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Bejaarden in de speeltuin: omdat 
je maar één keer oud bent.

Speeltuinen
Geboren in Amsterdam heb ik 
heel veel tijd doorgebracht in 
de speeltuinen in de buurt. Het 
meest op het Columbusplein. 
Het verenigingsleven werd van 
daaruit ook gestimuleerd. Ik zat 
er op de drumband Jacob Maris. 
En er waren ook knutselclubs. 
Alles draaide met vrijwilligers. 
Van de drumband herinner ik 
me tante Bep. Zij zorgde ervoor 
dat we van ons witte plooirokje 
en overhemd en het groene uni-
formjasje elk jaar een maatje 
groter kregen. Eenmaal om-
gekleed mocht je niet meer de 
speeltuin in. Na school was ik 
er wel vaak te vinden, vooral in 
het vierkante houten klimrek 
met een brandweerpaal in het 
midden om weer naar beneden 
te glijden. Op het plein zelf was 
niet zoveel te doen. Maar beide 
speeltuinen hadden een beheer-
der in een huisje met water en 
pleisters. Toen het landje met 
alle uitdagende slootjes, bosjes 
en speelveldjes achter de Orteli-
uskade ontgonnen werd, kregen 
we daar als troost een piepklei-
ne speeltuin nummer drie bij,  
‘geschonken door De Bijenkorf’ 
voor terug. Het was in elk geval 
iets. Een speeltuin is een aan-
winst voor een buurt. Gelukkig 
zijn de kinderen op de ‘Zeud’ die 
vlakbij een mooie speeltuin wo-
nen. Al 25 jaar beheren de buren 
vrijwillig de sleutel van het hek 
van ’t Kluffie. Wat een zegen! 

Linda Wessels, 
redactie

Blij met speeltuin ’t Kluffie in coronatijd
Het beslaat een stuk grond van een paar honderd vierkante meter aan de Veldweg: speeltuin ’t Kluffie.  Ooit 
een lapje moerasachtig niemandsland, waarop hooguit buurtbewoners hun hond uitlieten, nu alweer bijna 
25 jaar een speelparadijs voor de jeugd uit Westzaan-Zuid. De redactie van De Wessaner werd een tijdje gele-
den op ’t Kluffie geattendeerd door Daniëlle Schouten. Nederland zat vanwege de coronacrisis midden in de 
intelligente lockdown en zij liet in een mailtje weten hoe blij ze is met de speeltuin op de Zuid. Ze schreef na-
mens een grote groep ouders en kinderen: ‘Nog nooit zo druk bezocht als de afgelopen maanden, speeltuin 
‘t Kluffie! De afgelopen periode was gek, anders, nieuw, maar wat waren en zijn wij blij met ‘t Kluffie. Bedankt 
aan alle mensen die destijds ‘t Kluffie hebben opgezet en er voor hebben gezorgd dat het er nog steeds is en 
hopelijk nog lang blijft.’

Vakantietijd
Nieuwsgierig geworden door het 
berichtje van Daniëlle Schouten 
besloot De Wessaner zelf eens een 
kijkje te nemen bij ’t Kluffie. Daar trof-
fen we een speeltuin met onder meer 
een tafeltennistafel, een voetbal/bas-
ketbalveldje, een speelkasteel, twee 
megaschommels en een draaimolen-
tje. Jammer alleen dat er geen kinde-
ren waren, maar dat kwam misschien 
doordat het inmiddels vakantietijd 

was geworden. Volgens een buurtbe-
woner, die zijn hond uitliet, troffen we 
het gewoonweg niet. ‘Er zijn hier elke 
dag wel kinderen aan het spelen,’ liet 
de man weten. 
Maar helaas, bij een tweede bezoekje 
was er opnieuw geen kind te beken-
nen.  Dus belden we maar eens aan 
bij het huis direct naast de speeltuin. 
Daar werd de deur opengedaan door 
Janinke Dekker. Zij bevestigde dat 
er veel gebruik wordt gemaakt van 

‘t Kluffie. ‘Het voldoet zeker aan een 
behoefte. Vaak zijn er groepen kinde-
ren aan het spelen en vooral tijdens 
de lockdown was het druk. Kinderen 
bouwden er toen ook hutten.’
De speeltuin wordt ook wel gebruikt 
door jongeren die er wat rondhangen 
en daarbij soms muziek aan hebben 
staan. Janinke Dekker zegt er wel 
eens last van te hebben. ‘Maar als we 

vervolg op pagina 3 >>
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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

Wij verwelkomen u graag in ons 
Restaurant. 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. 
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dan vragen of het wat rustiger kan, doen ze dat,  
of ze gaan weg.’

Vereniging
Bij de ingang van ’t Kluffie staat een bord, waarop 
te lezen valt dat de speeltuin open is tussen 8 en 
21 uur. Het terrein kan worden afgesloten  met een 
poort.  Van de vorige eigenaar van hun huis heeft 
Janinke een sleutel gekregen.  ‘Maar die paste niet 
meer. Eén keer, toen we er echt even genoeg van 
hadden,  hebben we de poort ’s avonds afgesloten 
met een hangslot.’
Dat van die sleutel komt Marianne Katee bekend 
voor. Zij behoorde in de jaren negentig tot de 
oprichters van t Kluffie en was de eerste voorzitter 
van de vereniging die de speeltuin beheerde. ‘Ik 
heb die sleutel heel lang gehad. Ik ging elke avond 
van het Zuideinde naar ’t Kluffie om de poort dicht 
te doen. Dat was voornamelijk op aandringen van 
de toenmalige buurman, die geen zin had in hang-

jongeren naast zijn huis. Op een gegeven moment 
werd ik het zat en heb ik de sleutel aan hem gege-
ven, kon hij zelf de boel afsluiten.’

’t Kluffie was een idee van Ernst Rulke. Marianne: 
‘Ernst was onze krantenbezorger en hij had het er 
vaak over hoe leuk het zou zijn om een speeltuin 
voor de jeugd in Westzaan-Zuid te hebben. Helaas 
overleed hij bij een auto-ongeluk. Toen heb ik het 
initiatief genomen om zijn idee waar te maken. 
Mijn man Gerard zei dat het nooit zou lukken, maar 
we vonden een gewillig oor bij de gemeente. Het 
gebied achter de Veldweg ging op de schop voor de 
doorgaande weg naar Buitenhuizen. Normaal komt 
er dan geld vrij voor een kunstwerk, maar nu ging er 
een bedrag naar de speeltuin.’

En dat was geen klein bier, zegt Marianne. ‘Die 
speeltuin moet tonnen hebben gekost. Het was een 
moerassig stuk grond dat opgehoogd en gedrai-
neerd moest worden. Er kwam een hek omheen en 
een poort. En wat dacht je van die speeltoestellen? 
Alleen dat speelkasteel kostte toen al 20.000 gul-
den.’

Gemeente
’t Kluffie en de gelijknamige speeltuinvereniging 
waren volgens Marianne een groot succes. ‘Er waren 
vaak veel kinderen op het terrein en als vereniging 
hielden we activiteiten als paaseieren zoeken, sinter-
klaas vieren, kinderdisco bij de ijsclub en we hadden 
open dagen met barretje.’ Die activiteiten zijn allang 
verleden tijd. In 2013 hield de vereniging op te bestaan. 
‘Er waren gewoon geen mensen meer die de schou-
ders eronder wilden zetten,’ zegt Marianne Katee, die 
zelf in 2007 aftrad. ‘Onze kinderen waren inmiddels 
groot en bovendien was ik één van de beheerders van 
dorpshuis De Kwaker geworden’.

Hoewel er geen activiteiten meer gehouden worden 
trekt ’t Kluffie, dat tegenwoordig wordt beheerd door 
de gemeente, dus nog altijd veel kinderen. Al ont-
breken die jammer genoeg in dit artikel. Buurvrouw 
Janinke Dekker stuurde nog wel een berichtje dat het 
op een gegeven moment heel druk was in de speel-
tuin, maar helaas, toen was de verslaggever verhin-
derd. 

Melchert LeguijtJesse en Puck.

