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Je gaat het pas zien als je het 
dóórhebt.

Taal, begrip
en tia’s
Bij ons thuis is taal echt wel 
een dingetje. We houden van 
woordgrapjes, struikelen over 
verkeerd gelegde klemtonen in 
journaals en praatprogramma’s 
of over hardnekkige woorden 
die in onze taal geslopen zijn en 
niet meer te verbannen lijken. 
We ergeren ons óf lachen om 
fouten in de krant of in onder-
titels. Taalgevoel en taalbegrip. 
Het wordt lastiger als mensen 
niet meer op woorden kunnen 
komen door geheugenproble-
men of door een tia. Het zoeken 
naar omschrijvingen als woor-
den tekortschieten levert soms 
prachtige taalvondsten op. Zo 
had mijn schoonvader het na 
zijn tia in februari over een me-
vrouw met vrome praatjes die 
aan zijn bed geweest was. Daar-
mee bleek hij een pastoraal me-
dewerkster te bedoelden. Dat is 
heel creatief. Beroerder wordt 
het als je écht geen tekst meer 
hebt, zoals een ander familielid 
van ons. Ja zeggen en nee be-
doelen. Dan zou je wénsen dat 
er in kromme zinnen gepraat 
kon worden, dat er woorden 
overgeslagen worden, zinnen 
verhaspeld en dingen aangewe-
zen worden, in plaats van dat  je 
moet raden wat bedoeld wordt. 
Dat maakt alle taal relatief. Als 
er geen verbale communicatie 
meer mogelijk is, rest ons mi-
miek, gebaren en invullen. Dat 
kan ook hilarisch worden. Kijk 
maar naar Irma!

Linda Wessels,
redactie De Wessaner

Westzaan heeft er een molen bij
De Veldmuis wordt herbouwd bij de Kikkertse Kluft
De lattenzaagmolen De Veldmuis wordt momenteel herbouwd op de 
oorspronkelijke plek aan de Veerzagersloot bij de Kikkertse Kluft in 
Westzaan-Zuid. Het timmerbedrijf Jonker Restauratiewerken bouwt 
de molen. De bouw heeft ter plekke in de buitenlucht plaatsgevon-
den, alleen bij slecht weer werd in tenten gewerkt. De kap werd in de 
werkplaats van het bedrijf gemaakt. De rietdekkers hebben de romp 
inmiddels van riet voorzien. In het najaar wordt de kap met de ko-
ningsspil op het achtkant geplaatst. Daarna kunnen de wieken eraan. 
De roeden voor de wieken zijn 16 meter lang en hebben een gewicht 
van 500 kilo. Ze zijn gemaakt door een constructiebedrijf in Limburg.

Tabaksstelen stampen
De Veldmuis werd in 1689 als snuifmo-
len gebouwd. Later werd de molen 
ingericht als lattenzager. De molen werd 
in 1916 tot stellinghoogte gesloopt. 
De opstal van de zagerij is rond het 
jaar 2000 wegens bouwvalligheid ver-
dwenen. De lattenzager De Veldmuis 
stond in de volksmond ook bekend als 
De Kikkert en was van oorsprong een 
snuifmolen. De windbrief werd op 3 
november 1689 uitgereikt aan Cornelis 
Dircksz. IJff voor het bouwen van ‘een 
kleyn moolentje om van taback ste-
len snuyf taback te macken’. De molen 
stond aanvankelijk ten oosten van het 
dorp, tussen de Korenbloem- en de 
Roggebloemsloot. De Veldmuis heeft 
daar tot 1738 tabaksstelen staan stam-
pen. In dat jaar verkocht de familie IJff 
de molen onder voorwaarde dat de 
molen verplaatst zou worden. Koper 
Aris Engel liet de molen ten westen van 

het dorp herbouwen, op enige afstand 
van het Zuideinde, aan de later naar de 
molen vernoemde Veldmuis- of Veerza-
gersloot waar de Veldmuis werd inge-
richt voor het zagen van veren en latten.
In 1833 kocht Albert Buys de molen 
voor een bedrag van 800 gulden. Na 
zijn overlijden in 1869 werd het molen-
bedrijf voortgezet door zijn dochters 
Elisabeth en Maartje Buys. Rond 1900 
kwam de molen in handen van Piet Kee, 
meesterknecht bij houthandel Simonsz. 
In 1916 was het gedaan met de wind-
kracht van de Veldmuis. De molen werd 
tot stellinghoogte afgebroken en er 
werd een petroleummotor in geplaatst 
voor de aandrijving van de fijnschaverij.
Het verhaal gaat dat tijdens de demon-
tage van de molen in 1916 de onder-
delen zijn verkocht aan een Amerikaan 
die de molen in eigen land wilde her-
bouwen. De molen is daar echter nooit 
aangekomen, omdat het schip dat de 

onderdelen vervoerde tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog werd getorpedeerd. 
En zo vond de Westzaanse Kikkert zijn 
laatste rustplaats op de bodem van de 
oceaan.

Natura 2000
De eerste plannen voor de herbouw 
van De Veldmuis dateren al van 2003. 
Het was voor initiatiefnemer Gé Som-
broek van bouwbedrijf Somass veel 
werk om het plan van de grond te krij-
gen. Gesprekken met de gemeente, 
provincie en Natuurmonumenten 
volgden. De molen zou in een Natura 
2000-gebied komen te staan, waar 
eigenlijk niet gebouwd mag worden. 

Maar omdat het om de herbouw van 
een bestaande molen ging, kwam er 
toch toestemming. Door de economi-
sche crisis die toen volgde, heeft het 
plan jarenlang stilgelegen. Het bord 
waarop de grond met het bouwplan 
te koop werd aangeboden heeft ruim 
tien jaar ter hoogte van Zuideinde 285 
aan de weg gestaan. Pas een paar jaar 
geleden kwam er weer schot in de 
plannen. 
De molen van het type bovenkruier zal 
boven op een schuur worden geplaatst. 
De molen zal geen houten latten gaan 
zagen, zoals vroeger. Mogelijk wordt er 
een generator in de molen geplaatst, 
die de windkracht zal omzetten naar 
elektriciteit. De schuur zal ingericht 
worden als woonhuis.

Het achtkant werd onlangs met riet bedekt. 
Foto Fred Eerenberg.

Bouwtekening van de nieuwe molen De Veldmuis.

De Veldmuis in 1885. Bron: Gemeentearchief 
Zaanstad.
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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

Ons restaurant is weer geopend.
Bij mooi weer kunt u ook 

gebruik maken van ons terras.

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

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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



3

Fit blijven in coronatijd
Iedereen vraagt zich af wanneer we weer nor-
maal mogen en kunnen doen. De meest pessi-
mistische personen denken dat het nooit meer 
normaal wordt en eerlijk gezegd denken wij dat 
ook. Nooit meer zoals het was, maar wel lijkt er 
versoepeling te komen en daar maken we graag 
gebruik van. Op dit moment zijn we nog geslo-
ten, maar per 1 juli mogen we, onder voorbe-
houd, met maximaal 100 personen het gebouw 
weer betreden. Dan moet men wel alle regels 
navolgen. 
Inmiddels zijn we op het buitenplein gestart 
met de verschillende sporten. Op maandag van-
af 19.30 uur zumba en op dinsdag vanaf 19.30 
uur combinetics en tabata. Je hoort overal dat 
bewegen, juist nu, erg belangrijk is. Kom gezel-
lig meedoen, je bent van harte welkom voor een 
gratis proefles. Wel graag vooraf aanmelden via 
info@dorpshuis-westzaan.nl.
Op woensdag is er bij De Kwaker vanaf 19.00 uur 
bodyshape door gymvereniging Jahn.
Op maandag, woensdag en donderdag is er tot 

en met 9 juli Fitcircuit onder leiding van Maya 
Stoffer. Binnenlopen tussen 9.00 en 10.00 uur. 
Als je mee wilt doen, moet je even contact opne-
men met Maya: info@fitcircuit.nl. Op 17 augus-
tus start het binnencircuit weer.
We hopen dat op het moment van lezen de 
vooruitzichten er gunstiger uit zien en dat we 
elkaar snel weer mogen ontmoeten in de Kwa-
ker. Wij hebben er zin in.

Stichting Vrienden van De Kwaker
In 1992 is de Stichting Vrienden van De Kwaker 
opgericht met o.a. als doel de Stichting Exploi-
tatie Dorpshuis De Kwaker financieel te onder-
steunen voor zover daar behoefte aan zou zijn. 
Hierdoor kon dorpshuis De Kwaker in de tijd dat 
deze hoorde bij de stichting Welsaen blijven 
draaien omdat jaarlijks de loonkosten werden 
betaald door de Stichting Vrienden.
Nadat dorpshuis De Kwaker eind 2005 zelfstan-
dig doorging als Stichting Exploitatie Dorps-
huis De Kwaker was het in 2016 middels o.a. 

een lening van de Stichting Vrienden mogelijk 
het dorpshuis te kopen van Parteon. Sinds de 
oprichting waren er meer dan 300 donateurs die 
jaarlijks een bijdrage (van minimaal € 12 per jaar) 
betaalden, maar door overlijden, verhuizing etc. 
is het bestand op dit moment minder dan 300. 
Dit verontrust het bestuur, mede door de coron-
acrisis waarin wij ons op dit moment bevinden, 
die ons dorpshuis ook behoorlijk raakt.
Wij zijn dus op zoek naar nieuwe donateurs die 
dorpshuis De Kwaker een warm hart toedragen 
en bereid zijn om jaarlijks een bijdrage (mini-
maal € 12) te betalen. U kunt zich aanmelden 
per telefoon (075-6310 352) of per e-mail (info@
dorpshuis-westzaan.nl).

