet te blijven. Wij denken: je
kunt zeuren over mensen die de fout
in zijn gegaan of hen telkens weer
veroordelen, of je kunt kijken naar

wat je kunt doen om hen een nieuw
leven te laten opbouwen. Daar hebben we allemaal wat aan. Daarbij verstaat Jemuel zijn vak: de koffies zijn
heerlijk en hij was niet voor niets drie
jaar op rij finalist van het NK barista.
We vinden het geweldig dat we in
Jongwijs straks de koffies van Zuivere
Koffie, die dus een paar kilometer verderop in het dorp in de gevangenis
wordt gebrand, mogen schenken. We
passen als gegoten bij elkaar, want
juist ook Zuivere Koffie gaat erover
dat iedereen verbonden is met zijn
eigen geschiedenis, maar zelf kiest
hoe je daar nu mee omgaat.

planten. Veel bloemen en planten.
Immers: onze regio is bekend om zijn
(plattelands)natuur en om zijn magnifieke kleuren. Dat willen we dus ook
graag het rijksmonumentale pand
binnen brengen. Daarom zijn we zo
blij dat Paula ons wil helpen om het
pand ook van binnen weer helemaal
op te fleuren.

Ideeën welkom

Jetty Bax,
Zuivelboerderij Westzaan

Paula Janssens, Bloem on
Wheels
Veel Westzaners hebben Paula’s
Bloem-on-wheels-bus al door de
straat zien rijden: zo bezorgt ze mensen verse boeketten die bij hen passen. Of misschien heb je wel aan haar
bloemworkshops in het Reghthuys
meegedaan. Voor ons was direct
duidelijk dat deze plek nieuw leven
in blazen vraagt om bloemen en

een jaar open, want er is een enorme
berg werk te doen. De experts van
Stadsherstel zullen zorgdragen voor
restauratie van het pand, op een
manier die recht doet aan de rijke
geschiedenis. Vervolgens moeten
het pand en de tuin verder klaargemaakt worden voor de toekomstige
activiteiten. De verwachting is nu dat
Jongwijs in de zomer van 2021 de
deuren opent.

Ook deze dagen staat er vaak een
rijtje - op 1,5 meter afstand natuurlijk - bij de familie Bax, en dat is niet
verwonderlijk. Alles op die plek is
zo vol van smaak, dat kom je zelden
tegen. We zien er enorm naar uit om
de kakelverse ingrediënten van de
Zuivelboerderij te mogen gebruiken
in de lunchroom. Als je de kans hebt
om deze ingrediënten 750 meter verderop rechtstreeks van de boerderij
te halen, dan ben je toch gek als je het
elders vandaan haalt?

Opening zomer 2021

Jongwijs maken we samen. Dus
mocht je ideeën hebben die een
aanvulling kunnen zijn op deze plek,
voel je dan vrij om ons te mailen op
idee@jongwijs.nl. We hopen wel dat
je er begrip voor hebt dat we nu overspoeld worden door berichten, dus
het kan even duren voordat je reactie
krijgt. Wel kunnen we je beloven dat
we alles lezen en altijd reageren!

Proef mee
Ook proeftalenten zijn welkom.
Op www.jongwijs.nl is daarom niet
alleen de videoclip te vinden over
Jongwijs. Ook kun je je daar via de
knop ‘Nieuws’ aanmelden voor de
nieuwsbrief, waarin we je uitnodigen
om mee te doen aan onze proeverijen komend jaar. Zo maken we samen
de menukaart van Jongwijs.
Simon Douw

Jongwijs gaat naar verwachting over

Het water op? Houd het veilig en leuk
Het vaarseizoen is weer begonnen. Zeker nu we door de coronamaat
regelen thuis zitten gaan we vaker het water op. Dat mag natuurlijk,
maar houd het veilig en leuk en denk aan de natuur. De vele vaarten
en sloten in onze streek zijn niet geschikt om hard te varen en de
kleine sluisjes en bruggetjes zijn gesloten door de coronamaatregelen. De instanties krijgen regelmatig klachten van bezorgde inwoners
van Westzaan over gevaarlijk vaargedrag en over de schade die daardoor ontstaat. Om de kans op ongelukken te verkleinen en schade te
voorkomen, brengen we de belangrijkste regels nog eens onder de
aandacht:
- Twee personen of meer personen als
ze tot één gezin behoren, mogen in
één boot. Drie of meer personen buiten gezinsverband in een boot of op
verschillende boten mag niet, als u
de afstand van 1,50 meter niet in acht
neemt.
- Vaar niet harder dan de toegestane snelheid. Die toegestane snelheid staat op
borden langs de kant. Voor de vaarten
en sloten is dat maximaal 6 km per uur.
- Waterskiën of een band slepen mag
niet.
- Maak geen onnodige golven en wees
anderen niet tot last.

De natuur is in bloei, dus ga niet in
het riet liggen. Zorg dat u een geldig identificatiebewijs bij u hebt. Dat
moet als u ouder bent dan 14 jaar. De
minimale leeftijd voor het besturen
van een boot is: 18 jaar voor een snelle motorboot; 16 jaar voor een boot
met een lengte van 7 meter of die 13
km per uur kan varen; 12 jaar voor
een kleine open motorboot onder de
7 meter of 13 km per uur kan varen.
Als een boot sneller kan varen dan 20
km per uur is dat een snelle motorboot. Dan gelden ook onder andere
de volgende regels uit het politie-

reglement voor de binnenvaart: U
moet een geldig vaarbewijs hebben.
Minimaal klein vaarbewijs 1. De boot
moet geregistreerd staan bij de RDW
en het nummer moet op de boot
staan. U moet een dodemanskoord
gebruiken. Voor iedereen moet een
reddingsvest aan boord zijn. Een
brandblusser aan boord is verplicht.

Controles op het water
Verschillende organisaties houden
controles op de Zaanse wateren. Dat
zijn Staatsbosbeheer, de politie en
de afdeling Havens & Vaarwegen van
gemeente Zaanstad. Bij een overtreding delen zij een boete uit en die
kan zeer hoog zijn. Voor hard varen is
de boete € 240. Voor het niet hebben
van een klein vaarbewijs is dat zelfs
€550. Bij een zware overtreding kan
de boot en/of het vaarbewijs in beslag
worden genomen. Als door u schade
en/of letsel wordt veroorzaakt, dan
kan deze op u verhaald worden. Dit
geldt ook als u ouder en/of verzorger

bent van een te jonge bestuurder.
Ook kan het zijn dat uw verzekeraar
eventuele schade niet betaalt als u
zich niet aan de vaarregels houdt.

Vragen en meer informatie
Heeft u hierover nog vragen?
Neem dan contact op met de afdeling Havens en Vaarwegen van de
gemeente Zaanstad. Dat kan door te
bellen met 14075 of te mailen naar
havens@zaanstad.nl. Meer informatie
kunt u vinden op www.Zaanstad.nl,
www.varendoejesamen.nl en www.
staatsbosbeheer.nl
Zorg dus dat u goed voorbereid het
water op gaat. Samen houden wij het
veilig en leuk voor elkaar en voor de
natuur. Wij wensen u een fijn en zonnig vaarseizoen toe, namens Havens
en Vaarwegen Zaanstad.
Lya van Arum,
wijkmanager Krommenie en Westzaan

5

HIER HAD

UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

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

www.bouwbedrijfwerkhoven.nl

Lydia de Vries
Vaartdijk 5, 1566 PL Assendelft
Tel.: 06-13054903
E-mail: info@ly-risch.nl
www.ly-risch.nl

Voor informatie
over adverteren in

kunt u mailen naar
jan.steijn@tiscali.nl

Fitcircuit

Een complete training in slechts 30 minuten!
Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 8:45 – 12:00 uur

(Gesloten met reguliere schoolvakanties)

Maandkaart 1x per week 27,50 euro
Maandkaart onbeperkt 40 euro
10-rittenkaart 72,50 euro
Dorpshuis ‘De Kwaker’, J.J. Allanstraat 127 Westzaan
tel. 0625524914
www.fitcircuit.nl

Help De Kwaker en voorkom verspilling
De Kwaker blijft nog een paar weken(maanden) gesloten en daardoor dreigt onze barvoorraad over de datum te raken. We gaan deze voorraad dus nu aanbieden aan iedereen die
De Kwaker een warm hart toedraagt. De prijzen die wij vragen, zijn gebaseerd op onze inkoopprijzen. Die zijn hoger dan die van de supermarkt, omdat alles bezorgd wordt door de
groothandel. We hopen dat je voor één keer iets meer wilt betalen om zo De Kwaker te steunen en even zo belangrijk: om verspilling tegen te gaan!

