
Voorjaar vooruit
 
Mijn vader had een zwak voor 
klokken. We hadden er dan ook 
diverse van in huis en daar kwam 
na het overlijden van mijn oma 
nog een heuse grote koekoeks-
klok bij, die een los gewei had. Als 
we over mijn oma spraken kwam 
de helft van dat gewei menigmaal 
naar beneden vallen. Bizar. Een 
andere klok had hij zelf gemaakt 
van teakhout op een voetstukje. 
Op de plaats van de uren zaten 
zacht koperen vierkantjes waarin 
hij geduldig stuk voor stuk alle 
sterrenbeelden had geëtst. Op de 
secondewijzer prijkte jarenlang 
zijn zelf getrokken verstands-
kies, die 60 rondjes per uur mee-
draaide. Er volgde nog een zelf-
gebouwde klok met een steen en 
een slinger, waarbij het erg lang 
duurde voordat die in de pas ging 
lopen. Tot slot kwam er een door-
zichtige accubak met een doolhof 
aan metalen balletjes. Via een 
vaste route verzamelden de bal-
letjes zich rond kantelpunten van 
seconden en minuten, om vervol-
gens met een akelig kletterend 
kabaal alle 60 tegelijk naar het 
volgende uur te rollen. Een irri-
tante en erg aanwezige klok. Ge-
lukkig maakte hij het maar kort 
mee dat met zomer- en wintertijd 
al zijn klokken opnieuw inge-
steld dienden te worden. Maar dit 
weekend is het voor ons wél weer 
zover: in het laatste weekend van 
maart, gaat van zaterdag op zon-
dag de zomertijd weer in!

Linda Wessels,
redactie De Wessaner

Zoals het klokje thuis tikt…
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Bijna 100 jaar oude foto
Het is bijna 100 jaar geleden dat deze foto van het Reghthuys is gemaakt. Het gebouw, een ontwerp van 
Johan Samuel Creutz, is gereedgekomen 1783 en stamt uit de tijd dat Westzaan nog het centrum was 
van Westzaanden. In de Franse tijd veranderde dit en werden Oost-Zaandam en West-Zaandam samen-
gevoegd tot de nieuwe gemeente Zaandam. Het Reghthuys heeft haar oorspronkelijke functies, zijnde 
rechtbank en secretariaat voor de weeskamer en het ijkwezen, niet lang uitgeoefend. (1783-1811). Er werd 
alleen civielrecht behandeld, geen strafrecht. Het Reghthuys was van 1820 tot 1974 het gemeentehuis 
van Westzaan. Boven de ingang is in het latijn de tekst aangebracht SUUM CUIQUE DARE HIC OPUS ATQUE 
LABOR. De vertaling luidt: ‘Ieder het zijne te geven is hier het werken en het streven’.

Dat de foto bijna 100 jaar oud is, blijkt 
uit de raamverdeling. Tussen 1920 en 
1923 kregen de ramen in plaats van 
zes ruitjes veertig ruitjes. Het uurwerk 
in de toren werd aangebracht in 1901 
en was een geschenk van de Boeren-
leenbank Westzaan. Het gebouw is al 
weer jaren in het bezit van Stichting 
’t Reght Huys Banne Westzaan. Het 
heeft de status van rijksmonument. 
Zie ook reghthuyswestzaan.nl.

De foto is in gedrukte vorm aan alle 
leden van de Westzaanse Digitale 
Beeldbank gestuurd, samen met de 
nieuwsbrief van maart 2021. Wilt u 
ook lid worden van de Digitale Beeld-
bank? Dat kan al voor 12 euro per jaar. 
Stuur een mail met uw gegevens naar 
info@westzaansedigitalebeeldbank.nl. 

Bezoek ook eens onze facebookpa-
gina: facebook.com/westzaansedigi-
talebeeldbank. De pagina wordt veel 
bezocht vanwege de leuke verhalen. 
Heeft u zelf ook een leuk verhaal over 
Westzaan, laat het ons weten dan 
kunnen we dit klaarmaken voor face-
book en/of het geschiedenisboek op 
de website van de Westzaanse Digi-
tale Beeldbank.

Mocht u zelf ook nog over foto’s of 
films beschikken die voor Westzaan 
van belang kunnen zijn, schroom dan 
niet om contact op te nemen. Dat kan 
via j.vloon@upcmail.nl of info@west-
zaansedigitalebeeldbank.nl. 
U kunt ook bellen met Jaap Vloon: 
075-621 2384. Het materiaal zal met 
zorg behandeld worden en na het 
scannen krijgt u het weer terug.
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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 hebben een heerlijk 3 gangen afhaalmenu 
voor u samengesteld, dit menu wisselt om de 

twee weken, met een keuze in het hoofdgerecht. 
Dit menu kunt u 1 dag van te voren bestellen.

Het menu wordt koud meegegeven en het 
hoofdgerecht kunt u thuis in de oven en 

magnetron verder bereiden.