IJs te koop
In groep 1/2 van De Kroosduiker werd om wat 
verkoeling te zoeken tijdens het warme weer 
een echte ijskar gemaakt. Er werden eerst twee 
ijskaarten geknutseld, waarop je alle soorten ijs-
jes (verpakt én schepijs) kon zien met de bijbe-
horende prijzen. Er werd bedacht dat er ook een 
dakje op de ijskar moest komen. Natuurlijk was 

er ook geld nodig om ijs te kunnen kopen dus ook 
dat werd gemaakt. Nu nog een ijsschep, bekertjes, 
hoorntjes, namaakijsjes, discodip en een bel erbij 
en toen kon de kraam geopend worden. 
Het liep meteen storm, er stond een flinke rij bij 
de kraam. In de klas werd er volop mee gespeeld, 
maar de kraam ging ook mee naar buiten. Hij kon 
daar goed rondrijden en steeds op een andere 
plek werd er weer ijs verkocht. In de klas werd er 
gerekend met ijsjes en geld, gezongen over de 

ijscoman, ijsjes gemaakt op de kralenplank en 
natuurlijk ook nog ijsjes geknutseld. Het was een 
geweldig thema om het schooljaar mee af te slui-
ten en... op de laatste schooldag kwam er zelfs 
een echte ijscoman op het plein staan om alle kin-
deren op school te verrassen. Dit werd geregeld 
door de ouderraad, een superleuke verrassing! 

Juf Petra 
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Rechte tocht 9d, 1507 BZ Zaandam  
Tel: 075 - 631 23 84
Mob: 06 - 532 31 977
E-mail:     r.hotting@hottingelektrotechniek.nl 
Internet:    www.hottingelektrotechniek.nl

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

Banden en velgen  -  Uitlijnen

Uitstekende service en kwaliteit
voor een scherpe prijs!

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

www.autobedrijfbrakenhoff.nl

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

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

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

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

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

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

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

Di. t/m Za.
geopend

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

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

Yoga Vibes

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

Hatha

Vinyasa

Yin

Nidra

XL lessen

Workshops

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

Sandra Klokkemeijer Robert Spil

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilSandra Klokkemeijer

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilRobert van Spil

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

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen 

en gehoorbescherming

Verzekerd van
Deskundig en persoonlijk advies

Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Draadloos muziek in uw hele huis

Traditionele audio installaties

Luidsprekers, AV meubels   

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

Drijvende Steigers BV

• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers

Kanaalweg 5 A, 1566 NA Assendelft, 075-6351695

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

...aangenaam.
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Koffieuurtje
Na een lange, stille periode in Lambert Melisz  was 
er dan op 4 augustus eindelijk weer wat reuring in 
de grote zaal. Ineke Mulderij en haar team besloten 
het koffieuurtje weer op te starten en dat uiteraard 
met gepaste afstand. Het werd een waar feestje 
voor de bewoners om weer eens gezellig samen te 
zijn. Na zoveel maanden. Koffie met een heerlijke 
koek en dan ook nog eens getrakteerd te worden 
op een advocaatje. Uiteraard kon maar een beperkt 
aantal mensen deze gezelligheid beleven, want 1,5 
meter uit elkaar zitten is nu eenmaal nog steeds 
noodzakelijk. 

Ik kan het niet genoeg benadrukken, maar alle 
activiteiten zijn zowel voor bewoners van Lam-
bert Melisz als voor mensen van buiten. Schroom 
niet en kom eens naar het koffieuurtje op dinsdag 
en donderdagochtend, dat nu weer gestart is. Het 
koffieuurtje op de dinsdag wordt betaald door de 
stichting en de donderdag kost het u maar 1 euro, 
inclusief een koekje.

Wijkrestaurant
Het Wijkrestaurant was in eerste instantie ook 
van plan om weer te starten in augustus, maar 
het team van Carla heeft dat toch afgeblazen in 
verband met het weer oplaaiende virus. Ontzet-
tend jammer voor de bewoners, maar let wel, het 
grootste deel van de vrijwilligers is in de 70, dus 
behoren zij ook tot de risicogroep.

Veel nieuwe bewoners
Woensdag 2 september staat een vergadering 
gepland met bestuur en teamleiders om te 
bespreken wat voor mogelijkheden er zijn voor 
de activiteiten die in deze rare tijd al maanden-
stilstaan. Wat opviel in deze stille periode bij

Lambert Melisz was een komen en gaan van 
verhuiswagens en auto’s met aanhangers vol 
meubels. Er heeft een enorme verschuiving 
plaatsgevonden, doordat er bewoners helaas zijn 
overleden (niet door corona) of naar verpleeg-
huizen zijn gegaan. Hopelijk dat ook zij in betere 
tijden de grote zaal zullen bezoeken.

In memoriam
Ons bereikten enkele maanden geleden het 

 droevige nieuws dat Lida Bont na een kort ziek-
bed is overleden. Lida heeft zich jaren ingezet om 
de Sint van Lambert Melisz met haar beroemde 
koffertje met veel enthousiasme te schminken en 
op te tuigen. Rust zacht lieve Lida. De stichting 
en alle vrijwilligers wensen haar man Piet veel 
sterkte!

Marion Bruins

Bloementuin bij Lambert Melisz
Drie jaar heeft de blonde Wil Rijskamp (73) bij Parteon lopen zeuren om een tuintje voor haar 
benedenwoning bij Lambert Melisz. Ze zat toen al twee jaar naar een hoge heg aan te kijken. Wat 
Parteon kennelijk niet wist was dat ook bovenbuurvrouw Francisca Jasperse (73, streepshirt) een 
kleurrijk balkon vol planten had, evenals naast haar Jasmijn Bos.

Toen afgelopen februari dan eindelijk het licht op 
groen ging werd de spade in de grond gezet. Stuk-
ken beton in de grond konden de dames er niet 
van weerhouden er samen iets heel moois van te 
maken. Jasperse: ‘Ik heb er boven speciaal plan-
ten voor opgekweekt. We krijgen ook planten van 
Marieke Bloem uit de Kerkbuurt.’ Bos onderhoudt 
de bakken, die net niet op de foto te zien zijn. Zo 
doet iedereen wat. Werken en wieden vinden de 
dames zelfs heel leuk. Ze hebben al zeven zakken 
met onkruid weg gewerkt. Of de dames groene 
vingers hebben? Jasperse: ‘Nou, ik praat met de 
planten; zoals met iedereen eigenlijk wel, haha!’

Marijke van der Pol Boven: Francisca Jasperse (links) en Wil Rijskamp.
Links: De tuin van Wil en het balkon van Francisca.

Tijdens het koffieuurtje bleef iedereen keurig op afstand.

Activiteiten Lambert Melisz
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Een complete training in slechts 30 minuten!

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

Fitcircuit

HIER HAD  
UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie
over adverteren in  

kunt u mailen naar  
financien@wessaner.nl

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

tandheelkunde 
o 
mondzorg

tom

Op zoek naar een nieuwe tandarts?

U bent welkom bij de tandarts
voor de Zaanstreek.

Inschrijven kan op 
tandarts-tom.nl of bel 

075 - 615 90 50 

Langeweide 168, 1507NH, Zaandam
info@tandarts-tom.nl

 

Yoga Westzaan
J.J. Allanstraat 127

 Hatha Yoga Easy op maandag van 18.45 tot 19.45
Yin Yang Yoga op donderdag van 9.00 tot 10.00 en 18.45 tot 19.45

Hatha Yoga op maandag en donderdag van 20.00 tot 21.30

Voor meer informatie:

www.yogawestzaan.nl
Of bel Evelien Hooning 0641114706
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Er zijn meerdere soorten berenklau-
wen. De ‘gewone’ wordt hooguit 1,5 
meter hoog, maar de reuzenberen-
klauw kan wel 3 tot 5 meter hoog 
worden!. Met een beetje fantasie lij-
ken de bladen op grote klauwen van 
een grijpgrage beer. Oorspronkelijk 
komt de reuzenberenklauw uit Azië, 
maar is in de 19e eeuw naar Europa 
gebracht en voelt zich nu ook in ons 
land volledig thuis. Beide zijn meer-
jarige planten met een stevige pen-
wortel. Het opmerkelijkste verschil 
is wel het blad, dat is bij de reuzen-
berenklauw veel meer gespleten en 
groter. Het zijn winterstaanders, dit 
zijn planten die lang de dode bloem-
schermen met zaad laten staan tot 
ver in de winter. Het zaad blijft aan 
deze verwelkte schermen zitten voor 
het volgend seizoen.

Kiemkrachtig
Omdat de reuzenberenklauw (Hera-
cleum mantegazzianum)  zo kiem-
krachtig is en met zijn bladeren al 
het licht voor andere planten weg-
kaapt, wordt de soort beschouwd 
als een ‘onkruid’. In gebieden die 
niet begraasd worden drukt de inva-
sieve soort alle andere planten weg.  
We weten dat aanraking van de huid 
of de ogen met het sap van de reu-
zenberenklauw vooral bij scherp 
zonlicht vervelende lichamelijke 

reacties kan veroorzaken. Jeuk en 
blaren die eruit kunnen zien als 
akelige brandwonden. Kijken mag, 
bewonderen des te meer, maar kom 
nooit aan de berenklauw, dan komt 
ie ook niet aan jou! Dus kijken, goed 
afstand houden. In coronatijd zijn wij 
hier inmiddels wel bekend mee.