Verkoopexpositie de  
Zaanse KunstSalon gestart
Eerder deze maand opende de Willem Jansenstich-
ting bij Galerie Staphorsius de Zaanse KunstSalon, 
een verkoopexpositie geheel samengesteld uit 
kunstwerken die door particulieren zijn ingebracht.
Uiteindelijk zijn er meer dan 300 items aangeleverd, 

waaronder ruim 100 objecten afkomstig uit de 
omvangrijke collectie van de Zaankanter Remmet 
Ouwejan jr. (1930-2019), zoals schilderijen, gesne-
den beeldjes, zilverwerk en snuisterijen. Bijzon-
dere aandacht is er ook voor een unieke collectie 
abstracte werken van de Zaanse schilder Jaap Stel-
laart (1920 - 1992). Verder hebben we ook een mooi 
aanbod in verschillende technieken van bekende 
Zaanse schilders als Chris en Willem Jansen, Her-
man Buschenhenke, Frans Mars, Gerrit Jan de Geus, 
Cornelis Abbing, Cornelis Koning, Freek Engel, Jan 
de Boer, Jan Kruijver en ook zeer aansprekend werk 
van Peter de Rijcke. Ook is er werk te zien van Piet 
van Wijngaerdt en meerdere werken op papier van 
Clemens Briels, Karel Appel en Corneille.
De galerie heeft alle noodzakelijke hygiënemaatre-
gelen getroffen en is desgewenst ook op afspraak 
buiten de reguliere openingstijden geopend. De 

verkoopexpositie loopt tot 19 september.
Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 
9.00 tot 17.00 uur. www.willemjansenstichting.nl

Westzaan staat stil
Ook wij als Westzaners komen er niet onder-
uit, we zijn gevangen door het coronavirus. 
Alle activiteiten die aan het begin van het jaar 
zouden plaatsvinden, zijn komen te vervallen. 
Denk hierbij aan de algemene ledenvergade-
ring, Koningsdag, de 4 & 5 mei-viering, maar 
ook bij verenigingen en andere instellingen zal 
het allemaal wat anders gaan dan normaal. Wij 
als dagelijks bestuur zien, horen en merken dit 
uiteraard ook. Zoals in deze Wessaner te lezen is, 
is er ook besloten om De Dag van Westzaan niet 

door te laten gaan. Tijdens de onlinevergade-
ring van het dagelijks bestuur was wel de vraag 
hoe, wat en wanneer dan wel?
Ondanks dat het langzaam aan iets beter wordt 
voor ons allemaal, is de grote vraag: Hoelang zit-
ten we nog vast aan onze nieuwe 1,5-metersa-
menleving? Want zolang deze regel er is, blijft 
het voor iedereen lastig om iets te organiseren, 
in welke vorm dan ook. Hoe graag we ook willen 
en hoe enthousiast we ook zijn, iets plannen in 
deze tijd is heel lastig. 

Op diverse locaties wordt al weer buiten gesport, 
met 1,5 meter afstand, maar uiteraard hopen we 
dat er spoedig nog meer leuke, mooie en spon-
tane dingen zullen gaan plaatsvinden. Ondanks 
alles heeft het dagelijks bestuur in deze tijd 
ook nog iets heel leuks te melden. In april 2021 
bestaat de Westzaanse Gemeenschap namelijk 
75 jaar! Maar ook al klinkt dit nog ver weg, we 
weten niet hoe onze samenleving er dan uitziet.

vervolg op pagina 5 >>

A.J. Groenewegen - Melktijd. Jaap Stellaart - Ik geef alles door.
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Rechte tocht 9d, 1507 BZ Zaandam  
Tel: 075 - 631 23 84
Mob: 06 - 532 31 977
E-mail:     r.hotting@hottingelektrotechniek.nl 
Internet:    www.hottingelektrotechniek.nl

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

Banden en velgen  -  Uitlijnen

Uitstekende service en kwaliteit
voor een scherpe prijs!

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

www.autobedrijfbrakenhoff.nl

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel
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Di. t/m Za.
geopend

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

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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De Dag van Westzaan hakt de knoop door

Aan het begin van het jaar waren we vol van 
enthousiasme en hadden we veel ideeën om er 
een mooi jaar van te maken. Maar plotseling staat 
de hele wereld op zijn kop vanwege het coronavi-
rus. Met allerlei rare regels en ontwikkelingen, het 
zijn onzekere tijden voor ons allemaal. 
In eerste instantie dachten velen dat het wel mee 
zou vallen. Maar na een paar weken bleek dat het 
grote gevolgen had voor alles en iedereen. Toen 
hoopten we dat het zo rond mei/juni wel voorbij 
zou zijn. Inmiddels is het duidelijk dat alle evene-
menten tot 1 september zijn afgelast. Omdat 12 
september kort na 1 september valt, heeft de orga-
nisatie na lang twijfelen en overleg de knoop moe-
ten doorhakken. Hoe jammer wij het ook vinden, 

dit jaar zal De Dag van Westzaan niet doorgaan!
Het organiseren van De Dag van Westzaan had 
namelijk al op volle toeren moeten draaien. Daar-
naast acht de organisatie de kans klein dat het op 
een normale manier door kan gaan. Wij denken dat 
de kans reëel is dat we ook in september in onze 
1,5-metersamenleving moeten leven. Zoals menig-
een nu al merkt tijdens het boodschappen doen 
et cetera, is dat best een dingetje. Omdat we onze 
deelnemende partijen op zo’n leuke dag niet met 
allerlei regels willen opzadelen, maar ook om de 
gezondheid van iedereen te waarborgen, hebben 
wij definitief besloten om De Dag van Westzaan 
niet door te laten gaan.
Alle mooie ideeën die er voor dit jaar waren zullen 
nog even in de kast moeten worden gezet en dan 
hopen wij er in 2021 een nog mooiere dag van te 
maken! Zodra er een datum bekend is voor een 
eerste vergadering zal de organisatie dat via de 
gebruikelijke wegen laten weten.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen via: ddvwikdoemee@gmail.com , of volg 

ons op sociale media. Facebook: De Dag van West-
zaan, Instagram: dedagvanwestzaan of Snapchat: 
dagvanwestzaan.
namens de Stuurgroep De Dag van Westzaan, 

Dewi Fraij

Oude trekkers bij De Kwaker op De Dag van Westzaan 2019. 
Foto Fred Eerenberg.

Foto’s op hoogte voor het goede doel
Nagenoeg iedere zondag staan ze als huisfotografen langs de lijn bij hun eerste 
elftal: Marijke Bosman (bij VV Assendelft) en ondergetekende (bij VVV West-
zaan). Door de coronamaatregelen wordt er nu al maanden niet gevoetbald en 
besloten ze samen iets te bedenken voor hun plotseling vrijgekomen zondag. 
Al snel viel het oog op de Watertoren, omdat die van Assendelft is maar toch 
ook wel een beetje van Westzaan. Het idee werd geboren om familieportret-

ten vanaf de Watertoren te maken. In de ochtend richting Assendelft en in de middag richting 
Westzaan. De initiatiefnemers moesten uiteraard wel wat goedkeuringen halen bij de uitbater 
van het restaurant (Groeneveld Eten) en de eigenaar van de Watertoren zelf. Zij waren direct 
bereid mee te werken toen duidelijk werd dat de foto’s volledig belangeloos genomen zouden 
worden en de opbrengst naar de zorgverleners in Zaanstad zou gaan.

Om het allemaal ‘coronaproof’ te laten verlopen 
werd er een strak schema georganiseerd van één 
familie per tien minuten en dat betekende dat circa 
45 families gefaseerd naar boven zouden mogen. 
Het familieportret kost 10 euro en eventuele ver-
volgfoto’s 5 euro per stuk. De droom zou dus zijn 
dat er aan het eind van de dag rond de 1000 euro 
opgehaald zou kunnen worden. De inschrijving 
werd een succes: binnen 24 uur waren er 60 fami-
lies ingeschreven en moesten er dus 15 op een 
reservelijst.