Hoe werkt het?
Hieronder vind je een lijst met onze voorraad. Als
je iets wilt overnemen, stuur je een mail naar mar.
kaatee@outlook.com. Je zet in die mail wat je wilt
overnemen. Je krijgt een mail terug waarin staat
hoe laat je het precies op woensdagochtend tussen 9.00 en 13.00 uur in De Kwaker kunt ophalen.
We geven een tijdstip door om te voorkomen dat
er meer dan drie mensen tegelijk binnen zijn.
We verkopen alleen alcohol aan personen van 18
jaar en ouder. Op = op, dus wie het eerst komt, wie
het eerst maalt. Neem zelf een tas mee als je geen
heel krat koopt. De betaling gaat via een overboeking met je iDEAL of met een Tikkie. Naar binnen
ga je via de ingang van De Kwaker, naar buiten via
de (nooddeur van) grote zaal. Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand. Ben je verkouden of grieperig, dan kom je niet en laat je het door iemand
anders ophalen. Kom niet met meer dan twee
personen tegelijk. Kom op het tijdstip dat we je
doorgegeven hebben. Houd ook buiten minimaal
1,5 meter afstand van elkaar en blijf niet onnodig
lang hangen.

Wat hebben we?
Hoegaarden rosébier
Hoegaarden rosébier

6

59 flesjes
1 krat van 24 flesjes

Heineken 0%
Heineken 0%
Amstel Radler 0%
Spa rood
Fanta cassis
Fanta sinas
Coca Cola
Cola zero
Sprite
jus d’orange
appelsap
chocomelk
cola zero
cola light
cola zero
Fanta cassis
Fanta sinas
bitter lemon
tonic
appelsap
jus d’orange
tomatensap
Fuze green tea
Sprite
Chaufontaine rood
Rivella
Spa water

30 flesjes
4 kratten van 24 flesjes
7 blikjes
31 flessen van 1,5 liter
13 flessen van 1,5 liter
12 flessen van 1,5 liter
48 flessen van 1,5 liter
11 flessen van 1,5 liter
12 flessen van 1,5 liter
5 pakken van 1 liter
4 pakken van 1 liter
47 flesjes van 20/25 cl
31 flesjes van 20/25 cl
40 flesjes van 20/25 cl
64 flesjes van 20/25 cl
34 flesjes van 20/25 cl
29 flesjes van 20/25 cl
48 flesjes van 20/25 cl
33 flesjes van 20/25 cl
46 flesjes van 20/25 cl
39 flesjes van 20/25 cl
24 flesjes van 20/25 cl
30 flesjes van 20/25 cl
29 flesjes van 20/25 cl
33 flesjes van 20/25 cl
31 flesjes van 20/25 cl
4 kratten van 24 flesjes

koffiemelk
5 pakken van 1 liter
Perla snelfiltermaling
98 pakken van 250 gram
Hugo (wijn) roze dop
42 flessen
bier (horeca goud 5%)
4 vaten van 50 liter
bier (horeca goud 5%) 4 vaten van 20 literHaribo
kindermix
24 zakjes van 75 gram
Mars
25 repen
Snickers
4 repen
Twix
16 repen

		

		

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

Buxusmot zit nu in heel
Nederland
De buxus is de ideale plant voor lage heggen, bijvoorbeeld als afscheiding
langs paden of wegen, en ook zeer geschikt voor vormsnoei. De buxus is
een langzaam groeiende plant, die goed tegen schaduw kan, groen blijft
in de winter en op de meeste bodemtypen prima overleeft. Hij kan wel
vijf meter hoog worden, als je hem de vrije loop laat. Maar hij kan echter
slecht tegen te natte omstandigheden en erg veel wind is ook niet ideaal.
Sinds een paar jaar worden veel buxusplanten bovendien aangetast door
de rupsen van de buxusmot.

Verspreiding buxusmot in Nederland.

Gelukkig hebben veelsoortige predatoren de rupsen van de buxusmot inmiddels voorzichtig ontdekt
als voedselbron Er komen steeds
meer meldingen van natuurliefhebbers dat kauwen, eksters, mussen en
mezen in de gaten hebben dat er zo
langzamerhand een lopend buffet
voor ze is ontstaan. In tuinen zie je
nu vaak vogels op de lage struiken
zitten om van de rupsen te genieten. De dichtheid van rupsen neemt
daardoor wat af. De heg wordt minder heftig aangetast. Ook onze vrienden de sluipwespen gaan daarbij een

steeds belangrijkere rol spelen. Deze
wespen parasiteren op de rupsen en
reguleren zo de aantallen. Daarom
is het ook zo belangrijk, dat je nooit
met gif aan de gang gaat, want dan
dood je deze sluipwespen ook en vererger je juist het probleem.
Nu maar hopen dat de vogels massaal op onze buxusstruiken gaan zitten om van de rupsen te smullen. Er is
nog hoop voor de buxus!

De buxusmot. Foto Fred Eerenberg.

De buxusmot (Cydalima perspectalis)
komt oorspronkelijk uit Azië (Japan,
Zuid-Korea, China). Vermoedelijk is
deze nachtvlinder in 2007 in Duitsland geïntroduceerd via import van
buxusplanten uit Azië. In dat jaar
werd hij ook voor het eerst in Nederland gesignaleerd. De eerste jaren
was hij alleen in het westelijk rivierengebied aanwezig, maar inmiddels is
hij over heel Nederland verspreid. De
rups staat bekend om zijn vraatzucht.
Opvallende symptomen van aangetaste buxusplanten zijn de dode en
aan elkaar gesponnen blaadjes en
‘bladskeletten’. Er blijft niets van de
struik over. In 2017 zijn dan ook al
veel buxusstruikjes geëindigd in de
groencontainer. De natuurlijke balans
is dus ver te zoeken.

Er zijn nog geen echte natuurlijke vijanden van de buxusmot, al begint dat
wel te komen. Gebrek aan evenwicht
zorgt ervoor dat iets een plaag kan
worden. We spreken dan ook wel van
een ‘invasieve exoot’. De rupsen worden zo talrijk, dat de buxus het vaak
niet redt. We horen wel van mensen
dat als ze de aangetaste buxus snoeien hij gewoon opnieuw uitloopt.
Probleem: de buxus is verzwakt en
overleeft dan de volgende ‘rupsenaanval’ vaak niet meer. Maar dit probleem is ook deel van de oplossing:
doordat de rupsen zo talrijk zijn dat
hun eigen voedselplanten doden,
gaan ze zelf ook dood door gebrek
aan voedsel. Dat leidt weer tot minder rupsen, waardoor de overblijvende planten beter kunnen overleven.

De rupsen zijn veelvraten. Foto Fred Eerenberg.
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Klein, maar groot
in mogelijkheden!
Lambert meliszstraat 29a,
1551 CT Westzaan
www.ﬁonaskapsalon.nl
info@ﬁonaskapsalon.nl

Greta
Angelina
Facebook

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

Kapsalon 075 6210084
Haarwerken 06 24304074

Wij staan voor kwaliteit,
voorspelbaarheid & duurzaamheid
Algemene & cosmetische tandheelkunde
Implantologie
Mondhygiëne
Speciale aandacht voor kinderen,
angstige patiënten en ouderen

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

amer
De gezelligste huisk
ek
re
st
an
van de Za

- 7 dagen per week
geopend!