De Sosnowsky’s berenklauw is een 
variant uit het voormalige Oostblok 
en heeft daar de lugubere bijnaam 
Stalin’s Wraak gekregen. Tot enkele 
jaren geleden kwam deze soort 
überhaupt niet voor in ons land, 
maar tegenwoordig wordt deze vari-
ant steeds meer gezien. Sosnowsky’s 
berenklauw kan tussen de drie en 
vijf meter hoog worden. De steel kan 
een omtrek van wel 12 centimeter 
bereiken. Behalve door het nog gro-
tere formaat verschilt Sosnowsky’s 
berenklauw nauwelijks van de ons 
bekende reuzenberenklauw.

Ondanks zijn jammerlijke nadelen 
vervult de plant een waardevolle 
functie in ons ecosysteem. Hij houdt 
de biodiversiteit, tezamen met die-
ren en andere planten, in onze natuur 
in balans. Ik weet dat vroeger, niet 
eens zo lang geleden, de berenklauw 
bestreden werd zodra hij ergens de 
kop op stak. Hij werd als een gevaar-
lijk monster beschouwd. Nu gebeurt 

dat gelukkig niet zo vaak meer en 
wordt deze geweldige oerplant met 
rust gelaten, mits hij niet te veel woe-
kert. Ik zie in de nabije omgeving dat 
deze geweldenaar zich her en der wel 
erg stevig verspreid heeft. In ons cul-
tuurlandschap is beheer wel nodig. 

Tot slot 
Zoals gezegd hebben de grote als 
de kleinere berenklauw plantensap 
(furocoumarine) waar mensen en 
dieren ernstige brandblaren van kun-
nen krijgen, vooral bij zonnig weer. 
Honden kunnen ontstekingen aan de 
huid of neus oplopen. Grote beren-

klauwen zijn met hun ruwe, stekelige 
vorm berucht. Ze bloeien vanaf de 
zomer tot in de herfst, afhankelijk van 
de standplaats. Ze hebben een groot 
herstellend vermogen, na een maai-
beurt lopen ze zo weer uit en komen 
hetzelfde jaar nog in bloei. De plant 
blijft dan wel wat kleiner. Om ze weg 
te krijgen, moet je ze met wortel en 
tak grondig verwijderen. Schapen, 
geiten en varkens zijn dol op beren-
klauwen, ze worden met sap en al  
tot het laatste blaadje verorberd. 
Gelukkig maar.

Elk jaar zie ik ze in steeds grotere aantallen langs de paden, zoals langs 
de Nauernasche Vaartdijk of langs het begin van het Riettoppad. Op het 
moment van schrijven, eind juli, zie ik ze vooral in het verruigde riet. 
Prachtig, wat hebben ze mooie hoge schermachtige bloemen. Zij staan in 
vol ornaat te gloren: de reuzenberenklauw.

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

Houd afstand tot de berenklauw 

De reuzenberenklauw staat op de lijst van invasieve soorten.

Zuidervermaning Westzaan
Op zaterdag 12 en zondag 13 september is er van 10.00 tot 17.00 uur Open 
Monumentendag. De Zuidervermaning ontvangt u graag om haar mooie 
monumentale en historische gebouw te tonen. U kunt niet alleen van het 
prachtige gebouw genieten maar ook van een veertigtal werken van het 
Zaans Grafisch Collectief (ZGC). De werkstukken, waaronder een aantal 
etsen en overig grafisch werk (monoprint, linosnede), zijn ook te koop. De 
exposanten zijn Judy Arends, Jurriën Beumkes, Mieke Cosemans, Ina Rem, 
Paul Roosenstein, Peter Sanders , Kees Versteeg en Gerard Tates.

Het ZGC is in 2005 opgericht en bestaat uit deelnemers en oud-deelne-
mers van de cursus Etsen van Fluxus, die destijds onder leiding stond van 

Jelus Matser. Zij werken nu in een open atelier op de donderdagavonden, 
waar zij elkaar stimuleren en samen etsen, monoprints en linosneden 
maken. 

Voor meer informatie omtrent het ZGC 
zie: www.zaansgrafischcollectief.nl/
De toegang is vrij; uiteraard worden de gebrui-
kelijke coronamaatregelen toegepast.

Loes Bijleveld
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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



Waar ben je geboren?
In de Haven in Zaandam. Ik ben geen directe familie 
van ‘de fietsenman’ om het zo maar te zeggen. Hania 
is een Friese naam, maar mijn man komt ook van 
Zaandam. 
We zijn al 32 jaar samen en dit jaar 30 jaar getrouwd. 
Ik was vroeger alleen maar aan het volleyballen, had 
mijn werk en jongens boeiden mij helemaal niet. 
Ik heb mijn man op een verjaardag leren kennen. 
Hij was toen net gescheiden. Mijn jongste zus ging 
met zijn broer. Later zagen we elkaar weer en toen 
we daarna met zijn allen gingen stappen raakte het 
aan. Drie maanden later kwam hij bij mij wonen in de 
Kruisstraat in Koog aan de Zaan.

Waar hebben jullie gewoond?
Daarna hebben we op de Texelstraat gewoond. Vijf-
tien jaar geleden wilden we of aan het water of lan-
delijk gaan wonen. We waren al honderd keer door 
Westzaan gefietst, maar hier was weinig te koop en 
ook niet te betalen. We kochten een huis aan de Oost-
zijde naast de Bernhardbrug. Maar na tien jaar misten 
we wel erg onze tuin. Dit huis kwam te koop en we 
waren meteen verliefd. We hebben zelf veel veran-

derd. Mijn man houdt erg van strak en 
modern, maar in zo’n huis moet je een 
goede mix maken, vind ik. Toen we het 
gips eraf trokken kwam er hout tevoor-
schijn. En ook oude kranten. Ik heb het 
van binnen geschilderd. Ik word hele-
maal vrolijk van dat groen. Een paar 
weken geleden kwam er iemand van 
Texel aan de deur met een schilderij van 
dit huis; AKK61 staat erop. Leuk hè?

Hebben jullie kinderen?
Mijn man heeft een zoon en een doch-
ter, voor mij dus bonuskinderen. Hij 
heeft ook twee kleinkinderen. Bij ons 
samen is het helaas nooit gelukt. Op 
een gegeven moment ga je voor je 
carrière en dan houdt het ook op. Mijn 
moeder was 37 toen zij overleed. Ik was 
14, mijn jongste zusje 8. Mijn vader deed 
alles alleen. We hadden alle drie een 
taak en mijn oma woonde om de hoek. 
Je wordt wel eerder zelfstandig. Ach, je 
weet niet beter. Ik had vroeger graag 
met mijn moeder over de markt willen 
lopen. Daarom vind ik het nu extra leuk 
om dat met mijn ‘dochter’ te doen. Mijn 
vader is een paar jaar geleden plotse-
ling overleden. Hij was 82. Een heel fijne 
man.

Wat doe je voor werk?
Ik ben directiesecretaresse bij Engie. 
Na de Groen van Prinsterer-mavo zou 
ik in de verpleging gaan, maar moest 
nog drie maanden wachten voordat de opleiding 
begon. Mijn vader werkte bij Tot + Beers en daar kon 
ik toen zolang werk krijgen. Inmiddels werk ik er 43 
jaar. Het bedrijf is meerdere keren overgenomen en is 
nu een wereldwijd concern. Er werken nu nog steeds 
zo’n dertig mensen die bij Tot + Beers begonnen zijn. 
Ik zeg altijd dat ik er als ‘krokettenhaler’ begonnen 
ben: ‘Wil je dit halen en dat kopiëren?’ Ik werd secreta-
resse en ben nu al een jaar of 25/30 directiesecretares-
se. Altijd vijf dagen, maar sinds kort werk ik vier dagen 
per week. Nu met corona mis ik de saamhorigheid. Ik 
werk twee dagen thuis. Hele afdelingen zijn leeg. 

Het is net of je qua werk niet meer betrokken bent. 
Over anderhalf jaar stop ik ermee. Mijn man gaat in 
maart met pensioen. Hij is al veertien jaar allround 
elektricien bij Cargill Gerkens Cacao. Hij is begonnen 
bij Bruynzeel en heeft daarna bij de technische dienst 
van Heliomare in Wijk aan Zee gewerkt. We zijn wel 
honkvast wat werk betreft, ja.