Tevens is het natuurlijk ook nog mogelijk om 
warme gerechten bij ons af te halen van 

woensdag t/m zondag.
 

Op onze website kunt u alle informatie vinden 
www.deprins-westzaan.nl of u kunt ons 
telefonisch contacten op 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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Toverhazelaar, een prachtige 
én geurende winterbloeier
Veel Westzaners melden mij dat er deze winter veel vroegbloeiers zijn 
geconstateerd, vooral langs het Riettoppad. De bekende yuca op het 
talud riep om aandacht: Zie je mij wel? Ook de krokussen in onze tuin 
staan al in volle bloei. Heerlijk, het voorjaar laat zich verwelkomen.

Volgens de plantenvereniging Floron 
werden in de vorige winter 869 mel-
dingen gedaan van bloeiende made-
liefjes, 839 van straatgras en 808 van 
vogelmuur. Herderstasje en duizend-
blad bloeiden ook bijzonder vroeg in 
vergelijking met eerdere jaren. Wan-

neer het weinig heeft gevroren, zoals 
vorig jaar, dan zien we vaak door-
bloeiers als de scherpe boterbloem, 
duizendblad en grote ereprijs. Wan-
neer het, zoals dit jaar, na een korte 
vorstperiode weer warmer begint te 
worden, grijpen voorjaarsbloeiers als 

Drie leuke wandelboekjes

Om maar direct met de deur in huis te vallen: 
welk goed nieuws kunnen wij aan onze leden en 
aan Westzaners brengen? Het heeft wel even wat 
moeite gekost om met iets leuks, maar zeker ook 
met iets moois te komen. We hebben bedacht dat 
het een leuk idee is om de drie historische wande-

lingen in Westzaan te kunnen lopen wanneer het 
u schikt. Voor niet-leden bieden wij de fullcolour-
boekjes aan voor € 5,- per stuk. Alle boekjes zijn 
voorzien van een duidelijke plattegrond.
 
U kunt kiezen uit drie boekjes. Of u koopt ze alle 
drie, dat is nog leuker voor de vereniging: ‘Van 
Kerkbuurt tot Relkepad’, ‘Van Bakkersloot tot Kik-
kertse Kluft’ of ‘Van Bakkersloot tot Overtoom’. 
Maar als u lid wordt van onze vereniging voor het 
geringe bedrag van € 10,- per jaar, dan ontvangt u 
de drie wandelingenboekjes er gratis bij. Dit is toch 
wel een heel mooi aanbod dat wij u kunnen doen, 
zeker omdat we trots zijn op onze vereniging en op 
de prachtige boekjes die we in samenwerking heb-
ben gemaakt. U steunt hiermee ook gelijk het werk 
van de vereniging.
 
U kunt de boekjes ophalen en betalen en/of gelijk 
een inschrijfformulier invullen om lid te worden 
van de vereniging, op Kerkbuurt 40, 1551 AE  West-
zaan. U kunt vooraf telefonisch contact opnemen 

met Ingrid Jahn op 06-1717 1793 of 075-6153 348 
wanneer u langs wilt komen, zodat we een afspraak 
kunnen maken. U weet dat we volgens de regels 
maar één persoon tegelijk mogen ontvangen. 
Neem ook graag uw mondkapje mee. U kunt ook 
een e-mail sturen, dan sturen we het inschrijffor-
mulier aan u op: voorzitterhvw@westzaan.nl of 
secretarishvw@westzaan.nl.
 
Als u stukken bezit die het archief van Westzaan 
kunnen verrijken, dan kunt u die op de bovenstaan-
de e-mailadressen aanmelden. We zorgen dan dat 
de overdracht zorgvuldig gebeurt en wij nemen 
contact met u op.
 

voorzitter Historische Vereniging Westzaan,
Ingrid Jahn-van Binsbergen

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

Krokussen

sneeuwklokje, krokussen, vroegeling 
en hazelaar hun kans.
Op weg naar molen Het Prinsenhof 
kwam ik midden in de sneeuwstorm 
de toverhazelaar tegen, een prach-
tige en bovendien geurende winter-
bloeier. 

De hazelaar heeft veel ruimte nodig 
om te groeien, alleen zo kan hij zijn 
volle en karakteristieke vaasvorm ver-
krijgen. De struik groeit vooral in de 
breedte en ontwikkelt veel horizonta-
le takken. De toverhazelaar houdt het 
liefst van vochtige, maar geen natte, 
goed doorlatende, lichtzure grond. 
De plant houdt niet van verharding, 
dus je moet deze niet in een terras 
planten, maar hij is wel heel geschikt 
voor in borders of het gazon van 
(kleinere) tuinen. Houd er rekening 
mee dat de grond in de zomer niet 
te droog mag zijn. Een toverhazelaar 
staat het liefst in de zon maar doet 
het ook goed in halfschaduw.