De Watering 1, 1503 VR Zaandam (t.o. flat de Noordwachter)
telefoon 075-61 44 215 / 06-55 78 67 73
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Complete mondzorg
onder één dak

Ruime
openingstijden

Geen
wachttijd

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

Afspraak
herinnering

Erkende
kwaliteit

IN DE SCHIJNWERPER
Rens Wit: ‘Onze kinderen eenzelfde jeugd geven’
Rens Wit (34) woont met Rosa de Vit (32) en hun kinderen Jitse (3) en Lasse (1) op Burg. Verstegenstraat 36. Deze sportman pur sang is blij dat hij twee jaar geleden op deze plek is teruggekeerd.

Waar ben je opgegroeid?

Wat heb je zoal voor werk gedaan?

Op nummer 74, waar mijn vader en zijn nieuwe
vrouw wonen. Ik heb hier een supermooie jeugd
gehad met het voetbalveldje vlakbij huis. Het is echt
een droom die uitkomt dat ik mijn kinderen eenzelfde jeugd mag geven als die ikzelf heb gehad.
Van hieruit werd mijn wereldje steeds groter: eerst
Amsterdam en daarna ben ik gaan reizen. Mijn zusje
heeft ook gereisd en woont nu ook weer hier.

Na de Cios sportopleiding heb ik activiteiten gedaan
voor buitenevenementen en bedrijfsuitjes, zoals in
de Ardennen of op het strand van Wijk aan Zee. Maar
ook veel andere klussen. Toen tijdens de crisis dat
werk een beetje wegviel ben ik via Floor Valk in contact gekomen met het jeugd- en jongerenwerk in
Zandvoort. Door middel van sport leer je jongeren
uit moeilijke gezinssituaties vooral een fijne plek te
bieden om te voorkomen dat ze het slechte pad op
gaan. Ze kunnen bij ons poolen, tafeltennissen en
Waar heb je zoal gewoond?
Toen ik 21 was ben ik antikraak in het pand van de sporten. In de avonduren kunnen ze met vrienden
ABN AMRO-bank in de Westzijde in Zaandam gaan chillen en aan activiteiten meedoen. We gaan ook
wonen. Daarna werd dat de voormalige drukkerij met kinderen die normaal gesproken niet of nauwevan HuigHaverlach in de K. Kanstraat. In de ruimte lijks op vakantie gaan op kamp. Het doel is om een
waar de drukpersen hadden gestaan konden wij goede band met ze op te bouwen. Soms moet je
perfect skateboarden en skeeleren. En superhard steun vragen aan iemand in de zorg en ben je die
muziek maken. In 2010 leerde ik Rosa leren kennen jongeren een tijdje kwijt. Maar ik blijf wel altijd conen twee jaar later zijn we op reis gegaan naar Nieuw- tact met ze houden en dan is het fijn om ze daarna
weer terug te zien. Ik werk op onreZeeland, Indonesië en Vietnam. Dat
gelmatige tijden, meestal begin ik
beviel goed en omdat de liefde er
na 15.00 uur. In Zandvoort werk ik
nog steeds was zijn we in Amster‘Sport zit in
20 uur per week en in Diemen doe
dam gaan samenwonen. Rosa komt
mijn DNA’
ik datzelfde werk voor 15 uur. Sinds
oorspronkelijk uit Schoonhoven. Ze
de corona is dat uitsluitend via mijn
heeft in Utrecht de pabo gedaan
en pedagogische wetenschappen gestudeerd. In werktelefoon met de jongeren en ook alleen online
Zaanstad had ze bij volleybal mensen leren ken- met collega’s die in die plaatsen wonen.
nen en we begonnen onze vrienden te missen. We
konden een sociale woning huren in een voorma- Wat doet Rosa?
lig kleuterschooltje in de Rosmolenbuurt en nog in Zij werkt drie dagen per week als coördinator bij
een nieuwbouwwoning in de Morgensterstraat.
Auris, een organisatie voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en slechthorende kinderen.
Om in contact met kinderen te zijn werkt ze op vrijHoe zijn jullie in Westzaan
dag als vrijwilliger bij de Kernschool in Zaandam,
terechtgekomen?
We hebben twee jaar gezocht om iets te kunnen dat is een onderwijsvoorziening voor de eerste
kopen, maar dat was niet makkelijk. Toen heb ik opvang van nieuwkomers. Ze heeft een flexibele
in dit buurtje gewoon maar met mensen die hun job, dus we zijn vaak samen en doen ook dingen
hondje uitlieten een gesprekje aangeknoopt. Of zij samen. Maar we vinden het ook belangrijk om
iemand kenden die van plan was zijn huis te verko- alleen en met vrienden dingen te doen. Daar krijg
pen. Er was een man die het mij wel gunde en ik ben je ook weer energie van. Overdag en op de dinsmet hem gaan onderhandelen. Dat was heel span- dag ben ik er vaak voor de kinderen. Op donderdag
nend. Ik ben best wel een sociaal persoon, maar gaan ze naar Babino.
zakelijk zijn is toch iets anders. Maar zo is het dus
toch gelukt.
Sport jij zelf nog?
Sport zit in mijn dna. Na jaren bij KFC ben ik zes jaar
Hoe beviel het Rosa het om hier te wonen? geleden teruggekeerd bij de dorpsvoetbalclub in
Zij houdt er wel van om een drankje te doen in de Westzaan. Ik hou van die dorpse cultuur. Ik ben echt
stad en om winkels dichtbij te hebben. Maar zij is een buitensporter. Zo ben ik helemaal verslaafd
ook wel iemand die van rust, stilte en de natuur geraakt aan kitesurfen. En dan woon je hier perfect.
houdt. Ze is snel geïntegreerd. Ze had al veel vrien- Je bent binnen een half uur in Schellinkhout, Edam,
den gemaakt in de Zaanstreek. Ze houdt van de Marken of naar Wijk aan Zee. Als de kinderen op bed
tuin en van buiten zijn. Hierachter kijk je uit op de liggen kun je daarna nog even kitesurfen. Kom je heletuinen van de Kerkbuurt. Daartussen is een slootje maal opgeladen weer thuis. Ik hou ook van schaatsen
en mountainbiken. Minstens twee keer per jaar ga ik
en we hebben een bootje.

Rens Wit. Foto Studio Peper.

op wintersport; een keer met vrienden en een keer
met het gezin. Daar gaf ik ook ski- en snowboardles.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Dat is toch wel mijn gezin. Dat geeft mij zoveel
vreugde en geluk. Ik werk al heel lang met kinderen
en jongeren. Ik had altijd gehoopt dat het mij gegeven zou zijn om vader te worden. En gelukkig is dat
gelukt. Sinds de kinderen ben ik veel emotioneler.
Dingen op tv, ik kan er zomaar om huilen.

Ben je als kind van gescheiden ouders
wel eens huiverig voor de toekomst?
Ik kom uit een gezin waar veel liefde was, voor sommigen zelfs een voorbeeldgezin. Ik was dertien toen
mijn moeder plotseling wegging. Ik bleef thuis bij
mijn vader, omdat ik hier alles had. Het contact met
hen en mijn stiefouders, ook onderling, is nu prima.
Maar ik denk daar wel eens over na, ja. Hoe gaat het
leven lopen? Mijn ouders hadden vroeger ook nooit
ruzie. Rosa en ik hebben het nu super goed en leuk
met elkaar. Ook als ik naar Rosa’s familie kijk denk ik
dat het met ons wel goed komt.