Zondag 17 mei, een prachtige dag met een uitzicht 
van meer dan 20 kilometer, mocht de eerste familie 
om 9 uur op de foto. Sommigen heel stoer en ande-
ren met een week van slapeloze nachten, omdat ze 
toch wel ietwat of een ernstige vorm van hoogte-
vrees hadden. Maar iedereen kwam weer beneden 
met een enorme ervaring rijker, leuk! We hebben 
het heel graag gedaan en danken alle vrijwilligers 
die deze dag in goede banen hebben geleid: Groe-
neveld Eten (Jeroen, Janet en Jennifer), Astrid Wes-
tra en Ron Bron.
Ik sluit af met het eindresultaat. De foto’s en vele 
fooitjes hebben de teller op maar liefst 1435 euro 

gebracht! Inmiddels is ook bekend dat dit geschon-
ken wordt aan al het personeel van de intensive 
care van het Zaans Medisch Centrum, in de vorm 
van een diner op hoogte in diezelfde Watertoren 
ergens in juli dit jaar. Door jullie gulle giften en de 
sponsoring door Groeneveld Eten kunnen we alle 
35 IC-medewerkers uitnodigen. Niet allemaal tege-
lijk, want de 12 bedden in het ZMC moeten wel 
bewaakt blijven. Ze hebben het verdiend!

Arno van den Broek,
pr VVV Westzaan

VVV Westzaan 1-speler Harm Hagemeijer met zijn vrouw Linda 
Rayer en dochtertje Maud.

>> vervolg van pagina 3 

Om van het positieve uit te gaan, denken we op 
dit moment dat we begin april 2021 dit kunnen 
vieren. Of dit klein of misschien wat groter kan 
weten we natuurlijk nog niet. We zullen van ons 
laten horen als er duidelijkheid is op allerlei vlak-
ken.
Zoals hierboven al is gemeld, is de algemene 
ledenvergadering (ALV) in april niet doorge-
gaan. Volgens de statuten dienen de jaarstuk-
ken voor 1 juli goedgekeurd te zijn, dat gaan 
we helaas niet redden. Door de tijdelijke wet 
COVID-19 hebben we vier maanden uitstel 
gekregen. De vraag is echter of het lukt om bin-
nen die termijn wel een ALV te organiseren. We 
hopen van wel. Zodra we hier meer over kunnen 
zeggen, laten we dit weten.
De toekomst zal laten zien hoe we ons hierin, 
met zijn allen, moeten gaan aanpassen. We 
hopen dat onze oude, normale samenleving 
snel weer terug zal keren. Het dagelijks bestuur 
wenst een ieder succes in deze vreemde tijd. En 
we hopen elkaar weer te zien en te spreken op 
het eerst volgende feest in het dorp!

dagelijks bestuur Westzaanse Gemeenschap,
Markjan Fraij 



6

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

Lydia de Vries
Vaartdijk 5, 1566 PL Assendelft

Tel.: 06-13054903   
E-mail: info@ly-risch.nl   

www.ly-risch.nl

HIER HAD  
UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie
over adverteren in  

kunt u mailen naar  
jan.steijn@tiscali.nl
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Heel vroeg in het voorjaar is het één 
van de eerste vogels die je kunt horen 
zingen. Ze zitten dan niet zo vaak laag 
bij de grond, maar zingen uitbundig 
op het hoogste plekje in de boom. 
Het zijn misschien niet de allermooist 
getekende vogels, maar in al hun 
bescheidenheid mogen ze er best 
zijn. Gelukkig zie en hoor ik ze regel-
matig in onze tuin en heb ik onder-
tussen ruimschoots de gelegenheid 

gehad de scharrellaar vast te leggen 
op de gevoelige plaat. 

Hij lijkt enigszins op het vrouwtje van 
de gewone huismus, maar de grijze 
kop en zijn dunner snaveltje maken 
duidelijk het verschil. Dat dunne 
snaveltje laat zien dat dit vogeltje 
voornamelijk insecten eet. Zaadeters 
hebben een veel dikkere snavel, zoals 
de ringmus of de Spaanse mus. Deze 

vergelijkbare soort zie ik veel langs 
het Noordzeekanaal in Westzaan-
Zuid. Wat ook duidelijk verschillend 
is, is de zang. De heggemus (Prunel-
la modularis) heeft een heel vrolijk 
liedje, wat niet lijkt op het getjilp van 
mussen. 

De heggemus is bij ons in Nederland 
een standvogel. Alleen als de bevol-
kingsdichtheid te groot is, trekt hij 
naar aangrenzende gebieden. In 
Noord- en Oost-Europa is het een 
trekvogel, daar wordt het voor een 
insecteneter te koud in de winter. 
Ondanks zijn vroege zang broedt hij 
pas half april. Door te zingen wil hij 
alvast zijn territorium zekerstellen. De 
Latijnse Prunella modularis is afgeleid 
van braunella, wat bruinachtig bete-
kent. ‘Modularis’ geeft aan dat er een 
zekere mate van melodie in de zang 
verborgen zit. 

Legendarisch verhaal
Een van de meest legendarische ver-
halen over vogels die ik ken, is een 
verhaal over de heggenmus. Een of 
andere dominee in het Victoriaanse 
tijdperk stelde dat de gelovigen 
een voorbeeld konden nemen aan 
dit bescheiden vogeltje. Jaren later 
onderzocht een wetenschapper het 
gedrag van heggenmussen. En wat 
bleek? Overspel is eerder regel dan 

uitzondering bij de heggenmus. De 
vrouwtjes bieden zichzelf stiekem 
aan buurmannen aan. En onderge-
schikte mannetjes nemen hun kans 
waar als de dominante man even niet 
aanwezig is. Promiscuïteit is de norm 
bij de heggenmus. Arme brave domi-
nee, maar gelukkig voor hem heeft 
hij geen weet gehad van het onder-
zoek. Ik kwam het verhaal tegen 
in het buitengewoon leuke boekje 
‘Vogels en de liefde’. Later las ik het-
zelfde in het onvergetelijke dagboek 
van Dirk Draulans ‘In de Putten’. Hoe 
dat komt? Het blijkt dat de manne-
tjes en vrouwtjes hun eigen territoria 
hebben. En die overlappen elkaar. En 
ja, dan kom je wel eens een goede 
buur tegen… Zou je goed kijken, dan 
heb je best kans dat je ziet dat een 
vrouwtje plots twee mannetjes heeft. 
Een extra kracht om haar jongen te 
voeden. Vrouwtjes met twee manne-
tjes brengen gemiddeld meer jongen 
groot. En dat is nu juist de bedoeling.

Er zijn overigens maar weinig vogels 
die monogaam leven. Zelfs bij het 
monogame leven van de knobbel-
zwaan valt een kanttekening te plaat-
sen. Er komen meer echtscheidingen 
voor dan je zou denken. Zo zie je 
maar, Victoriaans is de natuur nooit 
geworden. Dat was en is een door 
mensen bedacht frame.

Onlangs vloog, met een grote klap, een heggemus tegen ons raam. Boem, 
daar lag de kleine jonge stakker op z’n rug te spartelen. Ojee, vast de 
nek gebroken. Gelukkig niet. Even later vloog het vogeltje weer de vrije 
ruimte in. Ik weet niet goed waarom ik een zwak heb voor deze bijna on-
zichtbare druktemakers. Ze leven sober, teruggetrokken onder struiken, 
waar ze wat gezellig rondscharrelen over de grond: je hoort ze wel, maar 
ziet ze zelden. Ze zijn lastig te fotograferen. Vaak denk je dat er een veld-
muis wegschiet, zo vlug zijn ze. 

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

Een zwak voor de heggemus

Heggemus in het vroege voorjaar in een boomtop

Heggemus op de grond nadat hij tegen de ruit gevlogen is.

Attentie voor Lambert Melisz
Even een lichtpuntje in deze zware tijden. De 
Doopsgezinde Gemeente Koog/Zaandijk en West-
zaan organiseerde voor de bewoners, medewer-
kers en verzorgenden van Lambert Melisz iets 
aardigs. Voor de verzorgenden is deze coronatijd 
extra zwaar, terwijl de bewoners, hoewel ze op 
zichzelf wonen, veel minder bezoek ontvangen en 
veel afhankelijker zijn van anderen voor bijvoor-
beeld de boodschappen. 
Om iedereen in deze vervelende tijd een hart onder 
de riem te steken kregen deze mensen daarom op 
vrijdagochtend 12 juni een gebakje aangeboden. 

De delegatie van de Doopsgezinde Gemeente 
werd hartelijk ontvangen door de regiomanager 
van Evean, Jenny Schelvis. Zij had een handige 
looproute bedacht om iedereen nog vóór de kof-
fie van een gebakje te voorzien. Bij elke deur werd 
aangebeld en de appeltaartjes werden dankbaar in 
ontvangst genomen. Iedereen was blij verrast met 
deze attentie. Sommige mensen zagen vrijwel nie-
mand, vertelden ze en waren blij even een nieuw 
gezicht te zien. Actie geslaagd!

Paula Doeven Leden van de Doopsgezinde Gemeente in actie.
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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



Ben je familie van…?
Haha. Dat wordt mij wel vaker gevraagd, maar het 
antwoord is ‘nee’. Ik kom uit Groningen en heb hier 
geen familie. Jesse komt uit Zaandam. We wonen 
nu 3,5 jaar in Westzaan. We gaan tien jaar met 
elkaar en hebben naast Zaandam ook in Alkmaar 
gewoond, waar Jesse gestudeerd heeft. 