Wat stel je je erbij voor om met pensioen te gaan?
Allereerst: geen wekker meer. Lekker je krant helemaal 
uitpluizen en niet alleen de koppen. Om 6.10 uur gaat 
mijn wekker. Ik douche, maak me een beetje op en ben 
weg. Op de fiets. Ik ontbijt op mijn werk. Ik wil na mijn 
pensioen lekker fietsen en weekendjes weg. Mijn man 
kan heel goed koken. Dat wil ik dan ook graag leren. 
En Grieks. Onze tuin is afgegraven vanwege lood. Ik 
kan er ’s nachts echt wakker van liggen hoe ik de tuin 
zal gaan inrichten. Daarom zit ik hier in De Kwaker ook 
op yoga. Het geeft me rust en mijn lichaam blijft soe-
pel. Als ik thuiskom kan ik daarna niet lang opblijven. 
Ik maak brood voor de volgende dag voor ons klaar en 
ga naar bed. Dan slaap ik als een os. 

Heb je hobby’s?
Nou, dit huis van binnen schilderen dus, mijn tuin, 
(leg)puzzelen vind ik leuk en nu ben ik helemaal into 
het kleuren voor volwassenen. Ik ga graag uit eten 
met vrienden. En ik wandel veel; ook om op gewicht 
te blijven. Muziek in mijn oren en weg. Ik loop altijd 
hiervandaan en zo’n 15 km. Bijvoorbeeld naar een 
tante op het Kalf en via de Bartelsluis en Wormer-
veer weer terug. Lekker je hoofd leegmaken. Verder 
zijn we gek van Terschelling en van Samos, waar we 
steeds naar hetzelfde huisje gaan.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Dat ik gezond blijf. En dat we samen gelukkig oud 
kunnen worden. Je ziet de wereld zo erg veranderen. 
Ik moet er niet aan denken om alleen over te blijven. 
Wij zijn erg op onszelf en doen alles samen. Echt alles. 

Ik ga niet met een vriendin ergens 
heen, maar met hem. Misschien wel 
heel burgerlijk. Mijn man is rustig 
en lief. Het voelt gewoon goed met 
hem. Ikzelf kan wel druk zijn. Ik was 
altijd een carrièretijger, maar sinds 

ik hier woon ben ik een huismus. Ik wilde het alleen 
maar maken, maken, maken. Nou, en dat heb ik ook 
gedaan. Op een gegeven moment denk je er is meer 
in het leven. En dat werd toen Westzaan. Hier vonden 
we rust.

Hoe bevalt het wonen in Westzaan?
Het voelt echt als een jas. We hebben allemaal leuke 
buren. De pedicure woont hiernaast, de kapper op 
het hoekje. Sinds ik hier woon gaan we hier naar de 
tandarts, de bakker en doen we hier de boodschap-
pen. Er wordt ook veel georganiseerd, zoals De Dag 
van Westzaan en de Winterfair. Je ziet mensen, oude 
bekenden, heel burgerlijk, maar dat is ook heel leuk. 
Een paar jaar geleden hadden we hier een buurtbar-
becue. Zo leuk. Ja, ik hoor hier wel.

Marijke van der Pol

Ditta Hania (61) woont met haar man Ton (66) in De Vier Winden op Middel 101. Ze is directie-
secretaresse bij Engie. Met wat aantekeningen heeft ze zich op het interview voorbereid.

IN DE SCHIJNWERPER
Ditta Hania-de Boorder: ‘Wij doen echt alles samen’

‘Ik hoor  
hier wel’

9
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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

De eerste twaalf huurwoningen werden uiteindelijk halverwege de oorlog (1916) opgeleverd 
op een nieuw verworven terrein aan de Parkstraat. De woningen lagen rondom het Westzaan-
se ‘park’ en pasten daarmee in het ideaalbeeld van het wonen in het groen. Dat het woord 
‘park’ wat grootscheeps leek voor het plantsoen waar men op uitzag, mocht niet hinderen. 
De huren hield men laag: 2,25 gulden per week. Alle idealen ten spijt was het beheer van de 
nieuwe woningen in de begintijd overigens niet eenvoudig. De huurders waren de orde en 
rust van een nette nieuwbouwwijk nog niet gewend. Er werd onderverhuurd, er was sprake 
van ruzie en overlast. Al ras bleek het nodig om vuilnisbakken bij de woningen te plaatsen 
‘met het oog op de nu aldaar heerschende vuiligheid’. In de jaren na de oorlog volgden niet-
temin meer woningen aan de Parkstraat en een viertal woningen aan wat genoemd werd het 
‘Kouwe Aardappelenpad’, een pad aan de oostkant van het Zuideinde, vlak bij de groeiende 
houthandel van Rot. 

Vele tientallen nieuwe huurwoningen zouden ten-
slotte verschijnen in de wederopbouwjaren na de 
Tweede Wereldoorlog. In de jaren vijftig vooral aan 
de oostkant van het Reghthuys, in de jaren zestig 
ook aan de westkant. De Vogelbuurt in Westzaan-
Zuid verrees eveneens in de jaren zestig. In de 
jaren zeventig zag nog een ruim opgezette nieuw-
bouwwijk ten oosten van de Kerkbuurt het licht. De 
langste straat hier werd vernoemd naar de laatste 
burgemeester van Westzaan, burgemeester Ver-
stegen. In de jaren rond de nieuwe eeuwwisseling 
zouden nog verschillende kleinere woningbouw-
plannen volgen op vrijkomende fabrieksterreinen 
overal in het dorp. Aan het eind van de twintigste 
eeuw zou Westzaans Belang bijna 280 huurwonin-
gen beheren. De taken van de woningbouwver-
eniging zijn intussen overgenomen door de grote 
Zaanse woningbouwcorporatie Parteon.

Betrekkelijk rustig verliepen de laatste jaren van de 
jaren twintig, al bleef de werkloosheid hoog, ook 
door de snelle ingebruikneming van arbeidsbe-
sparende machines. De rust was echter niet meer 
dan een stilte voor de storm, de depressie van de 

jaren dertig. In 1929 brak die in alle hevigheid uit 
in Amerika. Twee jaar later bereikten de gevolgen 
ook Nederland. Handel en bedrijvigheid kregen 
het nog moeilijker dan tevoren. Het  dieptepunt 
lag in de jaren  tussen 1932 en 1934. Eén derde van 
alle arbeiders was in dit laatste jaar werkloos. Voor 
veel Zaankanters betekende de crisis een dage-
lijkse slepende gang naar het stempelkantoor. 
Tweemaal per dag moesten de werklozen zich 

melden. Wie niet stempelde bracht zijn uitkering 
in gevaar. In Westzaan diende aanvankelijk het 
Reghthuys als stempellokaal. Weldra echter werd 
het aantal werklozen te groot voor de bescheiden 
ruimte bij het gemeentelijk loket. Een gebouwtje 
op de gemeentewerf aan het begin van het Water-
molenpad volgde het Reghthuys op. Hier deelde 
de dorpsveldwachter nu de stempels uit. Op de 
stempelkaart was ook ruimte voor het vermelden 
van bijverdiensten. Die werden voor een deel op 
de steun ingehouden. Ook op andere manieren 
kon een werkloze zijn uitkering kwijtraken. Op 
de moraal werd gelet. Openbare dronkenschap 
of stevig cafébezoek was fnuikend. Ook plichts-
verzuim tegenover vrouw en kinderen was een 
reden voor korting. Naast de steun verstrekte het 
Westzaanse burgerlijk armbestuur op bescheiden 
schaal goederen: maandelijks een half mud eier-
kolen en een ons biefstuk of soepvlees. Voorzie-
ningen zoals een voedselbank, waar overschotten 
van winkels konden worden herverdeeld, waren er 
in de jaren dertig niet. 

Veel Westzaners trachtten in de magere jaren der-
tig met een winkeltje hun schamele inkomsten 
aan te vullen. Bij het begin van de depressie telde 
alleen Westzaan-Zuid al achttien zaken, waaronder 
vijf kruideniers, twee groentehandelaren en twee 
manufacturenwinkels. Dit aantal steeg in de vol-
gende jaren nog verder. In Westzaan-Noord was 
de winkeldichtheid niet geringer. Veel inkomsten 
leverde deze nering niet op. In de wederopbouw-
tijd na de oorlog verdwenen de winkeltjes weer de 
een na de ander. Uiteindelijk zou in de jaren zeven-
tig maar een klein aantal vestigingen overblijven; 
een lot dat Westzaan in deze jaren deelde met vele 
andere kleine kernen in den lande. In de vroege 
eenentwintigste eeuw zou het dorp uiteindelijk 
helemaal geen zelfstandige slagers meer kennen, 
noch melkboeren of groentehandelaren. Aanvan-
kelijk één supermarkt, later twee supermarkten, 
een in het noorden van het dorp en een in het zui-
den voorzagen nu in de dagelijkse levensmiddelen. 