Wonen in Westzaan
Ik wil nog wel even toevoegen dat een heleboel
vrienden met wie ik ben opgegroeid zo langzamerhand ook terugkeren naar Westzaan. Nu tijdens
die corona ontmoet je veel mensen op straat of op
afstand in elkaars tuin. Je hoeft het dorp niet uit. We
hebben het voetbalveldje en het speeltuintje. We
fietsen ook veel. Mijn vader is net met pensioen en
vindt het ook leuk om met de kinderen op pad te
gaan. Het wereldje hier is klein en je kunt te allen
tijde op elkaar rekenen.
Marijke van der Pol
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Simone Dijkman

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar

MAKELAARDIJ

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

Meubelatelier Jacco Bakker b.v.
Delta 12
1704 EE Heerhugowaard
072 - 57 15 999
info@jaccobakker.nl

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

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

www.schramadvocaat.nl

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

Gebruikt u verschillende medicijnen?

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

MEDICATIEROL

Met de
houdt u het overzicht!

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie.

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

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

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

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

Molenwerf 9 • 1541 WR Koog aan de Zaan
Telefoon (075) 63 555 11 • www.apotheekwestzijderveld.nl
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Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
door WILLEM TIP/deel 45
beeld: Digitale Beeldbank

Het Zaanse landschap
De Vrijwillige Brandweer zorgde er bijeengenomen bijna een eeuw voor dat het vuur in Westzaan niet te ver om zich heen kon grijpen. Ze hield haar brandoefeningen en bekwaamde zich
in het hanteren van het steeds krachtiger materieel. Na het begin van de eenentwintigste eeuw
zou er echter aan de opzet met vrijwilligers goeddeels een eind komen. De Zaanse brandweer
werd een beroepsorganisatie. De brandweergarage in Westzaan-Zuid sloot het eerst (2007).
Het jaar daarop onderging de brandweergarage in Westzaan-Noord hetzelfde lot, uitvoerige
pleidooien en een lange handtekeningenlijst met over de dertienhonderd handtekeningen ten
spijt. Kort voor haar einde zou de vrijwillige brandweer nog de gevaarlijke brand blussen in de
hut naast de in restauratie zijnde molen Het Prinsenhof (2008). Inbrekers hadden het vuur bij
hun vergeefse zoektocht naar waardevolle zaken aangestoken. De herbouw van de hut volgde
nog hetzelfde jaar. Het jaar daarop volgde ook de oplevering van de molen zelf, niet alleen
gerestaureerd maar ook voorzien van een brandbeveiligingsinstallatie. De brandweerlieden
kregen als eerbetoon de Visser-Schoenprijs. In een speciaal daarvoor ingericht museum aan
de Kerkbuurt zou sindsdien de Westzaanse brandweergeschiedenis levend worden gehouden.

Panorama van Frans Mars met alle molens rond de Zaan in 1800.

De opleving van de Zaanse bedrijvigheid aan het
eind van de Eerste Wereldoorlog duurde maar
kort. Snel volgde de terugslag. De internationale
economie was door de oorlog te zeer in het ongerede geraakt. Ook waren oude leveranciers van bijvoorbeeld hout en rijst hun grondstoffen zelf gaan
veredelen. De Zaanstreek hadden ze daarvoor niet
meer nodig. Elders in het land was de achteruitgang nog meer te merken. Nog geen jaar na de
oorlog bracht de armoede al talrijke vissers uit Bunschoten, Urk en Elburg ertoe hun woonplaatsen te
verlaten. Ze trokken weg van de karige Zuiderzee,
op zoek naar werk, onder andere in de Zaanstreek.
In de jaren twintig werden ze gevolgd door veel
inwoners uit Drenthe. De stagnerende industrie
kon echter de nieuwe arbeidskrachten niet meer
opvangen. Vooral in de Zaanse metaalsector liep de

Molen De Zoeker op transport naar de Zaanse Schans.

werkgelegenheid welhaast onvermijdelijk terug.
Een groot bedrijf zoals de Artillerie Inrichtingen,
dat in de oorlog onstuimig was gegroeid tot bijna
vijfentachtighonderd werknemers, had in 1920
nog naar negentienhonderd mensen nodig. In het
hele land werden steeds meer mensen afhankelijk
van de werklozensteun. Hevig waren dan ook de
protesten nadat de regering tot verlaging daarvan
overging. Nieuwe bezuinigingen volgen niettemin
in 1925. De jaren van groei die men zich herinnerde
van voor de Eerste Wereldoorlog zouden voorlopig
niet meer terugkeren.
De gedachten aan groei en een steeds welvarender toekomst maakten plaats voor bezinning. De
omstandigheden hielpen daarbij mee. In februari
1925 joeg een hevige windhoos over de Zaan. Oliemolen De Zoeker in het Westzijderveld bij Zaandijk
(1676) raakte zwaar beschadigd. Sloop lag voor de
hand. Zo was het talrijke andere industriemolens
en vrijwel alle watermolens ook vergaan. Nu liep
het echter anders. De jonge onderwijzer en kunstschilder Frans Mars (1903-1973) nam de pen op. In
een open brief deed hij een oproep aan alle Zaankanters: ‘Het is niet noodzakelijk dat de molens
verdwijnen. Zij moeten beschermd en gesteund
worden. Maar hoe? Zie hier een plan. Ik wilde alle
molenvrienden verenigen in een vereniging De
Zaansche Molen’. De oproep vond weerklank. Binnen een maand werd de vereniging De Zaansche
Molen opgericht. Frans Mars werd secretaris, later
voorzitter en nog later erevoorzitter. In december
van hetzelfde jaar telde de nieuwe vereniging al

driehonderd leden. Uit vrijwillige giften kon als
eerste molen De Zoeker worden hersteld. Drie
jaar later (1928) opende Prins Hendrik het nieuwe
Molenmuseum in Koog aan de Zaan.
Onverwacht was er een kentering gekomen in
de waardering van het Zaanse landschap, meer
in het bijzonder het molenlandschap. Aarzelend
nog weliswaar. Geld voor een werkelijke opleving
was er in de kwakkelende jaren twintig niet. Nog
minder kansen boden de jaren dertig. Zelfs in de
wederopbouwtijd na de Tweede Wereldoorlog
zou herstel van het molenerfgoed niet op het eerste plan staan. Woningbouw en nieuwe bedrijvigheid zouden nu de voorrang krijgen. Zo kon het
gebeuren dat aan het eind van de wederopbouwtijd (1968) molen De Zoeker alsnog werd gesloopt
om plaats te maken voor een nieuwbouwwijk. Er
was echter een verschil. De molen, intussen een
icoon van de Zaanstreek in vroeger eeuwen, werd
bij deze gelegenheid in delen verplaatst naar de
Kalverringdijk aan de overkant van de Zaan. Daar
zou in de volgende jaren de Zaanse Schans verrijzen. Het verwerven van molens ging de vereniging
De Zaansche Molen intussen ook niet gemakkelijk af. In 1939, veertien jaar na haar oprichting,
verwierf De Zaanse Molen Het Pink in Koog aan
de Zaan (1751, wederom een oliemolen). Voor de
molenschuur van Het Pink schilderde Frans Mars
in de jaren 1944 tot 1947 zijn molenpanorama, een
groot doek van de Zaan met alle molens die daar
rond het jaar 1800 hebben gestaan. In 1989 zou het
panorama worden overgebracht naar het intussen
vergrote Molenmuseum. Na de Tweede wereldoorlog zou de molenvereniging verder geleidelijk het
merendeel van de Zaanse molens in bezit krijgen,
waaronder de Westzaanse molens Het Prinsenhof
(in 1961) en De Schoolmeester (in 1976). Begin 21ste
eeuw herbergt de Zaanstreek vijftien molens en
drie kleine speelmolens. De molenvereniging bezit
van dit totaal nu 13 molens (2018).