Hoe heb je hem leren kennen?
Elf jaar geleden op Lowlands Festival. Ik ben daarna 
eerst nog een half jaar gaan reizen door Australië, 
maar heb daarna toch weer contact gezocht. En 
van het een kwam het ander. 

Waar werk je?
Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar toen 
ik in Groningen klaar was met de pabo was er 
geen werk in het onderwijs. Ik moest kiezen waar 
ik werk zou gaan zoeken. Hier in de Zaanstreek of 
in Amsterdam was daar nog de meeste kans op. 
Ik heb toen met een nulurencontract op een kin-
derdagverblijf gewerkt en toen dat na drie jaar 
niet werd omgezet in een vast contract ben ik op 
basisschool IKC Tuindorp in Amsterdam gaan wer-
ken. Ik werk daar nu nog steeds. Met de kleuters. Ik 
ga daar op de elektrische fiets heen. Dat rijd ik in 
een half uurtje. Ik hou niet zo van fietsen en op een 
gewone fiets zou dat al gauw vijftig minuten zijn. 
Jesse werkt op het Iederslandcol-
lege in Amsterdam. Vanwege die 
lange vakanties is het wel fijn dat hij 
ook in het onderwijs zit. Ikzelf ben 
heel erg van het reizen. Jesse min-
der, maar met hem heb ik inmiddels 
ook al heel wat verre reizen gemaakt. We gaan ook 
ieder jaar op wintersport. 

Dit jaar wordt het geen grote reis dus.
Nee. We zijn van plan om met een pas gekochte 
grote tent Nederland te gaan ontdekken. We zijn 
hier wel weekendjes weg geweest en een week 
naar de Waddeneilanden, maar verder niet echt op 
vakantie.

Hoe is het voor een Groningse om in 
Westzaan te wonen?
Ja, heel anders. In Groningen vond ik de mensen 
meer open. Toen Jesse daar voor het eerst naar mij 
toekwam was hij verbaasd dat zelfs de buschauf-
feur hem goeiedag wenste. Maar hier zijn de buren 
echt oprecht geïnteresseerd en ze maken gauw 
even een praatje op straat. Dat hebben we in Zaan-
dam niet meegemaakt.  

Zou je te zijner tijd wel weer terug willen 
naar je geboorteplaats?
Nou, het is altijd een optie natuurlijk. Maar voor nu: 
ik werk op een fijne plek en we wonen hier heerlijk. 
Drie jaar geleden was dit ons eerste koophuis. Aan-
vankelijk wilde ik niet kopen, want dan zit je er zo 
aan vast. Maar nu we dat dus wel gedaan hebben 
zegt dat denk ik wel genoeg over wat ik wil. Jesse 
vindt het wonen in Westzaan erg relaxt. Alles is 
dichtbij: de rust om je heen en in de weilanden. Hij 
fietst ook naar zijn werk. In Amsterdam is het moei-
lijk de rust op te zoeken en hiervandaan ben je zo 
in de stad om de drukte om je heen te hebben. 
Omdat we zo dicht bij het water wonen hebben we 
zo’n rubber opblaaskano gekocht. Dus als het niet 
te hard waait gaan we regelmatig het water op. 

Mis je je familie?
In het begin gingen we om de week naar ze toe. 
We gaan altijd naar de verjaardagen van de opa’s 
en oma’s of andere familieleden. Maar je gaat hier 
afspreken met vrienden en dan ga je vanzelf een 
stuk minder. 

Hoeveel dagen per week werk je?
Vier. Ik was trouwens wel blij dat ik na al die weken 
de kinderen van school weer zag. Tijdens de crisis 
was het een beetje als in Australië, waarbij alles 

mocht en niets moest. Ik was een 
aantal uren per dag voor school 
bezig, maar kon ondertussen ook 
een rondje lopen door de Westza-
nerpolder. Dus terug in dat school-
ritme met al die maatregelen erbij 

was best even wennen. Op woensdag en zondag 
heb ik twee bijrijdpaarden die ik verzorg en waar 
ik op rijd. Ze staan op een weilandje schuin tegen-
over Boer Geert, bij de Den Uylbrug in Zaandam. 
Vroeger reed ik in een manege, maar die duizend 
rondjes vond ik verschrikkelijk. Ik rijd meestal over 
het Hembrugterrein of door de Noorder IJpolder.

Heb je nog andere hobby’s?
Ik fotografeer. Het liefst doe ik natuurfotografie, 
want de natuur heeft geen mening, haha. Een 
dier zal je niet zeggen of hij er al dan niet goed op 
staat. Voor een collega heb ik haar trouwerij gefo-
tografeerd, maar dat gaf te veel spanning. Ik vraag 
mij dan af wat zij ervan zouden vinden. Vorige 
week heb ik voor vrienden een fotoshoot gedaan 
van hun pasgeboren baby. Ik doe dus verschil-
lende takken, maar vind natuurfotografie toch het 
leukst. Op Instagram plaats ik foto’s onder de naam  

Pics_by_Dory. Het lijkt mij wel leuk om daar mijn 
werk van te maken. Het nabewerken van foto’s vind 
ik niet zo leuk, dus meestal laat ik ze zoals ze zijn. 
Maar soms hoort het er gewoon bij, dus dan doe 
ik dat. Als ik natuur fotografeer geeft dat ontspan-
ning en in opdracht krijg ik spanning. O ja. Ik heb 
lang gebasketbald. Daar ben ik even mee gestopt, 
omdat ik zumba wilde proberen. Dat doe ik hier 
in het dorpshuis. Verder ben ik veel aan het teke-
nen of iets aan het maken. Ik heb net plantenbak-
ken voor buiten gemaakt van hout dat ik nog over 
had. We hebben drie cavia’s en voor hen heb ik dit 
flatgebouw gemaakt. Zonder voorkant, want ze 
springen er toch niet uit. Via dit trappetje kunnen 
ze naar de andere verdiepingen. Verder hou ik van 
muziek luisteren en films kijken. Ik ben altijd bezig 
en kan niet goed stil zitten. Of ik van koken hou? 
Nou, dat doet Jesse. 

Wat vind je belangrijk in het leven?
Dat je plezier hebt en mensen kunt meenemen in 
dat plezier. Het zou kunnen lijken dat ik niet serieus 
ben, maar dat ben ik wel, hoor. Ik geniet van alle 
kleine dingen. (Op de achtergrond zegt) Jesse: ‘Ga 
niet op zoek naar het doel van het leven, maar laat 
het leven het doel zijn.’ Het is zijn quote, maar ik 
ben het er wel mee eens, hoor.

Marijke van der Pol

Dorien ten Cate (33) woont met haar vriend Jesse Biël (33) op IJsvogelstraat 1. 

IN DE SCHIJNWERPER
Dorien ten Cate:  ‘Blij dat ik de kinderen van school weer zag’

‘Met een op-
blaaskano het 

water op’
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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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door WILLEM TIP/deel 47
beeld: Digitale Beeldbank

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

Terwijl de belangstelling voor de molens als industrieel erfgoed langzaam groeide, liet een her-
waardering van de historische Zaanse houtbouw nog lang op zich wachten. In de opsomming 
van interessante gebouwen  van een rijkscommissie (1921) verschenen voor Westzaan de Gro-
te Kerk, de twee doopsgezinde vermaningen, het Reghthuys en het weeshuis. Daarnaast werd 
nog een tiental woonhuizen genoemd, waaronder de villa van Rote aan de Overtoom. Van de 
Westzaanse molens waren voor de commissie het noemen waard de paltrokmolen De Groote 
St. Jacob (1719, verbrand 1922), de papiermolen De Schoolmeester en de houtzaagmolen De 
Tweeling (1823, verbrand 1934). Van al deze monumentale gebouwen kwamen uiteindelijk 
maar enkele, zoals de Grote Kerk en het Reghthuys, op de rijksmonumentenlijst terecht. Op-
merkelijk is dat een monumentale molen als Het Prinsenhof zelfs niet genoemd werd. Het zou 
nog tot ver na de Tweede Wereldoorlog duren voordat hier een kentering zichtbaar werd.

Houten huizen waren voor de plaatselijke over-
heid vooral een zorg. Een lange eeuw van slecht 
onderhoud had zijn sporen nagelaten. De kennis 
van de achttiende-eeuwse en vroeg negentiende-
eeuwse bouwwijzen was nauwelijks meer aanwe-
zig. Woningen, indien al bewoond, werden op een 
onherkenbare manier verbouwd en vergroot. Als 
het verval te ver was voortgeschreden, dacht men 
niet aan herstel of restauratie. Sloop en passende 
stenen nieuwbouw lag dan meer voor de hand. 
Als voorbereiding verscheen soms op de gevel 
van het houten pand het gemeentelijke bordje 
‘onbewoonbaar verklaarde woning’. Daar bleef het 
dan vaak weer een tijdlang bij. Alleen als het per-
ceel voldoende aantrekkelijk was en een nieuwe  
eigenaar de middelen had voor nieuwbouw, 
gebeurde er iets. 