De prachtige bloei vindt plaats op 
de bladloze takken. De bloemen zijn 
geel tot soms fel geel of donkerrood 
en ze ruiken heerlijk. In het Engels 
heet de struik een ‘witch-hazel’, een 
‘heksenhazelaar’. Dat komt waar-
schijnlijk doordat de struik goed is 
voor de genezing van talrijke kwa-
len. Ja, en wie hielden zich vroeger 
bezig met heilzame kruiden? Heksen 
natuurlijk!

Als het gesneeuwd heeft en de bloe-
men en takken zijn getooid met een 
laagje sneeuw, is hij op zijn ‘paasbest’.

Toverhazelaar

Sneeuwklokjes
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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

Wij verzorgen de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Bij Sportify Kids vinden wij het belangrijk dat elk kind zich optimaal kan 
ontwikkelen. De samenwerking van pedagogische medewerkers en sportinstructeurs zorgen voor sport en spel, creatieve en muzikale activiteiten.

Sportify Kids Westzaan  -  Zuideinde  150  -  1551 EM  -  06 15676834  -  088 2011608  -  Email : locatiewestzaan@sportifykids.nl

HIER HAD  
UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie
over adverteren in  

kunt u mailen naar  
financien@wessaner.nl
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Bericht van de Westzaanse Gemeenschap
De afgelopen weken hebben we heer-
lijk kunnen genieten van echt winterse 
omstandigheden, maar er waren ook 
dagen met fantastisch mooi weer. 
Het gaf iedereen de mogelijkheid om 
weer eens lekker naar buiten te gaan. 
Tijd om terug te gaan naar het oude 
vertrouwde. Maar zover is het jammer 
genoeg nog niet. Ook de activiteiten 
van de Westzaanse Gemeenschap 
staan helaas nog op een laag pitje. De 

verwachting is dat de algemene leden-
vergadering in april of niet door zal 
gaan of alleen online. Koningsdag zal 
naar alle waarschijnlijkheid ook dit jaar 
niet door kunnen gaan. Ook de activi-
teiten omtrent 4 en 5 mei zullen naar 
verwachting anders ingevuld worden. 
De maandelijkse bijeenkomsten van 
Dorpscontact en de informatievoor-
zieningen van daaruit, staan al een 
tijdje stil, mede ook door het opstap-

pen van het bestuur vorig jaar. Het 
dagelijks bestuur van de WG is nu in 
gesprek met het oude bestuur over 
een doorstart van Dorpscontact. 
Mogelijk in een iets andere vorm, maar 
dat zal voor de bekende activiteiten 
van Dorpscontact naar verwachting 
geen gevolgen hebben.
In De Wessaner van februari heeft u 
kunnen lezen van het initiatief aan-
gaande de hanging-baskets aan de 

lantaarnpalen in de J.J. Allanstraat. Een 
mooi initiatief dat we zeker een warm 
hart toedragen. Het rekeningnummer 
NL04 RABO 0370 115 996 van de WG 
kunt u nog altijd gebruiken voor een 
donatie. Wij hopen dat het met een 
ieder goed gaat en dat we elkaar spoe-
dig weer buiten kunnen ontmoeten.

Bestuur Westzaanse Gemeenschap, 
Marcel Haarhuis

Marie Verbraeken- 
Blommaart 100 jaar
Zoals in de vorige Wessaner in februari al bekend is gemaakt bereikt 
de Westzaanse Marie Verbraeken-Blommaart de leeftijd van 100 jaar. 
Dat moet natuurlijk in haar vertrouwde omgeving op de Het Prinsen-
hofstraat gevierd worden. Het komt niet zo vaak voor dat iemand uit 
onze buurt, die nog volledig zelfstandig woont, deze gezegende leef-
tijd in goede gezondheid bereikt. Een echte ‘eeuwling’ dus.

Vorige week was ze nog aan het pot-
tenbakken in haar schuurtje. Ze heeft 
nog wat keramiekwerkstukken af te 
maken en haar tuin moet nodig voor 
de lente klaargemaakt worden. Ze 
heeft echt groene vingers, verstand 
van tuinieren. Stapels boeken liggen 
om haar heen die ook nog uitgelezen 
moeten worden. Ze heeft het druk. 
Regelmatig hangen verslaggevers 
aan haar lippen om de verhalen uit 
de Tweede Wereldoorlog te horen 
en vast te leggen. Soms wel erg ver-
moeiend, dat laat ze wel eens blijken. 
Het was een fluitje van een cent om 
de buurtbewoners van de Het Prin-
senhofstraat en de Schoolmees-
terstraat warm te krijgen voor een 
finan ciële bijdrage voor een echt 

passend cadeau. Het doel was een 
blijvende herinnering te geven. Dit is 
goed gelukt. Onze lokale graficus Jan 
Schoen, of beter gezegd Jan Scarpa 
(Italiaans voor Schoen), was direct 
bereid een passend werkstuk in zijn 
atelier te ontwerpen: op papier van 
molen De Schoolmeester een zelf-
verzekerd portret van Rie, met aller-
lei symbolen uit haar rijke leven. Op 
flink formaat en prachtig ingelijst. Zie 
plaatje.
Als het weer een beetje meezit, komt 
er op 18 maart een draaiorgel voor 
de deur. Hans Krieger, de locoburge-
meester, zal acte de présence geven. 
En kinderen uit de buurt zullen op 
veilige afstand een lied ten gehore 
brengen. De buurbewoners zullen 
haar in de buitenlucht feliciteren. De 
plaatjes van deze feestdag zullen op 
diverse platforms gedeeld worden. 
Zie o.a. de site van de Westzaanse 
Gemeenschap: www.westzaan.nl