Op 2 januari 2008 ging de hut naast Het Prinsenhof in
vlammen op.
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Zaanweg 51B
1521 DL Wormerveer
Telefoon 075 - 621 98 02

Voor al uw feesten en partijen
tot 90 personen, de hele boot
voor uw gasten.
Ook voor vlees- & vis gerechten.

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

Kleine Tocht 37 1507 CA Zaandam
075 616 07 66 www.autoprins.nl

Elke vrijdag van 8.00 tot
13.00 uur in Westzaan
(op de stoep in de
kerkbuurt).
LID

TWEEWIELERBEDRIJVEN
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Soms vind je een recept dat meteen een favoriet is. Niet dat ik het elke week maak maar toch staat het
regelmatig op tafel. Een heerlijk soepje en ook nog makkelijk en snel te maken. Wat wil je nog meer!

Champignonsoep met port en spekjes
Voorgerecht, soep
4 tot 6 personen
Voorbereiding: 20 minuten
Bereidingstijd: 15 minuten

Wat hebben we nodig?
• 2 flinke uien
• 500 gram champignons (maakt niet zoveel uit
welk soort)
• 50 gram bloem
• 1 liter bouillon (zelf gebruik ik kippenbouillon van
2 tabletten)
• handvol kervel, grof gesneden
• 75 milliliter rode port (eventueel te vervangen
door rode wijn, maar port geeft het wel een
specifieke smaak)
• 125 gram spekblokjes
• 2 eetlepels verse tijm

Bereiding:
Snipper de uien en snijd de champignons in plakjes
en zet de helft apart. Verhit een beetje olie in een
pan en fruit hierin de uien even aan. Voeg de helft
van de gesneden champignons toe en bak ze circa
3 minuten mee. Zet het vuur laag en voeg de bloem

toe. Schep even om met de champignons en de
uitjes en voeg dan éénderde van de bouillon toe.
Roer tot de bouillon gebonden is en voeg dan de
helft van de resterende bouillon toe. Laat de soep
weer binden en herhaal dit nog een keer met de
rest van de bouillon. Roer de port en de kervel door
de soep en laat op laag vuur een minuut of tien
zachtjes pruttelen. Bak de spekreepjes in een koekenpan tot ze bijna knapperig zijn. Voeg de plakjes
champignons en de tijm toe en bak tot de champignons gaar zijn. Breng de soep op smaak met
peper en zout en schep in kommen of borden en
verdeel de spekjes en champignons over de soep.
Voor de vegetariërs onder ons, gebruik champignon- of groentebouillon en laat de spekjes achterwege. Het is dan nog steeds een heerlijk soepje.

Weetje:
Kervel bloeit in april en mei. Kervel groeit op voedselrijke, zonnige tot half beschaduwde plaatsen
op vochtige tot natte bodem. De plant heeft een
opvallende anijsgeur. Kervel wordt gebruikt als
keukenkruid. In België is kervelsoep een bekende
specialiteit. Voor de kruidenteelt worden meestal
eenjarige planten gebruikt. Vóór de bloei zijn de
bladeren het meest aromatisch.

op de tuin
Het begint er een beetje op te lijken op de tuin.
De aardappels staan mooi evenals de tuinbonen, erwtjes, peultjes, sla. Eigenlijk doet alles
het goed. De regen kwam na de droge weken
net op tijd. Ik denk dat dat een vast patroon
gaat worden in het voorjaar. Waarbij ik hoop
dat die regen inderdaad toch steeds op tijd
komt. Ik heb de composthoop genivelleerd en
dat was geen lichtzinnig klusje. Er is nu wel een
stuk vruchtbare grond erbij die ik vol gezaaid
heb met bloemenzaad. Ik ben zo benieuwd
hoe dat gaat worden. De buurtjes doneerden
goudsbloemzaad voor de bijen, dus dat is er
ook bij gezaaid.
In deze rare tijden ben ik veel op de tuin en
prijs me daar gelukkig mee. Zo in je eentje op
de knieën het vervelende onkruid weghalen
geeft alle tijd om je gedachten te laten gaan.
Zo overdacht ik wat nu gezegd wordt over
het beste in de mensen naar boven halen in
barre tijden. Ik geloof ook wel dat het gebeurt,
maar in wezen blijven we toch wie we zijn.
De gemeenschap van mensen op de tuin is
een kleine afspiegeling van het grote geheel
en daar zie je ook dat mensen in wezen niet
veranderen, maar dat sommige dingen misschien uitvergroot worden als de omstandigheden ernaar zijn. Zo brengt de ene tuinder
ongevraagd water voor de tuin van een kersverse enthousiaste tuinier, omdat hij ziet dat
die anders niet verder zou kunnen door de
droge kluiten. Terwijl de andere belooft een
medetuinder met een klus te helpen omdat
deze anders ook niet verder kan en dan op het
moment suprême het af laat weten omdat hij
geen tijd zou hebben. Zo raakt de één blij verrast en de ander teleurgesteld. Ik denk dat het
altijd zo zal zijn.
Truus Weertman

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!
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✓Administratieve dienstverlening
✓Personeels- en salarisadministratie
✓Belastingzaken voor bedrijven en particulieren
✓Startersbegeleiding
✓Organisatie- en bedrijfsadviezen
✓Financiële adviezen
✓NU OOK INTERNETBOEKHOUDEN

Dennis Bakker

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

lab

Martin van der Blom

De Helling 69
1502 GD Zaandam

www.bakkerenvanderblom.nl
info@bakkerenvanderblom.nl

03

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

DE WATERTOREN ASSENDELFT

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

Gelukkig we krijgen weer een beetje ruimte, welke we optimaal zullen benutten.
In Zaandijk mogen we vanaf 1 juni 12.00 uur terras voeren en mag ons restaurant
open. U bent dus allen welkom om wat te nuttigen op ons mooie terras
#SUPORT YOU LOCALS
In de Watertoren mogen we nog geen evenementen organiseren, wel mogen we
30 gasten ontvangen voor een diner of high tea. Uiteraard binnen de regels van het
RIVM. We gaan niet met shifts werken, wel met binnenkomst tijden. Per tafel/huishouden komt u op een vooraf bepaalde tijd binnen, daarna kunt u lekker genieten
van het uitzicht en uw diner of high tea.
• DINER OP HOOGTE CORONA STIJL, elke vrijdag, zaterdag en zondag in juni.
De eerste binnenkomst tijd is 18.00 uur de laatste is 19.30 uur. Tussen elke
gast/tafel zit 10 minuten zodat jullie elkaar niet kruisen.
• HIGH TEA CORONA STIJL, elke zaterdag en zondag in juni. De eerste binnenkomst tijd is 13.00 uur de laatste om 14.30 uur.
(de datums en tijden kunt u terugvinden in de agenda op onze website of op de
evenementenkalender van Facebook)
Reserveren kan door een mail te sturen naar reserveren@dewatertorenassendelft.nl
Geef bij reserveren even aan als je met huisgenoten reserveert.

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

14

boomrooierij • boomverzorging
• boomveiligheidscontrole
• bomen en planten
• stobbenfrezen

www. meijerboomverzorging.nl of bel 06-21800308

Westzaan in opbouw
dit moment iets voor op de planning liggen. De
saneringswerkzaamheden in de Kerkbuurt (zijde
Kerksloot) duren nog tot half juni.

Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag liggen alweer achter ons. Voor
velen zal het best wat onwennig hebben gevoeld. Geen vrijmarkt dit keer of activiteiten
voor de kinderen, wel was bakker Verhagen
open en kon toch een oranje gebakje worden gehaald. Ook trakteerde Wolter Kroes de
bewoners van Het Ziedhuis op een muzikaal
‘feestje’, uiteraard met in achtneming van de
anderhalve meter. Maar gewaardeerd werd
het zeker en het bracht een vrolijke noot op
die zonnige Koningsdag.
Voor de rest is het stil en rustig in het dorp. Wellicht is de rust in het dorp een geluk voor de vele
werkzaamheden die momenteel plaatsvinden.
De loodsaneringswerkzaamheden gaan gewoon
door en een aantal tuinen is inmiddels klaar. De
firma Antea laat weten dat de werkzaamheden op

Gebr. Beentjes laat weten dat de leveringsproblemen van de stenen voor de bestrating van de
J.J. Allanstraat-Zuideinde voorbij zijn, waardoor
gestart kan worden met de herbestrating. Diverse
werkzaamheden waaronder de rioolreparaties en
het inrichten van tijdelijke parkeerplaatsen zijn al
in volle gang. Op 6 mei start fase 1 van het project
bij de Weelbrug dat eindigt ter hoogte van J.J.
Allanstraat 275. De verwachting is dat fase 1 na 11
weken wordt afgerond. Per week wordt circa 100
meter rijbaan aangepakt. Doordeweeks is tijdens
de werkzaamheden geen doorgang mogelijk
voor autoverkeer en dient de omleidingsroute te
worden gevolgd. Voor fietsers, voetgangers en
omwonenden zal er hinder zijn en bestemmingsverkeer is mogelijk tot aan het vervangen van de
rijbaan. In het weekend is er vrije doorgang. Om de
werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het nodig
auto’s tijdelijk op een andere plek te parkeren. Dit
wordt aangegeven met parkeerverbodsborden
en er is een tijdelijke parkeerplaats ingericht waar
u kunt parkeren (P1). Deze bevindt zich achter de
J.J. Allanstraat 290. Als u vragen of opmerkingen
hebt over de uitvoering, kunt u contact opnemen met projectleider Frans Beentjes: westzaan@
beentjesgww.nl of 0251-313 133.
Dorpscontact heeft een brief ontvangen van projectleider Dennis Brasser. Hierin kondigt hij aan de
herinrichting in Westzaan van J.J. Allanstraat-Zuideinde als project per 24 april over te dragen aan
zijn collega Oscar Kramer. Brasser geeft aan dat

het project Thorbeckeweg dusdanig omvangrijk
is dat het te veel tijd en aandacht vraagt. Uiteraard
blijft Brasser op de achtergrond aanwezig voor
vragen van Kramer, maar Brasser geeft aan dat
alle communicatie vanaf nu via Kramer zal lopen.
Het mailadres van Kramer is o.kramer@zaanstad.
nl. Ook kan via 14075, het algemene nummer van
de gemeente Zaanstad, contact worden gezocht.
Bent u via e-mail of persoonlijk bij de commissie Dorpscontact aangemeld dan ontvangt u de
notulen bij de uitnodiging voor de volgende vergadering. Wilt u op de hoogte worden gehouden,
meld u dan aan bij: Ingrid Jahn, secretaris commissie Dorpscontact Westzaan, Kerkbuurt 40, 1551 AE
Westzaan.
Telefoon: 075-6153 348 of 06-1717 1793. E-mail:
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl
Carla van den Puttelaar

Onderhoud aan de Weelbrug. Foto Fred Eerenberg.

Wat hebben we tijdens de sluiting gedaan?
Tijdens de sluiting hebben we zo goed mogelijk
contact proberen te houden met de ouders en kinderen. Vanuit de peuteropvang (die gesloten was)
hebben wij met ouders gebeld, gevraagd hoe het
thuis ging of er nog vragen waren of dingen waar
ze thuis tegenaan liepen. Het was goed te horen
dat het goed ging met de kinderen en hun ouders.
Leuk om tips te geven en een week later te horen
dat die tips geholpen hebben. Of gewoon een
gezellig kletspraatje met de ouders en soms ook
even met de kinderen aan de telefoon.

zien. Ik zal u eerlijk bekennen dat wij net zo blij als
de kinderen waren om ze te zien en dat ook wij de
foto’s en filmpjes zeker tien keer hebben teruggekeken. Maar gelukkig kregen we op 21 april tijdens
de persconferentie te horen dat we 11 mei weer
open mochten. Wanneer ik dit stukje schrijf, zijn wij
plannen aan het maken hoe wij zo veilig mogelijk
weer open kunnen. Ik hoop dan ook dat ik de volgende keer weer een stukje kan schrijven over de
gezellige activiteiten die wij met ‘onze’ kinderen
hebben gedaan.

Ook hebben wij videofilmpjes gemaakt voor de
kinderen. Met het maken hiervan hebben we heel
veel lol gehad. Een boekje voorlezen of zingen
voor de camera zonder enig interactie is iets wat
wij helemaal niet gewend zijn. Het moest dan ook
een aantal keer opnieuw gefilmd worden en dat
leverde heel veel lol op. De reactie die wij van de
ouders terugkregen was echt heel leuk. Foto’s,
knuffels en filmpjes van de kinderen werden naar
ons toegestuurd. Zoals een filmpje van kinderen
die zo blij waren om ons weer te zien en te horen
en ons filmpje wel tien keer achter elkaar wilden

Monique van Westrop
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Nieuw kunstgebit?
Gegarandeerd de beste zorg
voor u en uw kunstgebit!
kunstgebi
BEL VOOR

EEN

AFSPRAAK

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

075 - 670 76 3
36

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

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

Tienlingstraat 14 | 1507 DD Zaandam
Tel. 075 614 24 14
info@hauzendorfer.nl
www.hauzendorfer.nl

Wij doen alles voor uw auto

SNEL
VAKKUNDIG
BETROUWBAAR

•

VESTIGINGEN

•

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

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

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

Hauzendorfer Bosch Car Service

•

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

Alles is anders, ook Huttenbouw
Het liefst hadden we, net als alle andere
jaren, ook dit jaar weer een enthousiast huttenbouwbericht willen plaatsen. Zoiets als:
‘Leg je hamers en zagen alvast maar klaar,
want we gaan deze zomer weer huttenbouwen!’ Maar jammer genoeg kan dat niet.
Want alles is anders door het coronavirus.
Eind april hoorden we minister-president Mark
Rutte vertellen dat het verbod op evenementen is
verlengd tot 1 september 2020. Dit betekent dat
alle vergunningsplichtige en meldplichtige evenementen tot die datum verboden zijn. Dus ook
alle huttenbouwdorpen in hun originele vorm en
omvang. Dat is superjammer, maar wel duidelijk.
Of er op een andere manier invulling kan worden
gegeven aan het evenement is op het moment
dat we dit bericht schrijven nog niet duidelijk.
De organisatie heeft hierover in ieder geval nauw
contact met de betrokkenen bij gemeente Zaanstad. Wil je op de hoogte blijven van actueel
nieuws rond de Huttenbouw in Westzaan? Volg
dan de Facebookpagina ‘Huttenbouw Westzaan’.
Daar kun je eventueel ook je vragen kwijt.
Het is elk jaar weer duidelijk hoe enorm waardevol Huttenbouw Westzaan is. Het evenement verbindt niet alleen de kids van 6 tot 12 die meedoen,
maar ook de oudere kids die helpen als jeugdleiders, de lokale sponsoren die de Huttenbouw een
warm hart toedragen en alle vrijwilligers die er
elk jaar voor zorgen dat het evenement een driedaags zomerspektakel is. We blijven positief en
kijken nu al uit naar Huttenbouw 2021!
Huttenbouwgroeten namens
alle leden van de organisatie,
Sabrina Werkhoven
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De lekkerste kazen
en wijnen
Wij hebben ze!
Zuideinde 38
Koog aan de Zaan
075-6160244
www.lecockelon.nl
9