In de meest welvarende dorpen langs de boor-
den van de Zaan ging dit proces van sloop en 
nieuwbouw het snelst. Langs de hoofdwegen in 
de industrieplaatsen Zaandam en Wormerveer 
verschenen soms dicht aaneen de grotere en klei-
nere stadsvilla’s van de fabrieksdirecteuren. Tus-
sen de Zaan en de spoorlijn stonden de woningen 
van de arbeiders, sinds de woningwet (1901) ook 
gebouwd van steen. De Gortershoek in Zaandijk 
behield echter een groot deel van haar histori-

sche karakter. De vele fraaie houten Zaanhuizen 
hier ontkwamen aan de slopershamer, puur door 
hun aanzien en kwaliteit. Een langer leven was 
de houtbouw verder beschoren in het landelijke 
gebied op enige afstand van de Zaan. In Kromme-
niedijk, in de Noorderhoofdstraat van Krommenie, 
in Assendelft-Zuid en in belangrijke delen van 
Westzaan bleef het oorspronkelijke Zaanse karak-
ter beter behouden dan bijvoorbeeld in Zaandam. 

De modernisering van de woonbebouwing langs 
de Zaan ging in grote lijnen door tot de Eerste 
Wereldoorlog. Daarna brak ze af. Voor de welge-
stelde Zaankanters kwam de auto binnen bereik. 
Het was nu niet meer nodig onder de rook van de 
fabriek te blijven wonen. De directeuren begon-
nen hun villa’s elders te bouwen, in de rustige duin-
streek of in het Gooi. Hun achtergelaten woningen 
langs de Zaan vonden een nieuwe bestemming 
als bedrijfskantoor. De sociale scheiding, die een 
halve eeuw eerder met de industrialisatie was 
begonnen, zette zich nu verder door. Aan de Zaan-
oevers stonden de moderne bedrijven en kanto-
ren, in het achterland woonden de arbeiders. Op 
de zandgronden elders verbleven de eigenaren en 
directeuren. In Westzaan was de scheiding overi-
gens minder tastbaar. De leiding van de paar grote 
bedrijven bleef veelal hier ter plaatse wonen. 

De woonomstandigheden verbeterden dankzij 
de woningwet van 1901 overigens wel. Niet lan-
ger waren ze overgeleverd aan het winstbejag 
van particuliere huizenbezitters. Woningbouw-
verenigingen begonnen overal met de bouw van 
betere huurwoningen. Helpt Elkander in Kromme-
nie nam in de Zaanstreek het voortouw (1905). In 
de jaren tot het eind van de Eerste Wereldoorlog 
zagen vervolgens in alle Zaangemeenten woning-
bouwverenigingen het licht. In Westzaan stichtte 
in 1913 een aantal notabelen de woningbouwver-
eniging Westzaans Belang. De groeiende plaat-
selijke industrieën hadden belang bij een goede 
huisvesting voor hun werknemers. Hun directeu-
ren namen daarom zitting in het eerste bestuur. 
De zoektocht naar bouwplaatsen en financiën kon 
beginnen. Die viel zelfs in de optimistische tijd 
voor de Eerste Wereldoorlog nog niet altijd mee. 
Grond was schaars, geld ook.

De villa van houthandelaar Rote aan de Overtoom, nu 
aan de Provincialeweg.

Ontwerp van Westzaans Belang uit 1915 voor zes woningen 
in de Parkstraat.

Hof van Saenden  in Wormerveer. Tien arbeiderswoningen 
gebouwd in 1915/1916.

Onbewoonbaar verklaarde woningen aan het Zuideinde, 
waar nu de toegang is tot de Vogelbuurt.

Houtbouw en huisvesting
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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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op de tuin
Rijpe artisjokken en een vijgenboom die al vol 
hangt met wat straks heerlijk sappige vruch-
ten gaan worden. Als je daarbij de lavendel, 
rozen en al die bloemen ziet, denk je niet aan 
een stukje Nederlandse kleigrond, dat op het 
moment dat ik dit schrijf trouwens ontzettend 
droog is. Deze planten krijgen van mij dus 
geen water. Niet omdat ik het ze niet gun maar 
er is te kort. Ondanks dat een collega tuinder 
op ingenieuze wijze water aanlevert. De kool-
plantjes schreeuwen om het hardst om water 
en dreigen het loodje te leggen als ze het niet 
krijgen. Ook de aardbeien zijn niet van plan te 
groeien in een kurkdroge grond. Wat al goed 
geworteld is, doet het goed, zoals de tuinbo-
nen die prachtig in bloei staan en al kleine 
boontjes vormen en de erwtjes en peultjes 
die ook al bloeien.  De sperzieboontjes kun je 
beter zaaien rond half juni, dus die komen nu 
boven de grond uit kijken. Ze kiemen sneller en 
groeien sneller en worden daardoor ook mal-
ser als je ze niet te vroeg in de grond stopt. Dit 
heb ik niet van mezelf, maar uit overlevering. 
Vroeger was men veel oplettender op dingen 
die misgingen in de groentetuin en leerde dan 
uit ervaring om het de volgende keer anders 
te doen. Een goede oogst was simpelweg een 
noodzaak om het gezin te voeden. Nu is het 
een hobby en als iets mislukt, staat de gemid-
delde tuinder er niet zo bij stil, er is genoeg te 
koop. Toch vind ik het een uitdaging om van 
de oude wijsheden te leren en te zien dat het 
klopt. Het is fantastisch dat er steeds meer jon-
ge mensen met kinderen op ons tuincomplex 
komen die op deze manier al heel jong leren 
hoe hun eten groeit en dan graag hun zelfge-
zaaide worteltjes eten.  

Truus Weertman

Reine Claude-pudding 

Nagerecht, 6 personen
Voorbereiding: circa 15 minuten
Bereiding: 40 minuten

Wat hebben we nodig?
• 1800 gram rijpe Reine Claude-pruimen( of een 

ander soort)
• 75 gram volkorenmeel
• 1 theelepel bakpoeder
• 3 eetlepels dieetmargarine ( doe je niet aan min-

der calorieën, neem dan lekker roomboter)
• 30 gram amandelschaafsel
• 4 eetlepels basterdsuiker
• 1 groot ei
• enkele druppels amandelessence

Bereiding:
Halveer de pruimen en verwijder de pitten. Doe de 
pruimen met 1 eetlepel water in een pan en laat het 
fruit zachtjes warm worden. Schep het fruit in een 
ovenschaal van 17 cm doorsnee. Zeef het meel en 
de bakpoeder in een kom en voeg de margarine(of 
roomboter), de amandelen en de suiker toe, even-
als het ei en enkele druppels essence. Meng alles 
tot een gladde massa. Verdeel het deeg gelijkmatig 
over de pruimen en zet de schaal in een voorver-
warmde oven van 190 °C voor ongeveer 40 minu-
ten.
Misschien opdienen met een bolletje caloriearm ijs.

Lieve mensen, gaat iedereen weer voorzichtig aan de gang en proberen jullie weer in een bepaald ritme 
te komen? De nadelen voor mij in de afgelopen maanden zijn toch wel het ‘lekkere dingen eten ritme’, 
helaas! Je koopt toch maar weer een extra gebakje, lekkere koeken en soms zelfs een toetje, wat je 
normaal nooit neemt. Tja, je moet toch wat! Je spreekt met jezelf en je partner af om veel te gaan wan-
delen en fietsen, ook dat schiet er helaas wel eens bij in. Vandaar een lekker toetje dat qua calorieën 
niet zoveel bevat.

Weetje:
Reine Claude is een oud pruimenras. Men vermoedt 
al vanaf de 16e eeuw, toen het geïmporteerd werd 
uit Armenië. Deze pruim bestaat uit verschillende 
varianten ,waaronder Reine Claude d’Althann, 
Reine Claude d’Oullins en Reine Claude Verte. De 
pruim is in rode en groene variëteiten te verkrij-
gen en wordt ook gebruikt als basis voor limona-
desiroop of ranja. Hij is ook zeer geschikt voor het 
maken van jam. De pruim komt aan zijn naam van 
koningin Claude, de echtgenote van Frans I van 
Frankrijk. De tijd dat de pruim rijp is om geplukt te 
worden, is van half tot eind augustus. Het is geen 
grote pruim. Het formaat van de pruim ligt tussen 
de 32 en 42 mm in doorsnede. 

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Corona blokkeert ook activiteiten 
Historische Vereniging

Ik schrijf niets nieuws 
als ik meld dat ook de 
activiteiten van de His-
torische Vereniging op 
een laag pitje staan. De 
archiefwerkzaamheden 
lagen stil omdat het 

archief gesloten is. Dat gaat binnenkort weer open 
(binnen de restricties die worden opgesteld). We 
bekijken dan of ook onze werkzaamheden weer 
van start gaan. 
Alle andere activiteiten staan stil. Zo ook de wande-
lingen. De vereniging is wel bezig om van de drie 
boekjes een ge-update versie te produceren. De 
voorraad is geheel op.