De Burgemeestersbuurt.

Volkshuisvesting en crisisjaren

De Vogelbuurt.

Winkels op de Overtoom.
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Huis kopen? 
Joúw kans om te
verduurzamen
Duurzamer wonen begint met inzicht in je financiële situatie.
Wat wil je doen? En kun je het betalen? Wij geven je
hypotheekadvies. Maar vertellen je ook welke
energiebesparende maatregelen er voor jou mogelijk zijn.
Zodat je slimme keuzes kunt maken. En al je duurzame
woonkansen benut.

 Maak een afspraak op
rabobank.nl/duurzaamwonen

LID

TWEEWIELER-
BEDRIJVEN

Elke vrijdag van 8.00 tot 

13.00 uur in Westzaan  

(op de stoep in de  

kerkbuurt).
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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
En toen kwam de regen. Voordat ik het door-
had ontplofte de hele tuin. Overal schoot het 
onkruid op en daartussen ook nog wel het 
gezaaide, maar al snel was daar weinig meer 
van te zien. Het was gewoonweg niet in de 
hand te houden en dat deed ik dan ook niet. 
Maar dat bleek struisvogelpolitiek want nu is 
het niet meer te overzien. Ondertussen had ik 
wat andere dingen aan mijn hoofd, maar ben 
inmiddels begonnen met het uittrekken van 
alles wat zich ongevraagd genesteld heeft in 
mijn tuin. Wat een groeikracht zit er in zaadjes 
als de ideale situatie zich voordoet. Het is wel 
grappig om te zien dat tussen al die woestenij 
mooie rijen met radijsjes, rucola, sterrekers en 
boontjes tevoorschijn komen. Onaangetast, 
want de insecten konden ze niet vinden. Ik zou 
haast gaan pleiten voor niet schoffelen. 
Het net was van de bessenstruik gewaaid en 
zorgde daarmee voor een natuurlijke oplos-
sing voor het teveel aan bessen. In mum van 
tijd was de struik leeg en waren de buikjes van 
de merels vol. Die netten zijn trouwens toch 
ondingen. Om de haverklap zit er een jonge 
merel in vast, die je er dan uit moet knippen 
want hij draait zich helemaal in het net. Ik heb 
toen al die rotdingen weggegooid. Ik ben 
een voorstander van steigerdoek. Dat heeft 
heel fijne mazen waar geen vogel in vast kan 
komen te zitten. Het gaat ook nog heel lang 
mee. Als je helemaal niets doet hou je gewoon 
niets over, dat is ook weer niet de bedoeling. 
De kersen zijn dit jaar ook weer vrij eerlijk ver-
deeld tussen de vogels en ons. De koolplanten 
staan er prachtig bij. Die hebben geprofiteerd 
van de regen en zijn daardoor lekker doorge-
groeid, waardoor ze weerstand hebben tegen 
plagen. Lekker boerenkoolstamppot!

Truus Weertman

Pindakaas bananenbrood

Bereidingstijd: 15 minuten
Oventijd: 60 minuten
Wachttijd: 60 minuten

Wat hebben we nodig:
• 200 gram bloem
• 100 gram amandelmeel
• 8 gram bakpoeder
• 3 grote bananen
• 200 gram pindakaas
• 2 eieren,
• 1 theelepel kardemompoeder,
• 1 theelepel gemberpoeder.
• 1 theelepel kaneel.
• 150 milliliter karnemelk
• 10 dadels
• 150 gram pecannoten grof gehakt
Voor het glazuur:
• 50 gram poedersuiker
• 2 eetlepels melk
• 2 theelepels pindakaas
• 1 theelepel limoen(citroen) sap

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 175°C. Zeef de bloem, het 
amandelmeel en het bakpoeder in een kom. Prak 
de banaan fijn met een vork in een andere kom en 

De meeste van jullie zijn weer terug van vakantie. Is vast een heel andere vakantie geworden dan 
gepland! Waarschijnlijk thuis of in ieder geval in eigen land. Wij hadden een huisje gehuurd in ons 
eigen landje. Dat vonden wij wel zo prettig: eigen sanitair en zelf koken als je niet naar een restaurant 
wilt. Hopelijk wordt het volgend jaar zomer weer een beetje als vanouds.
Deze maand een lekker brood!

meng er de pindakaas, eieren, specerijen en karne-
melk door. Voeg de droge ingrediënten toe en roer 
alles tot een dik beslag. Ontpit de dadels en hak ze 
samen met de pecannoten in stukjes. Meng ze door 
het beslag en doe het beslag in een cakevorm van 
1,5 liter. Bak 1 uur in de oven. Steek er een satéprik-
ker in: als die er schoon uit komt, is het brood gaar. 
Laat 5 minuten afkoelen en stort het brood op een 
rooster. Voor het glazuur roer je alle ingrediënten 
door elkaar. Laat de cake eerst afkoelen voor je het 
glazuur eroverheen giet.

Weetje:
Pindakaas, in de smeerbare vorm, komt oorspron-
kelijk uit de Verenigde Staten. Het werd  in 1893 
ontwikkeld door John Harvey Kellogg, ten tijde van 
een overschot in de productie van pinda’s. Pinda-
kaas was het bijproduct van pindaolie. Het is met 
name populair als broodbeleg in de Verenigde 
Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Neder-
land en in mindere mate in Suriname (vooral een 
scherpere variant) en Duitsland. Pindakaas is rijk 
aan plantaardige vetten en eiwitten, vitamines B1, 
B3 (niacine), linolzuur, inositol en resveratrol. Ook is 
vitamine E in hoge mate vertegenwoordigd.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!
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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

Vrijdag 18 september  VRIJMIBO van 17.00 tot 22.00 uur (vrije inloop)

Zondag 20 september  HIGH TEA (reserveren noodzakelijk)

Zaterdag 26 september  Diner op hoogte 4-gangen diner (reserveren noodzakelijk)

Zondag 27 september  High Wine (reserveren noodzakelijk)

Zaterdag 10 oktober  JAZZ avond in combinatie met een 3 gangen diner  

 (reserveren noodzakelijk)

Vrijdag 16 oktober  VRIJMIBO van 17.00 tot 22.00 uur (vrije inloop)

Zondag 18 oktober  HIGH TEA (reserveren noodzakelijk)

Zaterdag 24 oktober  Diner op hoogte 4-gangen diner (reserveren noodzakelijk)

Zondag 25 oktober High Wine (reserveren noodzakelijk)

Wist u dat u uw verjaardagsfeestje ook bij ons in de Watertoren kunt geven?
Wilt u daar meer over weten? Stuur een mailtje naar info@dewatertorenassendelft.nl

Neem ook eens een kijkje op onze website www.dewatertorenassendelft.nl daar kunt u de 
activiteiten terug vinden in onze agenda.
Reserveren kan door een mail te sturen naar reserveren@dewatertorenassendelft.nl

Vanaf 1 september kunt u van dinsdag tot en met zondag in ons restaurant 
Wolfsend in Zaandijk ook dineren.

Wij zijn open van 10.00 tot 22.00 uur
Voor de koffie, lunch, borrel en diner.

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

AGENDA SEPTEMBER - OKTOBER 2020

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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De Bieb komt voorlezen
Eind juni, op een zeer warme zomerdag, kwam de 
mevrouw van de Bieb ook bij ons voorlezen. Eerst 
was zij bij de peuteropvang geweest en daarna 
kwam zij bij ons.
Ze had het boek ’Boer Boris gaat naar zee’ mee-
genomen. Haar vertelkastje stond op tafel, waarin 
de bladzijdes van het boek vergroot te zien waren. 
Ook had zij een koffer mee waarin precies de din-
gen zaten die Boer Boris meenam op vakantie. 
Eerst haalde ze alles uit de koffer en benoemde dit 

samen met de peuters. Daarna ging ze voorlezen. 
De peuters waren stil aan het luisteren. Af en toe 
mocht er één peuter komen helpen om de spullen 
die Boer Boris in zijn koffer deed ook bij ons in de 
koffer te doen. Ook onze jongste peuters wisten 
precies wat zij erin moesten doen. Eén peuter was 
iets te vroeg om de zandvormpjes erin te doen. 
Dat was op zich geen probleem, maar toen hem 
op het juiste moment gevraagd werd om ook het 
emmertje in de koffer te doen, werd de aandacht 
hem toch wel even te veel en bleef hij lekker zitten. 
Maar gelukkig was er genoeg hulp van andere peu-
ters en zaten aan het eind van het boek alle spullen 
in de koffer. Boer Boris ging op reis en lekker zwem-
men in de zee. Wij hadden geen koffer ingepakt, 
maar gingen na het voorlezen wel heerlijk zwem-
men in ons zwembadje. Voor op de groep hebben 
wij een aantal nieuwe boeken van de Bieb gekre-
gen en vanaf nu zal de mevrouw van de Bieb onge-
veer vier keer per jaar bij ons komen voorlezen.