Tot op de dag van vandaag vertelt 
Marie Verbraeken-Blommaart haar 
oorlogsverhaal vol energie en bevlo-
genheid. Op veel locaties, zoals het 
Reghthuys, de Zuidervermaning, de 
Grote Kerk en bij mij op school heb ik 
haar luid en duidelijk horen spreken. 
Toen de oorlog uitbrak was Marie 19 
jaar en daarmee was ze al in 1940 
al ouder dan de leerlingen die ik in 
de klas op het Kennemer College 
in Beverwijk heb. De leerlingen zijn 
altijd onder de indruk van de authen-
tieke verhalen die ogenschijnlijk zo 
makkelijk uit haar mond vloeien. 

Zoals eerder is vermeld is haar verhaal 
een bijzonder verhaal. Marie hielp 
verschillende mensen aan onder-
duikadressen en verrichtte als koerier 
tussen Goes en Hulst belangrijk werk 
door bonkaarten en boodschappen 
te vervoeren. Wanneer Marie tijdens 
een nachtelijke fietstocht wordt 
gevolgd, blijkt er verraad te zijn 
gepleegd. Uiteindelijk belandt ze in 
Kamp Vught.
Ze schreef het boek ‘Boerenknollen 
en geklutste eieren’ over deze tijd. Dit 
boek is helaas uitverkocht. Ook heeft 

ze zich altijd ingezet om deze periode 
levend te houden voor de mensen 
die het niet meegemaakt hebben 
én als verwerking voor haarzelf en 
andere slachtoffers. Samen met fami-
lieleden en haar dochter is ze bezig 
een tweede boek te schrijven. Marie 
en haar haar overleden echtgenoot 
Daan hebben vijf kinderen grootge-
bracht. Samen hebben ze jarenlang 
op de Gedempte Gracht in Zaandam 
een wolwinkel bestierd.

Fred Eerenberg

Portret van Marie Verbraeken-Blommaart door Jan Schoen. Op de sokkel staan haar lijfspreuken. 
Ze betekenen: ‘Ik worstel en kom boven’, ‘Leven en laten leven’ en ‘Ieder het zijne te geven is hier 
het werken en het streven’. De onderste tekst  staat ook boven de ingang van het Reghthuys. De 
hoofdletters vormen in Romeinse cijfers het jaartal 1782, het jaar waarin de bouw klaar zou zijn.
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Een complete training in slechts 30 minuten!

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

Fitcircuit

Bouwt verder

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

 www.bouwbedrijfwerkhoven.nl

// van reclame

Grafi sch ontwerp van
logo’s, huisstijlen, fl yers, 

advertenties, website banners, 
geboortekaartjes en brochures.

Lydia de Vries
       06-13054903
       info@ly-risch.nl
       www.ly-risch.nl

       06-13054903       06-13054903
       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

De Jongwijs Soep-en-Broodfiets

We rijden vanaf nu elke week door de buurt!
Met een verse soepmaaltijd gemaakt door chefkok Sylvester en 

ambachtelijk brood van Banket Bakker Bas.

Reserveer jouw soepmaaltijd via: menu.jongwijs.nl/soepfiets

 
Lunchroom | Bakkerij | B&B | Picknicktuin

Westzaan, opent deze zomer 2021 aan de J.J Allanstraat 119-121

Drijvende Steigers BV

• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers

Kanaalweg 5 A, 1566 NA Assendelft, 075-6351695
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door WILLEM TIP/deel 54
beeld: Digitale Beeldbank

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

Feestelijkheden bij het Reghthuys.

De bevrijding
Op 5 mei 1945 werden in Wageningen de gevolgen voor Nederland van de Duitse capitulatie 
besproken. De ondertekening van het document volgde een dag later. Overal was de vreugde 
groot. In Westzaan werd dadelijk een feestcommissie opgericht. Er verschenen aanplakbiljet-
ten met een uitgebreid tweedaags ‘Programma der Bevrijdingsfeesten’ (5 en 6 juli 1945). Alles 
wat vijf jaar lang verboden was, mocht nu weer: ‘vrijheidssignalen en vlaggenparade’, ‘com-
munity singing’, een gekostumeerde optocht vanaf het ‘Julianaplein’ in Westzaan-Zuid en tot 
slot om elf uur ’s avonds, ver na de gehate spertijd, een vuurwerk. Hieronder de tekst van het 
aanplakbiljet.