Totdat er duidelijkheid is welke besluiten er geno-
men gaan worden ten aanzien van samenkomsten 
en evenementen is besloten om de lichtjesavond 
te schrappen. Een lichtjesavond waarbij je elkaar 
op minimaal anderhalve meter moet steunen leek 
ons niet de juiste manier. Ook de ledenvergadering 
annex najaarslezing zetten we niet op de agenda. 
Mocht blijken dat die bijeenkomsten kunnen door-
gaan, dan laten we u dat meteen weten.
We wensen u een goede zomer en gezondheid toe. 
Pas goed op uzelf.

Peter Huisman,
secretaris Historische Vereniging Westzaan
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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

#SUPPORT YOUR LOCALS

Vanaf juli starten wij weer met de vrijdagmiddagborrel:
Vrijdag 10 juli van 17.00 tot 22.00 uur
Vrijdag 24 juli van 17.00 tot 22.00 uur
Onze chef zorgt voor een lekkere daghap voor slecht € 9,95
Een kaas/worstplankje behoort ook tot de mogelijkheden.

Tip van ons:
- het is verstandig te reserveren, want vol = vol
-	 iedereen	moet	zitten,	ook	aan	de	statafels
-	 ga	niet	tegelijk	de	lift	in	(maximaal	2	personen	of	1	huishouden)

Elke zaterdag in juli verzorgen we een Diner Op Hoogte met een 3-gangen verrassingsdiner  
van	de	chef	voor	€	40,00	per	persoon	(dit	is	inclusief	een	broodplankje	en	tafelwater):
- Zaterdag 4 juli
- Zaterdag 11 juli
- Zaterdag 18 juli
- Zaterdag 25 juli

De high tea’s zijn voor zondag te reserveren:
- Zondag 5 juli
- Zondag 12 juli
- Zondag 19 juli

Op zondag 26 juli organiseren we een high wine.
Deze evenementen kunnen gereserveerd worden door een mail te sturen naar:  
reserveren@dewatertorenassendelft.nl

In ons restaurant Wolfsend in Zaandijk kunt u elke dag genieten van een 
heerlijk	kopje	koffie	met	wat	lekkers.	We	hebben	het	gezelligste	terras	van	
Zaandijk, waarbij een bezoekje aan de Zaanse Schans een echte aanrader is.
Bij Wolfsend kunt u elke weekend een ander tapastasje bestellen, welke we 
bekend maken op Facebook. Elke zondag organiseren we een thema avond.

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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Jubileum Dorpscontact nieuwe stijl

Een heugelijke mededeling: Dorpscontact 
nieuwe stijl viert dit jaar zijn 5-jarig bestaan. 
Zodra het kan, wordt dit uiteraard ook graag 
met u gevierd. Dankzij Jerry Jahn bestaat de 
commissie Dorpscontact nog. 

Hij was het die hoorde van het mogelijk beëindi-
gen van de commissie Dorpscontact, verontwaar-
digd thuiskwam en het met zijn ouders besprak. 
Daarop besloten Jerry Jahn en zijn moeder Ingrid 
Jahn Dorpscontact met steun van Wouter Veenis 
en Martin van ’t Veer nieuw leven in te blazen. De 
gezellige entourage, de zelf gemaakte appeltaart 
en cake van Ingrid en een hapje en een drankje na 
afloop dragen bij aan het succes van de commis-
sie Dorpscontact. De vergaderingen worden weer 
goed bezocht en de sfeer is gemoedelijk. Jaarlijks 
zijn er tien vergaderingen, met onderwerpen die 
van belang zijn voor het hele dorp. Bedrijven uit 
Westzaan krijgen spreektijd om te vertellen wie ze 
zijn en wat ze doen. 
‘Het doel is Westzaners in beweging te krijgen om 
naar onze vergaderingen te komen en eventueel 

zelf onderwerpen in te brengen,’ zegt Ingrid. Dat 
Jerry en Ingrid hun hart en ziel in de commissie 
leggen blijkt uit hun inzet. Ook nu, terwijl alle ver-
gaderingen zijn opgeschort, blijven zij actief en is 
vanuit de commissie Dorpscontact bij de gemeen-
te Zaanstad een aanvraag ingediend voor twee 
extra nieuwe bankjes voor de dorpskern. Het goe-
de nieuws is dat deze aanvraag is gehonoreerd. 
Op 27 mei zijn de bankjes geplaatst en volgens 
Ingrid direct door bewoners in gebruik genomen. 
Tevens is een groenadoptie aangevraagd en ook 
dit is gehonoreerd. Dit betekent dat ter hoogte 
van Kerkbuurt 30 beplanting plaatsvindt met 
geraniums met de klinkende naam ‘Brookside’. 
Ook wordt daar de hortensia ‘Sikes Dwarf’ geplant 
en de rosa ‘Rotes’, een geurende roos met semi-
dubbele rozerode bloemen, gevolgd door mooie 
dikke helderode bottels en donkergroene blade-
ren. Verder zijn er twee boomspiegels in adoptie 
genomen, één ter hoogte van Kerkbuurt 48, waar 
bij de Amaliaboom Engels gras wordt gepland. De 
andere boomspiegel is ter hoogte van Kerkbuurt 
37 en wordt met hedera beplant en daar mogen 
wij nog iets fleurigs toevoegen. 

Een boomspiegel is het stukje grond rondom de 
stam van een boom. Met de adoptie van deze 
groenperken wordt de dorpskern kleurrijker en 
nog mooier. 
Niet alleen moeder en zoon zijn zeer betrokken bij 
Westzaan, de kleinzoon van Ingrid heeft een mooi 
logo gemaakt dat voortaan onder alle mails van 
de commissie Dorpscontact staat en bij deze arti-
kelenreeks. Ik denk dat ik namens alle Westzaners 
de commissie Dorpscontact mag bedanken voor 
hun inzet en initiatief en hoop dat we nog veel 
vergaderingen mogen meemaken. 

Wij hopen u weer te verwelkomen op 7 septem-
ber voor onze eerste vergadering, waarover u nog 
verder geïnformeerd zal worden.

Carla van den Puttelaar  
voor Dorpscontact Westzaan

Wilt u informatie of heeft u vragen dan kunt u 
alle correspondentie sturen naar: 
Ingrid Jahn, secretaris commissie Dorpscon-
tact Westzaan, Kerkbuurt 40, 1551 AE West-
zaan. Telefoon: 075-6153 348 of 06-1717 1793. 
E-mail: dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

We zijn weer terug
Zaterdag 9 mei hebben wij de locatie schoonge-
maakt, nieuwe raamschilderingen gemaakt en 
langs het hek 1,5 meter lintjes geplaatst. We waren 
er klaar voor! Maandag 11 mei was het dan zover, 
na acht weken mochten we weer open. We waren 
allemaal een beetje zenuwachtig over hoe het zou 
gaan. Maar dat bleek niet nodig te zijn. De kinderen 
waren heel blij dat ze weer naar ‘school’ mochten. 
Alleen was het voor de ouders, de kinderen en voor 
ons een beetje vreemd dat de ouders niet binnen 
mogen komen. 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn we drie 
weken open en is iedereen daar inmiddels hele-
maal aan gewend. De eerste knutsels zijn alweer 
gemaakt en we hebben weer een hoop lol met 
elkaar. Door het mooie weer kunnen we heel vaak 
’s morgens al buiten spelen. Lekker fietsen of in de 
zandbak spelen. Daarna even naar binnen voor de 
lunch, sommige kinderen doen een middagslaapje 

en dan weer lekker naar buiten. Af en toe houden 
we ’s middags een kleine picknick buiten. Het is 
echt genieten. Een aantal buurtbewoners geniet 
met ons mee. Ze kijken vanaf hun tuin of balkon 
naar de kinderen of komen bij het hek even een 
praatje maken. Kortom het is fijn om weer terug 
zijn. Wij wensen iedereen een heel fijne zomer.

Monique van Westrop
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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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Molen Het Prinsenhof in de verf 

De molenaars van Vereniging De Zaansche 
Molen moesten vanwege de coronacrisis de wie-
ken tot stilstand brengen. Het was de laatste tijd 
een vreemd gezicht om vanaf de Julianabrug de 
molens op de Zaanse Schans niet te zien draaien. 

Zelfs niet zonder zeilvoering (met ‘blote bienen’). 
Zelfs voor de prins draaien was wekenlang niet ver-
antwoord mogelijk. ‘Voor de prins draaien’ dateert 
uit de tijd dat steden belegerd werden en de vij-
and voor de gek gehouden moest worden. Uithon-
geren van de steden was een beproefd middel. 
Zolang de molens draaiden was er graan en dus 
nog voldoende te eten. In de Zaansteek hadden 
wij geen stadsmuren, dus de Zaanse molens waren 
een makkelijke prooi. 