Monique van Westrop

Het vertelkastje op tafel en de koffer waar alles in moest.

Afscheid van groep 8 met een eindmusical
Ondanks de perikelen rondom het coronavirus, 
ging de afscheidsmusical van de groep 8-leerlin-
gen van De Kroosduiker-Noord  gewoon door. We 
moesten ons uiteraard houden aan de uitgevaar-
digde afspraken en protocollen. Dat hield dus in dat 
de musical gespeeld werd zonder publiek. Ik had 
echter een professionele filmer bereid gevonden 
om de musical op beeld vast te leggen. De ouders, 
broertjes, zusjes en andere familieleden konden zo 
toch nog van de musical genieten.
De musical ‘Bende op de camping’ gaat over een 
oude campingbaas, die wegens geldgebrek zijn cam-

ping verkoopt aan een louche zakenman. De musi-
cal staat bol van hilarische taferelen en spitsvondige 
woordspelingen. Na de musical kregen de kinderen 
van groep 8 een fantastische barbecue aangeboden, 
waarna ze op woensdag 1 juli van alle kinderen op De 
Kroosduiker afscheid namen.

Meester Cees Hoek

Leerlingen van groep 8 van De kroosduiker-Noord in musicalkleding.

De Zaanse 
KunstSalon
De verkoopexpositie de Zaanse KunstSalon, 
georganiseerd door de Willem Jansen 
Stichting, is nog tot 19 september te 
bezoeken. 

De expositieruimte van Galerie Staphorsius is 
gevuld met een zeer gevarieerd aanbod van 
Zaanse kunstenaars zoals de Jansens, Herman 
Buschenhenke, Frans Mars, Cornelis Koning, 
Freek Engel, Jan de Boer en anderen. Verder 
ook een aantal kleurrijke werken op papier van 
Karel Appel, Corneille en Clemens Briels. Ook is 
een collectie gesneden beeldjes, zilverwerk en 
snuisterijen te zien afkomstig uit de collectie 
van Zaankanter Remmert Ouwejan, die in 2019 
overleed. 

Verkoopexpositie: tot 19 september

Galerie Staphorsius 
J.J. Allanstraat 287B
1551 RG Westzaan 
Openingstijden: 
di - za, 9.00 – 17.00 uur
Buiten deze tijden ook op afspraak geopend. 
www.willemjansenstichting.nl

A.J. Groenewegen -  Melktijd. 

Willem Jansen -  Stilleven. 
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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?

IN JE FAVORIETE VESTIGING EN OP GROENHART.NLIN JE FAVORIETE VESTIGING EN OP GROENHART.NL
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De bal gaat weer rollen
8 maart was een bijzondere dag: sinds jaren 
veroverde ons eerste elftal weer eens een peri-
odetitel. Eindelijk weer eens een extra lang 
seizoen en kans op promotie naar de 3e klasse. 
Onze spelers waren super gemotiveerd om dat 
voor ons aanstaande jubileumjaar te realise-
ren. Het was ook meteen de laatste wedstrijd 
van het seizoen, omdat het COVID-19-virus het 
complete land stil wist te leggen. Dit wilde niet 
zeggen dat wij als vereniging ook stillagen. 
Integendeel zelfs, de noodverordening op ons 
complex en de stringente richtlijnen van het 
RIVM betekenden dat er heel veel maatregelen 
genomen moesten worden om vanaf mei weer 
verantwoord te kunnen trainen. Enige voor-
deeltje was dat we op tijd konden beginnen 
met de verbouwing van de kantine. 

Met deze voorlopig laatste renovatie is het totale 
complex helemaal van deze tijd. De kantine bevat 
mooie en innovatieve snufjes, zoals een lichtstraat 
van 6 bij 3,5 meter, chillplekken met usb-aansluitin-
gen, bierleidingen die rechtstreeks naar de opslag 
lopen zodat ons kantinepersoneel niet meer met 
zware fusten hoeft te slepen, een 80 inch smart-tv, 
een aparte ruimte en keuken voor de BSO, koffie-
corner voor ouders in de wintermaanden en ga zo 
maar door.
Tijdens de verbouwing ontvingen wij het intens 
trieste bericht dat ons jeugdlid Storm Stolp op 
slechts 17-jarige leeftijd overleden was en het ver-
zoek van de nabestaanden om de plechtigheid 

op ons terrein te mogen laten plaatsvinden. Het 
werd een verdrietig maar ook waardig en mooi 
afscheid. Van de gemeentelijke BOA’s hebben wij 
complimenten ontvangen voor de voorbeeldige 
wijze waarop wij in coronatijd een evenement met 
meer dan 100 mensen hadden georganiseerd. Die 
ervaring met bezoekers nemen we mee naar het 
moment dat de bal begin september wederom 
mag rollen. De kantine is dan helaas nog niet af, 
dat zal naar alle waarschijnlijkheid dan nog een 
maandje duren. De bouwers hebben wel beloofd 

dat er vanaf de eerste aftrap volop koffie, limonade 
en bier aanwezig zullen zijn.
Wil jij ook horen bij één van de modernste vereni-
gingen in de Zaanstreek, meld je dan aan. Vooral 
bij de allerjongsten (5 t/m 10 jaar) kunnen we wel 
wat versterking gebruiken. Twijfelt je zoon of doch-
ter nog, laat hem of haar dan gewoon een paar keer 
gratis meetrainen. Opgeven kan via publiciteit@
vvvwestzaan.nl

Arno van den Broek, pr VVV Westzaan

Vergaderingen Dorpscontact weer van start

Nadat er in april een abrupt einde kwam aan 
de maandelijkse informatieve en gezellige 
avonden van Dorpscontact, zijn we blij u te 
laten weten dat op 7 september de eerste 
vergadering weer van start gaat. Omdat het 
coronavirus nog altijd niet onder controle 
is, volgen we het advies op van het RIVM. 
Dat betekent dat er maximaal 30 personen 
aanwezig kunnen zijn, zodat de anderhalve 
meter afstand gewaarborgd kan worden. En 
vooraf is registratie verplicht. 

Ook wordt de koffie en thee niet meer aan de 
tafels uitgeschonken, maar zal er een lange tafel 
staan waarvan u uw warme drank kunt pakken. 
Gelukkig heeft Ingrid beloofd dat haar overheer-
lijke appeltaart en cake onveranderd getrakteerd 
worden. Ook het drankje na afloop is onveran-
derd, uiteraard met de benodigde afstand. Er 
wordt een beroep gedaan op uw eigen verant-
woordelijkheid. Kom alleen als u geen verkoud-
heidsverschijnselen hebt of andere verschijnselen 
die in verband staan met corona. Indien u zich niet 
lekker voelt, meld u dan ook weer af.

Op maandag  7 september hebben we weer een 
interessant programma. Ten eerste zal Ingrid 
Jahn de aanwezigen bijpraten over wat er zoal is 
gebeurd de afgelopen maanden. Ook tijdens de 
zomerperiode ging het werk voor Ingrid gewoon 
door. Op de agenda staan verder de onderwerpen 
Veilig Bankieren en het (levens)testament. 

Het onderwerp Veilig Bankeren wordt verzorgd 
door de Rabobank. Tegenwoordig doen we onze 
bankzaken steeds vaker online, maar worden we 
regelmatig in de krant opgeschrikt met berichten 
over fraude en oplichting. Een deskundige van de 
Rabobank vertelt welke vormen van oplichting en 

fraude bestaan en waar je op moet letten om vei-
lig te kunnen bankieren. 
De presentatie over het levenstestament wordt 
verzorgd door notaris Marcel ten Brinke van het 
gelijknamige notariskantoor. Hij geeft uitleg over 
het (levens)testament en hoe belangrijk het kan 
zijn bepaalde wensen goed vast te leggen.