PROGRAMMA DER BEVRIJDINGSFEESTEN
Het Comité voor de viering der bevrijdingsfees-
ten maakt bekend dat de feestelijkheden te West-
zaan zullen worden gehouden op Donderdag 5 en  
Vrijdag 6 Juli 1945.

Het programma luidt als volgt:
Donderdag 5 juli
20 uur: Herdenkingsbijeenkomst in de N.H. Kerk. 
Medewerkenden: Mw D. Graefing-Koelman, zang; Piet 
de Jager, declamatie; Cor Kee, orgel. De gezamenlijke 
Westzaansche koren, t.w. Concordia, het Hervormd 
Kerkkoor, het Gereformeerd Kerkkoor, het D.G. Vrou-
wenkoor. Leiding H. Graefing.

Vrijdag 6 Juli
8 uur: Opening van den dag. Op het Raadhuisplein: 
vrijheidssignalen en vlaggenparade, gevolgd door 
zang van alle Westzaansche schoolkinderen. Aan het 
Zuideinde: een kwartier klokluiden
10 uur: Openlucht-kindervoorstelling, speciaal voor 
schoolgaande kinderen, op het terrein van de voet-
balvereniging Westzaan, aan het Zuideinde.
10 uur: Roeiwedstrijden met jollen in den West-
zaner haven. Deelnemers die de beschikking 
hebben over een jol, kunnen zich vóór 29 Juni 
opgeven aan een van de volgende adressen: N.A. 
Grootes, Parkstraat 3, A. Schoen, J.J. Allanstraat 
68, J. Schreurs, Overtoom 29. Er is gelegenheid tot  
stalling der jollen aan het Zuideinde daags te voren.
15 uur; Gecostumeerde optocht. Opstelling en keuring 
aan den Overtoom (Julianaplein). Ontbinding op het 
Weiver.  Deelnemers kunnen zich vóór 29 Juni aan-
melden bij de heeren C. Tolk, Overtoom 9 en P.C. Valk, 
J.J. Allanstraat 184, alsmede ten gemeentehuize.

20 uur: Concert op het gymnastiekterrein van Jahn 
door Crescendo onder leiding van C. Luttik en de 
gezamenlijke koren onder leiding van H. Graefing, 
gevolgd door gemeenschappelijken zang van alle 
aanwezigen (community singing). Na het concert 
gezamenlijke opmarsch naar den Provincialen weg, 
voor het vuurwerk.
23 uur:  Groot vuurwerk op het uitbreidingsplan aan 
de Parkstraat. Het best te bezichtigen vanaf den Pro-
vincialen weg.

Het Comité roept aller medewerking in om deze 
feestelijkheden te doen slagen, niet slechts door per-
soonlijke deelname, doch ook in den vorm van finan-
cieelen steun. In de komende dagen zal daarom een 
collecte worden gehouden, welke door het Comité in 
ieders belangstelling wordt aanbevolen

Wederopbouw
Na de oorlog begon een lange tijd van weder-
opbouw. Die zou uiteindelijk een volle generatie 
duren: vijfentwing jaar. Vijf jaren naziwanbeheer 
hadden Nederland geruïneerd. Verwoeste binnen-
steden, leeggehaalde bedrijven, vernielde brug-
gen en spoorwegen, verwilderde landerijen. De 
schade werd geraamd op zesenhalf miljard gulden. 
Tegelijkertijd stond de overheid met vrijwel lege 
handen. De staatsschuld was in de oorlogsjaren 
meer dan vervijfvoudigd tot drieëntwintig miljard 
gulden. De drukpersen hadden een onoverzien-
bare berg papiergeld afgeleverd. Om de inflatie 
te beteugelen, moest eerst die berg worden ver-
kleind. In juli 1945 werden daarom alle bankbiljet-
ten van honderd gulden kort en goed ongeldig 
verklaard. Ingrijpender maatregelen volgden in de 
herfst. Halverwege september 1945 kreeg ieder-
een een tientje voor de eerste levensbehoeften: 
het ‘tientje van Lieftinck’. Al het andere geld werd 
geblokkeerd. In de volgende jaren werd het gelei-
delijk en gecontroleerd weer vrijgegeven, bijvoor-
beeld voor investeringen in handel en bedrijf.

Marshallhulp
Gesteund door een voorbeeldige arbeidsvrede 
was, anders dan in de jaren na de Eerste Wereldoor-
log, de economische ontwikkeling niet ongunstig. 
De gulden slaagde erin zijn waarde te behouden. 
Amerikaanse leningen en schenkingen (Marshall-
plan, 1948-1952) bespoedigden het herstelproces. 
Het Marshallplan werd overigens niet alleen gedre-
ven door vrijgevigheid. Een minstens zo belang-

rijk doel was de versterking van Europa tegen 
het Rusland van Stalin. Na haar overwinning op 
nazi-Duitsland breidde Sovjetunie haar invloed in 
Oost-Europa snel uit. Halverwege Europa, vanaf de 
Oostzee tot aan de Adriatische zee, werd een ‘ijze-
ren gordijn’ neergelaten.  