Normaal gesproken vindt er op Het Prinsenhof nog 
altijd de productie van gort plaats. De gerst wordt 
gepeld tot gort: het velletje wordt van de gerst 
gehaald. Maar de eisen van hygiëne worden tegen-
woordig steeds strenger, zodat het eindproduct 
helaas niet voor menselijke consumptie verkocht 
mag worden. Een aantal keren per jaar, zoals op 
de Zaanse of Nationale Molendag wordt nog gerst 
aan gort gedraaid. De geproduceerde gort wordt 
veelal als veevoer benut.
‘Elk nadeel heb ze voordeel,‘ zei voetballer Johan 
Cruijff. Dit keer tijd genoeg om het nodige achter-
stallig onderhoud eens goed aan te pakken. Er was 
al meer dan tien jaar op Het Prinsenhof niet geschil-
derd. De hoogste tijd. Trouwens op vele molens 

van Vereniging De Zaansche Molen zijn herstel-
werkwerkzaamheden voortvarend aangepakt, 
onder andere op De Huisman, De Zoeker, Het Jon-
ge Schaap, De Bleeke Dood. En dus ook op pelmo-
len Het Prinsenhof uit 1722. Onder leiding van een 
beroepsmolenaar van oliemolen De Zoeker heeft 
Ruud Nieuwhof, samen met de maalpoeg van Het 
Prinsenhof de klus geklaard. De molen is van top 
tot teen geschilderd. Een enorme klus, er kwam 
geen einde aan. Liters verf in wel zeven verschil-
lende kleuren, vele velletjes schuurpapier, kwas-
ten, teer en schoonmaakmiddelen zijn erdoorheen 
gegaan. Schilderen is heel duidelijk een vak, heb ik 
zelf ondervonden. 

Wat ook gebeurd is, is dat na vele jaren de lange en 
korte schoren door molenaar en restaurateur Bart 
Nieuwenhuijs vervangen zijn. Nu staat de molen er 
weer blinkend bij. Kom de pelmolen een keer op 
een zaterdag na 13.00 uur of op afspraak bezoe-
ken. U bent van harte welkom! Vergeet niet om lid 
te worden van Vereniging De Zaansche Molen, als 
u dat nog niet bent. Wij hebben u nodig voor het 
behoud van deze unieke Zaanse industriële monu-
menten.

namens de maalploeg, Fred Eerenberg

Vakantiedoos voor kwetsbare kinderen 
Ongeveer duizend kwetsbare kinderen worden 
jaarlijks opgenomen door lieve vakantiegezinnen 
in Nederland die zijn aangesloten bij Europa Kin-
derhulp. Bij de familie Smit in de Kerkbuurt zijn 
sinds 1993 jarenlang kinderen uit Hannover, Enge-
land, Oostenrijk en Nederland op vakantie geweest. 
Bij zeker nog tien gezinnen in Westzaan hebben 
kwetsbare kinderen van een vakantie genoten. Het 
principe is eenvoudig, stelt Joke Smit: een bordje 
extra op tafel, aandacht en zorg voor een kind dat 
het thuis minder goed getroffen heeft dan je eigen 
kinderen. De impact die het heeft op deze kwets-
bare kinderen is echter enorm. Het is ontroerend 
om te ervaren dat zijzelf de vakantie bij jou thuis 
beschouwen als hun mooiste jeugdherinnering. 
Dat zij, nu ze zelf volwassen zijn en nog steeds 
langskomen, aangeven dat het hen gestimuleerd 
heeft om te gaan studeren, een beroep te leren 
zodat zij uit de cirkel van ‘kansarm’ konden komen. 
Des te triester is het dat zo’n duizend kinderen dit 
jaar door corona niet naar hun vakantiegezin kun-
nen. Juist nu ze het zo nodig hebben! Geen kans 
dit jaar om weer even een paar weken ‘kind’ te zijn 
bij mensen die voor jou zorgen, in plaats van dat 
jij moet zorgen voor je kleine broertje of zusje… 
Pedro Smit bedacht samen met de medewerkers 
van Europa Kinderhulp daarom het plan om de kin-
deren iets leuks te bezorgen en hun de boodschap 
te brengen dat we aan hen denken. In plaats van 
een vakantie in Holland bezorgen we Holland in 
een vakantiedoos bij hen: ‘From Holland with Love’.

Wat kan er in de doos?
De standaardartikelen voor elke doos zijn: pannen-
koekenmix op waterbasis, speculaas, stroopwafels, 
minipakjes hagelslag, drop, zeep, shampoo, dou-
chespons, tandpasta, tandenborstel, koffie, thee, 
kam, borstel, stoepkrijt, kneedklei. Aangevuld met 
onderstaande artikelen per leeftijdscategorie:
Voor meisjes van 5 tot 9: haarspeldjes, elastiekjes, 
springtouw, glow-in-the-darkspulletjes, kleurpot-
loden, viltstiften, puntenslijper.
Voor jongen van 5 tot 9: haargel, kwartetspel, 
memory, kleurpotloden, viltstiften, puntenslijper.
Voor meisjes van 10 en ouder: nagellak, geurstok-
jes, tasjes in allerlei uitvoeringen, Frozen-lego, dag-
boekje, markeerstiften.
Voor jongens van 10 en ouder: douchegel, stoere 
pet, Lego, markeerstiften, zweefvliegtuigjes van 
foam.
Maak ook een kind blij deze zomer. Vul de doos met 
de algemene en de extra artikelen en lever deze in 
bij Joke en Pedro Smit, Kerkbuurt 27 in Westzaan. 
Maar wij kunnen de doos ook bij u ophalen: één 
telefoontje is genoeg naar 06-2953 7739 of 06-2904 
3167. Wilt u of kunt u geen doos vullen, maar wel een 
bijdrage leveren aan dit doel, dan kunt u terecht op 
de site van Europa Kinderhulp. Met uw gift draagt u 
bij aan een doos vol lekkernijen, spelletjes en leuke 
spulletjes. Door 5 euro extra te doneren kunt u ook 
een broertje of zusje blij maken binnen deze kwets-
bare gezinnen of gezinsvervangende tehuizen. Zie:  
https://europakinderhulp.nl/fromhollandwithlove. 
Doe mee en laat een kindersnoetje weer stralen.

De Zonnebloem
De afdeling Westzaan heeft 
samen met Assendelft in de 
eerste week van mei haar gas-
ten verrast en blij gemaakt 
met een orchidee. Met veel 
dank aan de  familie Schoone 
van Floricultura in Assendelft/
Heemskerk. 

Om bij De Zonnebloem, zo gauw als verantwoord 
is, de draad weer op te pakken en weer leuke, ont-
spannende uitjes voor onze gasten aan te kun-
nen bieden, wil ik u attent maken op de jaarlijkse  
Zonnebloemloterij.  Vanwege de coronamaatrege-
len kan dit nu moeilijk via huis-aan-huisverkoop. 
Daarom hebben wij als afdeling Westzaan een 
digitale verkooppagina aangemaakt. Ga hiervoor 
naar: www.zonnebloem.nl/loten en vul bij ‘zoek 
een lotenverkoper’ in: Anneke van ’t Hoff-Martens. 
U kunt nu zelf bepalen hoeveel loten u wilt kopen 
en betalen via iDEAL. Uw loten ontvangt u via uw 
opgegeven e-mailadres en u krijgt na de trekking 
in oktober automatisch bericht als u een prijs hebt 
gewonnen.  Hiermee 
steunt u ons enorm!
Vooral een vriende-
lijke groet voor al 
onze gasten die nu 
bijna niet de deur uit 
komen. Hopelijk kun-
nen we weer snel iets 
betekenen voor ze.

Anneke van ’t Hoff-
Martens, Secretariaat

Mevrouw Zwikker-Kleijn blij met een ‘zonne’bloemmetje.
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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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Op J.J. Allanstraat 334 in de loods van aannemer 
Hagenaar was nog een flinke ruimte over. De beide 
zusters Regina en Bianca hebben hiervan dankbaar 
gebruik gemaakt en hier toen hun centrum voor 
creativiteit gevestigd. 
Alex Hagenaar, de echtgenoot van Regina, is naast 
zijn drukke werkzaamheden overdag als aanne-
mer, in de avonduren zijn vrouw en schoonzus met 
veel plezier behulpzaam. Hij is een fervent houtbe-
werker en de stille kracht achter de beide zusters. 
In de avonduren maakt hij voor hen allerlei hou-
ten attributen, zoals lampen en mooi afgewerkte 
omlijstingen, tafeltjes van houten boomschijven 
en tafelbladen die met veelkleurige of gemarmer-
de epoxy zijn behandeld. Ik zie hier onder andere 
veel zelfgemaakte kussens van vilt en verschillende 
stoffen, schalen van macramé en vilt en zeskantige 
raamwerken waarbinnen de Zusjez verschillende 
creaties van vilt of in macramé hebben uitge-
werkt. Ook staan er houten plaquettes met diver-
se opdrukken die met laser zijn aangebracht. Die 
staan nu als ik hen bezoek uitgestald op een grote 
tafel in de tot lifestyle-winkel ingerichte werk-
ruimte. Langs de wanden hangen grote en kleinere 
macraméwandkleden en boven de tafel hangen 

groene planten in kunstig geknoopte touwhan-
gers van macramé, die de ruimte een natuurlijk en 
fris aanzien geven. Alles ademt frisheid en inspi-
reert de bezoekers tot creativiteit. 