Uiteraard hopen we iedereen op maandag 7 sep-
tember te verwelkomen. Aanmelden is verplicht 
en kan via de mail bij info@ dorpscontact.nl of 
telefonisch op onderstaande nummers.

Carla van den Puttelaar  

Bent u via e-mail of persoonlijk bij de 
commissie Dorpscontact aangemeld, dan 
ontvangt u de notulen bij de uitnodiging 
van 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. 
075-6153 348 of 06-1717 1793. 
E-mail: dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl
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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 



Ik ontmoet Remco op een prettige zonbeschenen, 
zomerse  bouwlocatie aan de J.J Allanstraat. Het 
is hier waar hij zijn tot dusver meest uitdagende 
project realiseert: de bouw van molen De Veld-
muis. Het complete molenlijf is al klaar en met riet 
gedekt, terwijl het timmerwerk van de molenkap 
ernaast ook reeds geheel klaar onder een zeil staat 
te wachten op de rietdekker. Binnenkort zullen 
beide delen met behulp van een kraan worden 
samengevoegd, om daarna boven op het ernaast 
in aanbouw zijnde woonhuis te worden geplaatst. 
‘Het is tijdens de bouw van de molen niet altijd 
zo aangenaam geweest op de bouwlocatie,’ zegt 
Remco. Onderwijl komt zijn telefoon tevoorschijn 
waarop hij mij de barre weersomstandigheden 
toont waaronder hij afgelopen winter heeft moe-
ten werken. ‘Alleen de molenkap is in de werk-
plaats getimmerd en daar onder goed werkbare 
omstandigheden in elkaar gezet, maar het molen-
lijf zelf moest wegens haar grootte op de bouw-
plaats zelf worden vervaardigd. Hiervoor moest 
deze winter heel wat regen en wind getrotseerd 
worden. Gelukkig waren er ook mooie dagen en 
was de winter niet al te koud.’ 

Over zijn opleiding tot molenmaker, die hij voorna-
melijk in de praktijk heeft opgedaan, vertelt Remco 
vervolgens: ‘Ik ben op twaalfjarige leeftijd begon-
nen op de timmerclub die op zaterdagmiddagen 
in molen Het Pink in Koog aan de Zaan plaatsvond 

en daar besmet geraakt met het molenvirus. We 
begonnen als eerste werkstuk met het maken van 
een spinnetje. Dat is een eenvoudig molentje dat 
zich automatisch aan de windrichting aanpast en 
zo als een windwijzer fungeert. Je ziet ze vaak bij 
Zaanse huizen in de tuin of op het dak. Van daaruit 
gingen we ons steeds verder in de constructie van 
molens verdiepen en maakten we diverse schaal-
modellen. Mijn laatste werkstuk van de timmerclub 
staat in de hal van mijn timmerwerkplaats te pron-
ken en is een anderhalve meter hoog model van 
een complete molen. 

Na mijn schooltijd en opleiding tot aannemer heb 
ik vanaf 2009 voor diverse aannemers en molen-
bouwers gewerkt en was ik gedurende twee en 
een half jaar ingehuurd bij molenmakerij Saen-
dijck. In 2015 heb ik mij als zelfstandig aannemer 
in Zaandam gevestigd en heb mij voornamelijk 
beziggehouden met de bouw van diverse tradi-
tionele huizen volgens de Zaanse houtbouw. Het 
belangrijkste kenmerk hiervan is de drie-vier-vijf-
steek. Die bepaalt de schuinte van de dakhelling 
en de verhouding tussen de breedte en hoogte van 
de ramen. Dit is een heel oud principe dat al door 
de Grieken en Romeinen gebruikt werd om hoeken 
van 90 graden te maken tussen de verticaal staan-
de delen en het horizontale vloeroppervlak van 
hun bouwwerken. Het waterpas moest nog uitge-
vonden worden! Mensen met kennis van wiskunde 
herkennen hierin wellicht de stelling van Pytha-
goras. Met de bouw van deze traditionele houten 
huizen heb ik de afgelopen jaren mijn bedrijf goed 
kunnen runnen. 

In 2017 kwam Gé Sombroek van Somass naar mij 
toe met de vraag of ik een complete molen voor 
hem kon bouwen. Als onderaannemer heb ik toen 
die klus van hem aanvaard en werd daarmee de 
jongste molenbouwer van Nederland. Ik was toen 
27 jaar. De molenmakerij is heel wat ingewikkelder 
dan huizenbouw. Je werkt met hoeken van 45 of 60 
graden voor achtkantige of zeskantige molens. En 
dan zijn er ook nog eens de vele houten kamrade-
ren in diverse maten met hun diverse houtsoorten 

die souplesse en slijtvastheid moeten hebben. Als 
je je daarin gaat verdiepen krijg je grote bewon-
dering voor de molenbouwers uit de 15e en 16e 
eeuw, die toen al als echte ingenieurs te werk gin-
gen. Om nog maar niet te spreken van de uitvoe-
rende handwerklieden, die de vaak de tot 500 kilo 
wegende balken en molendelen met handkracht 
en touwen met katrollen op hun plaats moesten 
brengen. Nee, dat waren echt geen dommekrach-
ten. Wat dat betreft zijn de tegenwoordige kranen 
een uitkomst en een grote besparing op arbeids-
loon.’

Verder zie ik op de bouwplaats de houten spanten 
van een vierkant bouwwerk verreizen. Remco ver-
telt mij enthousiast: ‘Dat zijn de spanten van een 
stolpboerderij, die als mijn volgende project aan 
de Nauernasche Vaartdijk 29 gebouwd zal wor-
den. Het skelet hiervoor wordt na voltooiing hier 
weer gedemonteerd en per dekschuit naar de 
bouwlocatie gevaren om daar weer opgebouwd 
en verder afgewerkt te worden.’ Als ook deze stolp-
boerderij gereed zal zijn, wachten er nog twee 
Zaanse houtbouw panden op Remco en zijn per-
soneel om Westzaan om te toveren tot een dorp 
dat de vroegere bijnaam van Zaandam ‘Timber-
town’(houtstad) waardig is. Helaas zijn de opdrach-
ten voor molens zeldzaam, terwijl Remco er, door 
hun gecompliceerdheid, toch echt de voorkeur aan 
geeft.

Remco Jonker restauratiewerken

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

Remco Jonker bij het molenlijf.

De Veldmuis wordt met riet bedekt. Foto Fred Eerenberg.

Balletje trappen?
Schuilt er in jou een kleine Frenkie de Jong of een 
Lieke Martens? Wij zoeken vriendjes en vrien-
dinnetjes die ons team willen versterken! Ben je 
onder de 9 jaar, dan willen we graag een balletje 
met je trappen. We trainen elke maandag en/of 
donderdag van 17.00 tot 18.00 uur op het veld van 
VVV Westzaan (Sportpark Westzaan, Zuideinde 
150). Vind je het leuk om een keertje vrijblijvend 

mee te doen of wil je eerst meer weten? Bel of app 
onze coach Walter Werkhoven op 06-2466 0777. 
We zien je graag een keertje op de club!

Groetjes van Thijn, Harvey, Cato, Jimmy en alle 
andere spelers uit de jeugdteams.

Van links naar rechts Thijn, Cato, Harvey en Jimmy.
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Voor een 
stralend & 
gezond gebit!

J.J. Allanstraat 322, 1551 RT Westzaan,  075-7711481

te
c

h
n
is

ch werk
?

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

E.
N

L

te
c

h
n
is

ch werk
?

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

E.
N

L

Op  zoek  naa r  

écht technisch

werk/personeel

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

075-6218845 010-4625985

Provincialeweg 21a Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie 3047 BB Rotterdam

 

en AllesSmit 
landbouwmechanisatie

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

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

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

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

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

PERSOONLIJK, 

FLEXIBEL EN EFFECTIEFFECTIEFFECTIEFFECTIEFFECTIEF

 info@slijterijsaendyck.nl
www.slijterijsaendyck.nl

SPECIALIST IN BIER, WIJN EN 
VELE SOORTEN GEDISTILLEERD

Nu ook bij ons verkrijgbaar 
de Originele Reght Huys Bitter

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

www.slijterijsaendyck.nl
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K R U I S W O O R D R A A D S E L

  De
puzzel
     van
 INGRID

Deze maand geen prijspuzzel. U kunt de oplossing dus niet insturen. De oplossing van de 
prijspuzzel in het juninummer is SCHUIT MET ZURE APPELEN. Onder de juiste inzendingen is en 
cadeaubon van 50 euro verloot. De winnaar is Luna Mulderij van de IJsvogelstraat in Wormer. 
Luna, gefeliciteerd!