Europese samenwerking
In West-Europa was nu om meer dan één reden 
samenwerking geboden. Nationale belangen had-
den ooit de aanzet gegeven tot de Europese oorlo-
gen van 1870, 1914 en 1940. Er moest voor worden 
gezorgd dat de tegenstellingen nooit meer zo 
hoog zouden oplopen. Tegelijkertijd was het raad-
zaam dat West-Europa niet onder de voet zou 
worden gelopen door het communisme. De han-
den ineen slaan op economisch gebied gold als de 
meest duurzame oplossing. Kort na elkaar zag een 
aantal belangrijke Europese organisaties het licht, 
zoals de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal (1952), Euratom (1957) en de Europese Econo-
mische Gemeenschap (1958). In latere jaren (1993) 
werd die omgezet naar de Europese Unie. 
De Europese visie bleek houdbaar. De samenwer-
king op allerlei gebied zorgde ervoor dat ook na 
de wederopbouwtijd, zelfs tot ver in de nieuwe 
eeuw, de onderlinge tegenstellingen beheersbaar 
bleven. 

Optocht door het dorp tijdens bevrijdingsfeest op 6  juli 1945. Openluchtvoorstelling van Sneeuwwitje en de zeven dwergen.
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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

FRED KROKET 
uw Westzaans snackwagen

Elke dag geopend van
10.00 uur tot 19.00 uur.

Komt u gezellig langs om te genieten van onze verse Frites uit 
Zuyd, elke week een ander kroketje van de week, hamburgers 
en gehaktballen van Saenseballen, Zaanse mayonaise en tal van 
andere heerlijke snacks?

Locatie: kleine steng Westzaan 
(bij het tankstation tov de Zaanse gevangenis)

exclusief voor iedereen
Kerkbuurt 68aWestzaanKerkbuurt 68aWestzaan

tel: 075 - 621 74 76

Bloemen, planten en woonaccessoires
www.flowersbymonica.nl
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Jongwijs start herstel oude bakkerstuin
Oproep om herinneringen te delen

De historie komt weer tot leven aan de J.J.  
Allanstraat 119. De ambachtelijke bakke-
rij komt terug, er komt een lunchroom in het 
monumentale pand en de tuin wordt in oude 
glorie hersteld. Jongwijs wil dat samen doen 
met buurtbewoners en roept op om mooie her-
inneringen aan deze bijzondere plek te delen. 

Een tuin vol verhalen
Initiatiefnemer Simon Douw: ‘We willen een plek 
creëren waar we de wijsheid uit het verleden laten 
samenkomen met de nieuwe ideeën van nu. Het 
wordt een proeftuin waar iedereen zich kan laven 
aan tradities en geprikkeld wordt door nieuwe 
ideeën. Dat zal zich uiten in een tuin waar je met 
elkaar kunt picknicken, tuinieren, kan genieten van 
exposities, voorstellingen, proeverijen en nog veel 
meer. Met de input van buurtbewoners maken we 
echt een plek van waar iedereen zich thuis kan voe-
len. Als een woonkamer van de buurt!’

Herstel tuin
De tuin oogt nu nog kaal en leeg door de sanering 
die onlangs heeft moeten plaatsvinden, vanwege 
de vervuilde grond. ‘Met pijn in het hart moesten 
we toezien hoe de mooie tuin werd afgegraven’, 
aldus Nel Douw, de moeder van, en naast toe-
komstige gastvrouw ook ‘hoofd tuinverzorging’. 
‘Gelukkig hebben we de bejaarde appelboom, een 
hazelaar en een 60 jaar oude klimroos weten te red-
den’, vervolgt ze. Op Nationale Boomfeestdag op 
17 maart zijn tientallen inheemse bomen en strui-
ken geplant. Een oproep op Facebook wie mee wil 
helpen om de tuin verder aan te pakken heeft veel 
reacties opgeleverd. ‘Heel leuk om te zien dat het 
zo leeft’, aldus Nel.

Meld je aan met bouwmateriaal
Naast het natuurherstel komen ook historisch ele-
menten terug, zoals de orangerie. Die zal fungeren 
als onderdeel van de lunchroom. Daarnaast zal er 
een buitenkeuken gebouwd worden waar straks 
iedereen uit de Zaanstreek en daarbuiten kan 
genieten van een lekker lokaal drankje en de heer-

lijkste en verrassendste gerechten van onze chef-
kok Sylvester. Simon: ‘Het bouwen doen wij samen 
met kunstenaarscollectief Werktuig. Zij maken 
normaal gesproken podia en andere bouwwerken 
voor op festivals. Dat doen zij met restmaterialen, 
het liefst uit de buurt. Wij zijn dan ook op zoek naar 
steigerplanken, boomstammen, pallets en derge-
lijke waar zij mee aan de slag kunnen. Wanneer 
buurtbewoners dergelijke materialen overhebben 
en het leuk vinden dat er wat moois van wordt 
gemaakt, kunnen ze dat aan ons laten weten door 
een e-mail te sturen naar info@jongwijs.nl.’