Workshops
Tot begin maart werden hier regelmatig workshops 
gehouden. Dan fungeerde dezelfde grote tafel, 
ook een werkstuk van Alex Hagenaar, als werkta-
fel voor soms wel tien tot twaalf deelnemers. Maar 
op 10 maart kwam hier door de coronacrisis abrupt 
een eind aan. Nu deze crisis begint te luwen, en 
omdat de zomer eraan komt, denken de zussen dat 
de workshops in juli wel weer door kunnen gaan. 
Eventueel kunnen ze deze ook buiten, waar veel 
ruimte is, laten plaatsvinden. 
Op het moment dat ik hier op bezoek ben, heerst 
er buiten een weldadige rust doordat er geen vlieg-
tuigen in de lucht zijn. Hopelijk blijft dat nog een 
flinke tijd zo, zodat er vanaf juli in alle rust gewerkt 
kan worden. Ook is de bestrating van het erf ver-
nieuwd, waardoor er ook buiten veel werkruimte 
ontstaan is. Hier kunnen de cursisten volgens 
de nieuwe regels van de 1,5-metermaatschappij 
worden ontvangen. De bestrating is op hoogte 

gebracht, zodat deze mooi aan zal sluiten met de 
nieuwe bestrating van de Allanstraat, die tegen de 
tijd dat dit artikel gepubliceerd wordt klaar zal zijn. 
Regina en Bianca hopen hier dan groepjes van zes 
of acht personen te kunnen verwelkomen voor de 
wekelijkse of maandelijkse creatieve workshops, 
die op zaterdagen zullen worden gegeven. De 
exacte data van de workshops kunt u vinden op 
Facebook of Instagram: 
www.facebook.com/ZusjeZ-stijl-1960438690938121

Zusjez & Stijl Westzaan

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 Zusjez Regina en Bianca.

Huttenbouw 
2020
Voor veel lezers is het geen verrassing: Hutten-
bouw Westzaan gaat dit jaar vanwege alle coro-
namaatregelen helaas niet door. Super jammer 
en vet vervelend, maar voor nu het verstandig-
ste besluit. We begrijpen dat dit nieuws voor 
veel kinderen flink balen is, daarom zijn we deze 
zomer actief én creatief op Facebook en Insta-
gram met onze pagina Huttenbouw Westzaan. 
Met een leuke knutsel-, bouw-, teken-, foto- en 
filmopdracht op onze Facebookpagina verloten 
we een paar mooie prijzen. Via de scholen Wij-
land en De Kroosduiker zijn de kids hier al over 
geïnformeerd. Zo laten we de leukste laatste 
week van de zomervakantie toch niet helemaal 
stilletjes voorbiigaan. Houd onze Facebook-
pagina deze zomer dus goed in de gaten. En 
boven alles: blijf gezond en maak er een mooie 
zomer van!

Huttenbouwgroeten namens de organisatie,
Sabrina de Vries
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Voor een 
stralend & 
gezond gebit!

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

écht technisch

werk/personeel
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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 R U I S W O O R D R A A D S E L

  De
puzzel
     van
 INGRID

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

Deze maand weer een prijspuzzel. U kunt de oplossing vóór 1 augustus inleveren bij de vermelde adressen. Onder de juiste inzendingen wordt een 
cadeaubon van 50 euro verloot. De oplossing van het kruiswoordraadsel in het vorige nummer is AANSCHODDEREN, de ouderwetse benaming 
voor waggelend aan komen lopen.

Horizontaal: 1 snel, 5 uitgeverij in Nederland, 10 
grondsoort, 13 kappersgerei, 15 huis (Italiaans), 16 
geneesmiddel, 17 regimental police (afk.), 19 uiting 
van pret, 21 levenslucht, 22 paardenkracht (afk.), 
23 volhouder, 27 armoedig, 29 belangrijk punt, 30 
jongensnaam, 31 meisjesnaam, 32 staatssecreta-
ris (afk.), 33 slipje, 35 sportschoenenmerk, 37 zeer 
groot, 40 gebak, 42 motorvoertuig, 45 kerel, 47 het 
allerlaatste, 50 snaarinstrument van de gamelan, 53 
rivier in Duitsland, 55 bek van een hert, 56 Noord-
Amerikaan met Latijns-Amerikaanse voorouders, 
57 spijsverteringsorgaan, 58 voorsluiting van een 
broek, 59 sommige, 60 einde, 61 klaar, 63 beraad-
slaging, 64 Ierland, 65 bruingele kleur, 68 emmer, 
73 jong roofdier, 76 per trein reizen, 77 halfaap op 
Madagaskar, 79 verdieping, 81 vis, 82 over water 
reizen, 83 klap, 84 gedeeltelijk, 85 afsluiting van 
een pan, 86 lage rivierstand (afk.), 87 kleur, 88 wijn-
soort, 89 legerorder (afk.), 90 blind dier, 91 vulkaan 
op Sicilië,  94 hazenslaapje, 96 bacon, 97 inwisse-
ling, 98 huisdier.

Verticaal: 1 gardesoldaat, 3 klein kind, 4 groot zee-
dier, 7 vader, 8 boom, 9 bewaarplaats van vis, 10 
citrusvrucht, 11 lengtemaat, 12 gerookte vis, 14 lar-
ve, 16 middeleeuwse ziekte, 18 brieven, 20 Colom-
bia (op auto’s), 22 bloemvak, 24 judoterm, 25 echt 
gebeurde, 26 alleraardigst, 28 optisch hulpmiddel, 
31 soortelijk gewicht (afk.), 34 titel, 36 water (Frans), 
38 aanspoelen, 39 ritmische maat, 41 eiser, 43 voe-
dingsmerk van bakspullen en pudding, 44 steunlat 
voor dakpannen, 45 fashion, 46 wereldvreemde 
studiekop , 48 dunne, 49 plaats in Oost-Vlaanderen, 
51 bibliotheek, 52 kleine schuur, 54 Madagaskar (op 
auto’s), 56 Frans lidwoord, 61 schreeuw, 62 stekel, 
66 sportonderwijs, 67 ontspannen, 69 bladgroen-
te, 70 god van liefde, 71 planeet, 72 zonder doel, 
74 gast, 75 procureur-generaal (afk.), 77 cosmetica, 
78 deel van de hals, 80 van adel, 82 kledingstuk, 85 
muzieknoot, 87 grote neus, 88 Amsterdams beurs-
complex, 90 pers. vnw., 92 telegraaf restant (afk.), 
93 direct, 95 boksterm (afk.)  

Zijn de juiste woorden ingevuld, dan lees je 
onder 6 verticaal een oud-Hollands gezegde.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34 35

36 37 38

39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52

53 54 55 56

57 58 59

60 61 62 63

64 65

66 67 68 69 70 71 72

73 74 75 76 77 78

79 80 81 82

83 84 85

86 87 88 89

90 91 92 93 94 95

96 97 98
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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

Goethe zei: Hoe meer kennis, 
hoe meer twijfel.

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
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

De beheerders van  
de publicatiekasten zijn: 

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

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

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

Advertenties De Wessaner 
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 augustus 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 
27 augustus 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
Voorlopig zijn er geen diensten.

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

Gereformeerde Gemeente Westzaan
 28 juni 10.00 uur leesdienst
  en 15.30 uur ds. P. Mulder
 1 juli  19.30 uur ds. W. Harinck
 5 juli  10.00 en 15.30 uur leesdienst
 12 juli  10.00 uur leesdienst 
  en 19.00 uur student  J. Beens
 15 juli  19.30 uur ds. K. Boeder
 19 juli  10.00 uur leesdienst 
  en 19.00 uur ds. M. T. Al-Chalabi
 23 juli  19.30 uur ds. A. Verschuure
 26 juli  10.00 en 16.30 uur ds. A. Vermeij
 2 aug 10.00 en 15.30 uur leesdienst 
 9 aug 10.00 en 15.30 uur leesdienst 
 16 aug 10.00 en 15.30 uur leesdienst 
 23 aug 10.00 en 15.30 uur leesdienst 
 26 aug 19.30 uur ds. H.J. Agteresch 
 30 aug 10.00 en 15.30 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
Voor het bezoeken van een dienst dient u zich per 
e-mail op te geven: scriba@pgwestzaan.nl. Kijk voor 
informatie: www.pgwestzaan.nl.
 28 juni  10.00 uur ds. L.J.T. Heuvelman, Naarden
 5 juli  10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 12 juli  10.00 uur dhr. J. de Bruin, Amsterdam
 19 juli  10.00 uur ds. E.M. Post, Bunnik
 26 juli  19.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 2 aug 10.00 uur ds. A. Mak, Haarlem
 9 aug 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 16 aug 10.00 uur  ds. A.J.D. Noordijk, Amsterdam
 23 aug 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 30 aug 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

De Wessaner
De Wessaner is een uitgave van de Westzaanse 
Gemeenschap. Het blad wordt elf keer per jaar 
huis-aan-huis verspreid in Westzaan en Nauerna. 
De Wessaner krijgt geen subsidie en wordt vol-
ledig betaald uit de advertenties. Het bestuur, 
de redactie en de bezorgers zijn vrijwilligers. De 
opmaak en druk worden verzorgd door Huig-
Haverlag. Oude nummers van De Wessaner zijn 
digitaal in te zien op www.westzaan.nl.
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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