DEXIS NETHERLANDS
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

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

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

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

 Hatha Yoga
 Yin Yoga
 Workshops
Speciale lessen
WWW.YOGASTUDIOTINY.NL
06 30 24 58 85
Lid Vereniging Yogadocenten
Nederland
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Roda blijft papier en karton
inzamelen maar geen restafval
Hoewel de papier- en kartonprijzen zwaar onder
druk staan, blijft korfbalvereniging Roda hiervoor
een inleveradres. Elke ochtend, middag en avond
wordt het aangeleverde karton en papier door
Rodavrijwilligers in de containers gezet. Voor Roda
betekent dit nog steeds een belangrijke bron van
inkomsten, die onder meer ten goede komt aan de
jeugdafdeling. Naast papier wordt er ook veel karton aangeleverd, mede door bedrijven die hiervoor
bij andere aanleveradressen zouden moeten betalen. Roda is daar blij mee, want het geeft de club,
zoals eerder genoemd, meer financiële armslag.
Sinds de nieuwe regeling van het afval scheiden
zijn er ook wat minpunten voor Roda bijgekomen. Er worden nu ook spullen zoals restafval,
piepschuim, plastic, glas enzovoort bij de papiercontainer gedumpt. Zelfs de nieuwe, verrijdbare
afvalbak van Roda (1100 liter) zit bijna wekelijks vol
met dit soort afval, en dat terwijl de activiteiten bij
Roda vanwege corona stilgelegd zijn. Helaas heeft
dit het bestuur doen besluiten om een waarschuwingsbord en camera’s op te hangen, om het illegaal storten van afval tegen te gaan. Roda hoopt
dat deze minpunten verdwijnen en dat Westzaan
de club in deze moeilijke tijd massaal blijft steunen
met het storten van, alstublieft, alléén papier en
karton.
Namens de papiercommissie Roda,
Otto Hauzendorfer

Toch Dodenherdenking in Westzaan
Door de corona was er dit jaar in de Grote Kerk of
de Zuidervermaning helaas geen 4-meiherdenking
zoals we die gewend zijn. Maar er gebeurde wel
iets anders. Kees Heinis, een zeer geoefend trompetspeler met meer dan 60 jaar ervaring, voelde
sterk de behoefte om aan de oproep van de landelijke muziekverenigingen gehoor te geven. Hij
pakte zijn trompet om in de tuin aan het Weiver om
exact 19.58 uur 30 seconden lang de Taptoe te spelen. Kees was op 8-jarige leeftijd al een enthousiast
leerling op de trompet. Toen hij 10 jaar was, mocht
hij al in het grote orkest van Crescendo een aardig deuntje meespelen. Kees is 18 jaar bestuurslid
van Crescendo geweest, waarvan 13 jaar als penningmeester. Ook heeft hij jarenlang optredens
verzorgd met de Boerenkapel en met veel plezier
meegedraaid in het Dagorkest Zaanstreek-Waterland. Helaas moest dit prachtige orkest onlangs
stoppen wegens de terugloop van het aantal leden.
De Taptoe is het signaal op trompet of hoorn dat
tijdens Dodenherdenking de twee minuten stilte
inluidt. Het commando ‘Tap toe!’ (‘Sluit de biertap!’)
werd vroeger in kazernes gebruikt om duidelijk te
maken dat de dag voorbij was en wordt vermoedelijk al sinds begin 17de eeuw geblazen. Het Taptoesignaal lijkt op het Britse signaal Last Post, maar is
niet hetzelfde. Door de geallieerde militairen in de

Tweede Wereldoorlog is de Last Post ook in Nederland bekend geraakt.
Fred Eerenberg en Kees Heinis

Activiteiten Lambert Melisz
Het is stil
We zijn nu al weken in de ban van het coronavirus en we leven nog steeds in een onzekere tijd.
Wanneer alles weer normaal wordt, weet niemand. 28 april was de middag van het optreden
van de band Van der Hoeven. Een gezelligere
afsluiting van het seizoen kon de activiteitencommissie niet bedenken. Maar helaas, in plaats
daarvan is het al weken stil, heel stil.
Het jaarlijkse uitje kan hopelijk op een ander tijdstip plaatsvinden en helaas gaat Samen Zomeren op 11 augustus ook niet door. Hoewel het
niet valt onder evenementen, die in het hele
land tot 1 september gecanceld zijn, is het niet
verantwoord om met ongeveer 60 personen in
één ruimte te vertoeven. De gezondheid van de
bewoners gaat vóór alles. Hopelijk kunnen wij
het omzetten in Samen Winteren!
Het stond al een tijdje op de planning om de
vloer van de grote zaal een opknapbeurt te
geven. Nu toch alles stil ligt, is besloten die in de
maand april aan te pakken. Het is een prachtig
resultaat geworden, met dank aan Bert Romkes en Raymond Simons, beiden bewoners van
Lambert Melisz. De tafels en stoelen moeten ook
hoognodig een onderhoudsbeurt krijgen en we
zoeken een oplossing tegen het krassen van de
poten op de vloer. Het gezamenlijke terras op de
begane grond heeft twee nieuwe parasols gekregen, die door de bewoners zelf zijn betaald. De
stichting heeft een parasolvoet geschonken. Een
mooi initiatief om dit met elkaar te sponsoren.
Fijn dat er al in de maand april met het heerlijke
weertje veel gebruik van gemaakt kon worden.
Omdat de zaal flink is aangepakt, werd besloten
ook de gordijnen maar eens onder handen te
nemen. Onze dank gaat uit naar de bewoners en
vrijwilligers die bezig zijn geweest om de grote
zaal een frisse aanblik te geven, met uiteraard 1,5
meter afstand van elkaar.
Houd afstand, blijf gezond.
Marion Bruins

De vloer van de grote zaal heeft een opknapbeurt gekregen.
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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 graffiti
Afnemen zonnepanelen

PERSO ON LIJ K,
FLE XIBEL EN EF FECTIE F

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

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

075-7711481

Assendelft

Smit
en Alles
landbouwmechanisatie

www.smitenalles.nl

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

Uitgeest

Molenwerf 3, 1911 DB
T: 0251-319065
M: 06-21574068
E: info@smitenalles.nl
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075-6218845

010-4625985

Provincialeweg 21a

Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie

3047 BB Rotterdam

WWW.INTERSELEKTIE.NL
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Guisweg 35
1544 AG, Zaandijk

info@slijterijsaendyck.nl

Op zoek naar
c h we

Nu ook bij ons verkrijgbaar
de Originele Reght Huys Bitter

tel. 075 - 621 37 91

www.slijterijsaendyck.nl

www.slijterijsaendyck.nl

De
puzzel
van
INGRID

Deze maand geen prijspuzzel. U kunt de oplossing dus niet
insturen. De oplossing van de puzzel in het aprilnummer
is PAREL VAN DE ZAANSTREEK, de bijnaam die Zaandijk
had vanwege zijn schoonheid. Deze maand hebben we een
ouderwets kruiswoordraadsel. Veel puzzelplezier.

KRUISWOORDRAADSEL
1
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21
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31
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43
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48

51
55
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58

64
69
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75
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77
80

82
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94
99
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72