Koningsdag
Op de vraag wanneer mensen voor het eerst 
gebruik kunnen maken van de tuin, antwoordt 
Simon: ‘We mikken op Koningsdag. Onze chefkok 
Sylvester van Westerop zal dan sowieso een lekkere 

‘to go-maaltijd’ maken, waarbij je al een klein voor-
proefje krijgt van wat je straks in de lunchroom en 
picknicktuin kunt verwachten. We zijn uiteraard 
afhankelijk van de dan geldende coronamaatre-
gelen, maar we zijn al wat feestelijks aan het voor-
bereiden!’ In de tussentijd kunnen Zaankanters 
genieten van de soepen die Sylvester elke zaterdag 
rondbrengt op zijn soepfiets. 

Fundament voor veel moois
Buurtbewoners die onlangs nog langs J.J. Allan-
straat 119 liepen zagen waarschijnlijk vooral veel 
bouwwerkzaamheden in en rond het pand. Stads-
herstel is namelijk bezig met de restauratie van het 
pand, waarin naast de ambachtelijke bakker en de 
lunchroom ook een bed & breakfast komt. Afgelo-
pen tijd zijn palen van 22 meter de grond in gesla-
gen die Jongwijs letterlijk het fundament geven 
om mooie dingen te kunnen doen. De grote hei-
machine die in de tuin stond is inmiddels weg. Net 
op tijd om met de lente de tuin te kunnen openen.

Laat van je horen!
In de tuin worden plekken gecreëerd waar oude 
verhalen worden verzameld en verteld. Heb je 
een mooi verhaal, anekdote en/of herinnering van 
deze unieke plek, Westzaan of de regio? Uit eigen 
ervaring of gehoord van je (groot)ouders? Heb je 
materialen beschikbaar voor de bouwwerken in 
de tuin? Mail dan naar info@jongwijs.nl of stuur 
je bijdrage naar J.J. Allanstraat 140, 1551 RP West-
zaan. Op Jongwijs.nl kun je je aanmelden voor 
de nieuwsbrief, waardoor je op de hoogte wordt 
gehouden van de verdere ontwikkeling en nieuwe 
proeverijen.

Simon en Nel Douw vorig jaar zomer in de picknicktuin.

De picknicktuin van Jongwijs, hier nog in sneeuw gehuld, 
wordt in oude glorie hersteld.
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 T: 075 628 13 50 - E: venemawestzaan@solcon.nl

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

HIER HAD  
UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie
over adverteren in  

kunt u mailen naar  
financien@wessaner.nl



Henk (91) en Jopie (87) de Gunst wonen op 
Lambert Meliszstraat 61. Een interview met 
een Zaans tintje.

Waar bent u geboren? 
Henk: Ik in het eerste stenen huis net over de brug 
van de Watermolenstraat. Jopie: Ik op de Oostzijde 
in Zaandam. Mijn oudere zus is overleden en mijn 
tweelingzus woont in het Guishuis.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
Henk: Op derde Pinksterdag. Mijn broer Manus 
ging met Jopie d’r zus en vroeg of ik meeging naar 
Purmerend. Toen zei ik: ‘Dan neem ik Jopie mee.’ 
Halverwege de rit begaf haar band het. Ik had ban-
denspullen bij me, dus die heb ik geplakt. Vanaf die 
tijd is het niet meer uit geweest. Jopie: We hebben 
zeven jaar verkering gehad. Op 22 mei 1957 zijn we 
getrouwd. Henk: Zij was mijn eerste en de laatste.

Waar hebben jullie op school gezeten?
Henk: In de vijfde klas ben ik van de Noorder-
school afgegaan en heb ik thuis moeten werken. 
We waren zo arm als de pest. Mijn vader werkte in 
de Blauwselfabriek. Voor een kwartje goedkoper 
zijn we naar de Kroft verhuisd en daarna voor een 
paar centen goedkoper naar iets verder terug in 
het dorp. Ik weet geen huisnummers. Jopie: Toen ik 
elf was overleed mijn vader en moest ik van school. 
Werken in een diensie. Daarna heb 
ik tot aan mijn trouwen bij Vicomte 
aan de Westzanerdijk koekies inge-
pakt.

Hebben jullie kinderen?
Jopie: We hebben bij mijn moeder ingewoond, 
daar is Ed nog geboren. Henk: Ik was nog net bij de 
bevalling, kreeg angina en heb daarna tien dagen 
ziek boven gelegen. We verhuisden naar Allans-
traat 397 en daar is Tanja geboren. Juffrouw Groet 
was de verloskundige. Daarna hebben we een jaar 
of veertig op Oranjeboomstraat 8 gewoond. Een 
heel mooi plekje in de hoek van het korfbalveld. 
We hebben vier kleinkinderen, allemaal jongens. 
Het vierde achterkleinkind is op komst. Henk: Ik 
heb gister nog opgebeld en gevraagd: ‘Hoe is ’t 
met buikie?’ Toen zegt ze: ‘Goed hoor, opa. Ik kom 
het wel laten zien, aan het raam.’ Niemand van hun 
woont in Westzaan. Ed woont op Zaandam en Tan-
ja in de Beemster. 