Horizontaal: 1 binnensportruimte, 10 meis-
jesnaam, 11 Nederlands pedagogisch insti-
tuut (afk.), 12 aanduiding van zuurgraad, 14 
zangwijsje, 16 ongedierte, 18 aanwijzing, 
19 kleur, 21 clown, 23 draagvat, 25 Flero-
vium (afk.), 26 sojakoek, 28 voor, 29 Sele-
nium (afk.), 30 scheepsverblijf, 33 direct, 
35 jaargetij, 36 brandresten, 38 oorspron-
kelijke bewoners van Mexico, 40 haarpluk, 
42 hoofddeksel, 43 familielid, 45 Remote 
Job Entry (afk.), 48 voorkeur, 50 momentje, 
53 plaats in Gelderland, 55 vogel, 56 labo-
rant, 59 en anderen (afk.), 60 eigendom, 61 
rivier in Siberië, 63 bijdehand, 65 getijde, 67 
Informatieve Etikettering Nederland (afk.), 
68 hetzelfde, 71 Nomen Nescio (afk.), 73 
flauwekul, 74 noodsignaal, 76 Surinaamse 
pannenkoek, 77 kordaat, 79 mal, 80 deel 
van je hand, 82 Frans lidwoord, 83 dringend 
verzoek, 84 deel van de voet, 86 Westzijder-
kerk.

Verticaal: 2 familielid, 3 boom, 4 grassoort 
langs de waterkant, 5 kweken, 6 volgende, 7 
vrouwelijk dier, 8 golfterm, 9 bruin vlekje op 
de huid, 13 slagerswerktuig, 15 in orde, 17 
africhten, 20 opstootje, 22 drijven, 24 gym-
toestel, 25 gefrituurde aardappel, 27 kracht-
sportwerktuig, 28 ruwe rockmuziek, 
31 uitroep van verwondering, 32 loop van 
een paard, 34 landcode van Oekraïne, 37 
afwaswater, 39 zomerpeil (afk.), 41 dieren-
hoofd, 44 belangrijk persoon binnen een 
vereniging, 46 eerste vrouw, 47 jonge man, 
49 oplage van boeken, 51 roem, 52 in een 
keer, 54 boom, 56 sterke kruidenlikeur, 57 
prooi zoeken, 62 oplichting, 64 haarpro-
duct, 66 gereedschap, 69 clown, 70 aange-
ven, 72 verschijnsel bij vuur, 74 meubelstuk, 
75 geloofsgroepering, 77 jammer, 78 land-
bouwgerei, 80 Koninklijke Bijenkorf Beheer 
(afk.), 81 afwatering, 85 nummer (afk.).

Zijn de woorden juist ingevuld, dan krijg 
je in onderstaande vakjes een vroegere 
scheldnaam voor Assendelvers.

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
32 3 24 5 62 34 67 80 46 85

Word lid bij Rabobank 
Zaanstreek! 

De Rabobank is ruim 110 jaar een coöpe-
ratie. Wij hebben geen aandeelhouders, 
maar leden. Al bijna 2 miljoen! Als klant 
van de Rabobank draag je automatisch bij 
aan een leefbare samenleving en een be-
tere wereld. En door lid te worden, beslis je 
ook nog mee welke maatschappelijke initi-
atieven we ondersteunen. Word jij ook lid? 

De bijna 13.000 leden in de regio worden verte-
genwoordigd door de ledenraad van Rabobank 
Zaanstreek. Regelmatig praat de ledenraad 
samen met de directie en raad van commissaris-
sen over de koers van onze bank. Zo vormt de 
raad een belangrijke schakel tussen de klanten, 
leden en de bank.

Aan onze leden sturen wij drie keer per jaar de 
Rabo &Co. Rabo &Co is een nieuw magazine met 
de focus op de lokale leefomgeving. Onderne-
mers, klanten en leden nemen ons in hun ver-
halen mee in de keuzes die zij dagelijks maken. 
Voor zichzelf én de maatschappij. Leden ont-
vangen de Rabo &Co thuis. Kosteloos!

Leden van de bank kunnen ook stemmen tij-
dens Rabo ClubSupport! Met Rabo Clubsupport 
investeert Rabobank in lokale verenigingen 
en stichtingen. De clubs en verenigingen van 
Nederland zijn ongelofelijk waardevol, omdat 
ze ons bij elkaar brengen. Daarom investeert 
Rabobank haar kennis, netwerk en een deel 
van de winst in clubs en verenigingen, zodat we 
met elkaar ons land - buurt voor buurt - sterker 
maken. Met Rabo ClubSupport beslissen leden 
mee via welke clubs en verenigingen een deel 
van het coöperatief dividend wordt geïnves-
teerd in de lokale samenleving. Als lid kun jij 
jouw stem uitbrengen aan de club die jij een 
warm hart toedraagt. Iedere stem is geld waard 
voor de club. Rabo ClubSupport gaat in septem-
ber 2020 van start.

Lid worden? Dit kan gemakkelijk via de optie 
Zelf Regelen in de Rabo App of online via
rabobank.nl/particulieren/leden/ 
lid-worden.
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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

Steinbeck zei: ‘Niemand wil raad,  
alleen bevestiging’.

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 september 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 
24 september 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
 6 sep 10.00 uur ds. Henriette van Dunné
 13 sep 10.00 uur Open Liturgiegroep
 20 sep 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
 27 sep 10.00 uur ds. Karel van Wijngaarden, 
Oudorp

Christelijke Gereformeerde Kerk
Geen overzicht van kerkdiensten, want in verband 
met de coronamaatregelen kan er maar een deel 
van onze gemeenteleden de diensten meemaken, 
dus voor gasten is er helaas (nog) geen plaats.

Gereformeerde gemeente Westzaan
 30 aug 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 4 sep 14.00 uur ds. G. Heijkamp 
(huwelijksbevestiging)
 6 sep 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 9 sep 19.30 uur ds. H.J. Agteresch
 13 sep 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 20 sep 10.00 en 16.30 uur ds. A. Vermeij
 27 sep 10.00 uur leesdienst en 19.15 uur ds. W. 
Harinck

Protestantse Gemeente Westzaan
 6 sep 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 13 sep 10.00 uur ds. A. Gilles, Ede
 20 sep 10.00 uur ds. R. Visser, Rhenen
 27 sep 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.

Burendag
Op zaterdag 26 september organiseert De 
Kwaker van 15.00 tot 20.00 uur met een aan-
tal ‘buren’ een middag voor alle leeftijden. 
Er is in de grote zaal kinderdisco van 15.00 tot 
16.00 uur, daarna zal de dj op het plein het 
gebeuren buiten muzikaal omlijsten. Brouwerij 
‘t Uurtje van Westzaner Arthur Breuring organi-
seert een bierproeverij. Bakker Bas is ook aan-
wezig met een leuke activiteit. De bar van De 
Kwaker is geopend. Er is ook aan eten gedacht: 
er zal die dag een foodtruck op het plein staan. 
Op het plein staat ook een springkussen. Wij 
heten alle Westzaners van harte welkom, met 
name de nieuwe bewoners willen we graag 
uitnodigen om met het ‘Westzaanse’ kennis te 
komen maken. Dus noteer alvast in de agenda: 
zaterdag 26 september, aanvang 15.00 uur. 
Hou voor de details onze facebookpagina en  
onze site www.dorpshuis-westzaan.nl in de 
gaten.
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ZAANS VAKMANSCHAP

Specialistisch. 
Innovatief.
Duurzaam.

                        www.huighaverlag.nl
         volg ons:

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

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

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

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

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

DE PERSOONLIJKSTE 
OPLOSSING VOOR 

UW HUID VINDT U BIJ 
LIEV IN WESTZAAN

MEER WETEN? 
OF VRIJBLIJVEND EEN 

AFSPRAAK MAKEN:

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

0 6  -  5 5  3 2 1  4 5 9

GEZICHTSBEHANDELING,
HUIDVERBETERING,

ELEKTRISCH ONTHAREN

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

Gas - Water - Sanitair

Rioleringen - Dakbedekkingen

Lood-, zink- en koperwerken

Dirk Hagemeijer
E dhagemeijer@outlook.com

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

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

M 06-43 90 35 57

Bona Gecertificeerd Vakman,
certificaatnummer NL31093

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

Fiets Service
Ramon

Onderhoud en reparatie
Haal- en brengservice

Telefoon: 06-13547972

Blankenburg 21
1551AS Westzaan

HIER HAD  
UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie
over adverteren in  

kunt u mailen naar  
financien@wessaner.nl