79

85

113

60

76

81

110

56

62

78

106

53

59
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102

42

49
52

54

98

41
45
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74

32

36

44

46

68

26
28

33

63

11

22
25

30

50

10

18

27
29

9

14

20

23

7

95

91
96

84
88
92

93

97

100
103

101
104

107

105
108

109

111

112
114

Horizontaal: 1 elektriciteit, 6 op je gezondheid,
12 torenomgang, 14 munteenheid uit zweden,
15 einde van de endeldarm, 16 hoofddeksel,
18 beschadiging, 19 erfelijk materiaal, 20 aanpoten, 22 aanwijzend voornaamwoord, 23
hetzelfde (afk.), 24 zwart puntje op de huid, 26 landcode van Kazachstan, 27 rookartikel, 29 vervelend,
31 teken (Eng.), 33 schrijfgerei, 36 planeet, 37 dorp
in Noord-Brabant, 38 adem, 41 poep, 43 bankrekeningnummer, 44 Franse koning, 45 ik verbied
(lat.), 46 Koreaanse trommel, 47 omdraaien, 49
hoofdgroet, 50 boom, 51 geld schenken, 53 selenium (afk.), 54 wijnsoort, 55 deel van een boom,
57 aangehaalde lus, 59 toilet, 61 voorop, 62 kwajongen, 64 jongensnaam, 66 broeibak, 68 deel van
een schip, 70 rugtasmerk, 73 bruto (afk.) 74 zeewier,
76 indianensymbool, 77 roem, 78 aan boord
van een stoomschip (afk.), 79 onderricht, 80 tentoonstellingsgebouw, 81 bevestigingsmiddel, 82
Spaanse kuststreek, 84 kat (Eng.), 85 rivier in Japan,
87 bacon, 89 onder meer, 92 voertuig voor bomentransport, 94 deel van de maag, 98 uitroep, 100
lovertje, 101 slee, 102 deel van de week, 104
beroep, 105 voorkeur, 106 bindmiddel, 108 Nationaal instituut voor radio-omroep (afk.), 109 leesvoer, 110 ondervoed, 112 flinke, 113 beloning, 114
kookgerei.
Verticaal: 1 sportarena, 2 wijze van doen, 3 raadselwoord, 4 gewicht, 5 mannelijk dier, 7 geloof
(afk.), 8 walvissoort, 9 plaats of streek, 10 kwajongen, 11 gevoelszintuig, 13 niet vacant, 16 heugelijke viering, 17 meubelstuk, 20 schrijfgerei, 21 deel
van de hals, 24 Duitse munt, 25 overschot, 27 werkmethode, 28 stinken, 30 vliegtuigtype, 32 voor
niets, 34 verlichting, 35 doelpunt maken, 36 stil!,
37 ooievaar, 39 tijdseenheid, 40 op deze plek, 42
cilinder, 47 vloerkleedje, 48 luizenkam, 51 smurrie,
52 imitatie, 54 kindervoertuig, 56 zuivelproduct,
57 Son eminence (afk.), 58 platina (afk.), 59 generale staf (afk.), 60 kosten koper (afk.), 63 diefstal, 65
bewijsstuk, 67 deel van de hals, 69 iemand zonder
pigment, 71 alleen zang, 72 beruchte ziekte in de
middeleeuwen, 73 last dragend, 75 Zwitserse wintersportplaats, 77 soort uitslag, 82 calcium (afk.), 83
brandresten, 86 rots in zee, 88 alcoholische drank,
89 uit zee opstijgende nevel, 90 wintersport, 91
Duits merk van schrijfmachines, 93 iets zeggen, 95
huisdier, 96 meisjesnaam, 97 algemene energieraad (afk.), 99 Bijbelse vrouw, 101 evenementencomplex in Amsterdam, 103 salaris, 105 ontlasting,
107 belemmering, 109 mannelijk. dier, 111 Indonesië (op auto’s), 112 bazige vrouw.
Zet de letters van onderstaande vakjes achter
elkaar en je leest de ouderwetse benaming voor
het waggelend aan komen lopen: 15 106 48 1
82 99 4 51 22 70 3 50 21.
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EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

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

INSTALLATIEMAN

r
e
m
m
a
V ol e n d

www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

renovatie
onderhoud
service

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

Uitvaartverzorging

Dag & Nacht bereikbaar
023 - 5 371 375

VISHANDEL PLAT

WEBSITES • HOSTING • ONDERHOUD

opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan

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

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

MKB-ONLINE.NU

Gré Luttik

-

Ruud Kerkhoff

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

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

All-in websites
Webhosting en onderhoud Weiver 90
1551 SK Westzaan
WordPress en Joomla!
Overzetten naar WordPress

06-814 757 74

Zoekmachine vriendelijk
Geschikt voor mobiel

info@mkb-online.nu

WWW.MKB-ONLINE.NU

Westzijde 318, Zaandam
T 075 - 616 17 17



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

DE KINDERTUIN

PeuterSpelen
Voor- en Naschoolseopvang
Kinderdagverblijf

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

J.J. Allanstraat 334 / 1551 RT Westzaan
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Belangrijke adressen

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

Spreekuren Westzaanse huisartsen

Doopsgezinde Gemeente

Spreekuren van dr. H.B.E. Vink, dr. G.N. van Altena
en dr. B. Peeters.
Torenstraat 2-4, 1551 BL
Wegens corona voorlopig geen inloopspreekuur.
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

Voorlopig zijn er geen diensten.

Christelijke Gereformeerde Kerk
Vanwege de coronacrisis zijn er voorlopig geen
kerkdiensten.
www.cgkbeverwijk-westzaan.nl

Gereformeerde Gemeente Westzaan
We zenden kerkdiensten uit via Kerkdienstgemist.nl:
31 mei Eerste Pinksterdag
		 10.00 en 15.30 uur leesdienst
7 juni 10.00 en 15.30 uur leesdienst
11 juni 19.30 uur ds. C. van Ruitenburg
14 juni 10.00 en 15.30 uur leesdienst
21 juni 10.00 en 15.30 uur stud. P.C. Vlot
24 juni 19.30 uur ds. W. Mouw
28 juni 10.00 uur leesdienst en 15.30 uur
		 ds. P. Mulder

Protestantse Gemeente Westzaan
Het is een wonderlijke tijd. De historie leert ‘in tijden
van nood zitten de kerken vol’, maar nu moeten
de kerkdeuren dicht blijven om coronabesmetting
te voorkomen. Tegelijkertijd is er wel behoefte
aan geestelijke steun. Als kerk proberen we op
creatieve wijze steun te geven. Via onze website
www.pgwestzaan.nl is troostmuziek te vinden die
gespeeld is door gemeenteleden. Elke vrijdag wordt
een bemoedigende boodschap gesproken door
ds. Cornelis Visser. Via bovenstaande website zijn
kerkdiensten te beluisteren, terug te luisteren en te
bekijken. U kunt iedere zondagochtend om 10.00
uur rechtstreeks doorschakelen naar de kerkdienst
van de Noorderkerk in Zaandam of De Ontmoeting
in Zaandijk
Westzaan is een samenwerkingsverband aangegaan
met de kerk van Oostzaan, Wormer en Zaandam.
Eens in de maand is ds. C. Visser te horen via de
Noorderkerk. Om de dienst via Facebook te zien
moet u als zoekvraag intikken: Kerkdienst online
Zaanstreek. Verder is ds. Cornelis Visser telefonisch
of via e-mail beschikbaar om geestelijke steun te
geven. Deze crisistijd roept grote vragen op. Niet
op alle vragen is antwoord, maar de predikant wil in
ieder geval een luisterend oor zijn, ook voor wie niet
kerkelijk gebonden is. Telefoon: 06-4972 6636. E-mail:
predikant@pgwestzaan.nl.

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 juni 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
25 juni 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 toegestuurd. Een berichtje naar het secretariaat is
voldoende.

Selis zei: Een glimlach is een facelift die
binnen ieders bereik ligt.

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

In diverse kerken zijn de lege banken gevuld met selfies. Dat
helpt verrassend goed om bij onlinediensten toch de aanwezigheid van gemeenteleden te voelen.
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GEZICHTSBEHANDELING,

HUIDVERBETERING ,
ELEKTRISCH ONTHAREN

Zaanstad
T: 06-5494 5898
N AT U U R L I J K M O O I
DE PE RSOON LIJKSTE
OPLOSSIN G VOOR
U W HU ID VIN DT U BIJ
LIE V IN W E STZA A N
MEER WETEN?
OF VRIJBLIJVEND EEN
AFSPRAAK MAKEN:

06 - 55 321 459
Gas - Water - Sanitair

INSTITUUTLIEV.NL

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

Rioleringen - Dakbedekkingen
Lood-, zink- en koperwerken

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

Specialistisch.
Innovatief.
Duurzaam.
ZAANS VAKMANSCHAP

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

Bona Gecertiﬁceerd Vakman,
certiﬁcaatnummer NL31093

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