Wat heeft u voor werk gedaan?
Henk: Ik was meubelschilder bij Krijgsman. Ik pla-
muurde en schilderde ook slaapkamerameuble-
menten. Allemaal nieuw. Daar ben ik ook nog een 
taidje aan het timmeren geweest, omdat er te veel 
plamuurders waren. Daarna heb ik veertien jaar 
bij hovenier Tanger (de vader van Coba) gewerkt 
en die besteedde ons uit aan de provincie. Toen 
werd ik brugwachter, hier bij de Vaartbrug. Daar 

ben ik erg leu geworden, want er kwam amper 
een bootje door. Jopie: Dat was niks voor hem. 
Henk: Als de boot erdoor was reed ik op mijn fiet-
sie langs het Vaartdaikie naar Krommenie om de 
brug daar te openen. Jopie: Hij zei tegen zijn baas: 
‘Geef me maar een bus verf, dan gaan ik de brug 
wel schilderen.’ Henk: Ik mocht wel die dukdalven, 
waar die bootjes aanliggen, in de teer zetten, maar 
ook daar is het nooit van gekommen. Ik heb toen 

Pietje opgeleid, Piet Kuijper. Toen 
ben ik een taidje in de plantsoe-
nen gegaan en tenslotte kon ik bij 
gemeente Westzaan werken. Heb 
ik de Noorderschool nog veertien 
jaar schoongemaakt. Dan begon 

ik soms al om vijf uur ’s ochtends. En na schooltijd 
nog een uurtje. Moeder (Jopie) heeft daar ook nog 
bij geholpen. Omdat ik de wc’s toen zo vies vond 
heb ik in overleg met meester Bos alle brillen eraf 
gesloopt. Jopie: Toen onze kinderen naar school 
gingen heb ik ’s avonds het Stadskantoor schoon-
gemaakt. Henk kookte toen. Ook bij Rote heb ik 
nog schoongemaakt. 

Hoelang wonen jullie hier?
Henk: Bijna vijf jaar. We wilden hier aanvanke-
lijk allebei niet heen. Maar Jopie werd aan haar 
knie geholpen en lag boven op bed. Ik ben toen 
een keer met po en al van de trap af gelazerd en 
zei: ‘Nou is het afgelopen, wij gaan naar Lambert 
Melisz.’ Binnen een week zaten we erin. De kinde-
ren hebben alles voor ons gedaan. Jopie: Toen we 
hier zaten is ook mijn andere knie geopereerd. Het 
bevalt ons hier goed. We hebben er nooit spijt van 
gehad. Henk: Het is heel leuk dat hier veel Westza-
ners wonen. Door corona missen we wel een hoop. 
Ik was twee keer in de week biljarten en samen gin-
gen we klaverjassen. Jopie ging veel naar de cul-
turele middag op dinsdag. Soms ging ik wel eens 
mee naar de bingo.

Wie doet de boodschappen?
Henk: Ik. Vanwege die corona nog maar twee keer 
in de week. Jopie: Dat was soms wel drie keer per 
dag. Henk: Ik deed ook boodskappies voor ande-
ren. Dan heb je een lopie. Maar dat doen ik nu 
helemaal niet meer. Jopie: Ik loop nog wel naar 
de Coop of wacht daarbuiten op het bankie, maar 
verder niet, hoor. Henk: Sinds 2007 rij ik vanwege 
mijn rikketik geen auto meer. En ik heb nog maar 
een nier. Dirk Hartog haalt aardappelen bij de boer 
en onze dochter neemt groente en fruit mee uit de 
Beemster.

Hebben jullie hulp in de huishouding?
Jopie: Nee, we doen alles zelf. Henk: Ik ben de hulp. 
Jopie: Ik lap de ramen binnen, aan de bovenkant 
met een stok, en hij buiten. Henk: Afwassen doen 
we samen.
Stofzuigen en afstoffen doen ik ook. Afstoffen vind 
ik een klotewerk. O, dat zet je er niet in, hè? 

Hebben jullie hobby’s?
Henk: Ja, we puzzelen samen. Wel van maximaal 
1000 stukkies, anders kunnen we ze niet kwijt. We 
hebben nu een rotpuzzel. Dan legt zij een stukkie 
en zegt: ‘Ik skai d’ruit!’ Ik heb nu ook een nieuwe 
hobby: kleuren met stiften. Jopie: Ik zit ’s avonds 
ook graag te patiencen. We kijken bijna geen tv 
meer.

Wat vinden jullie belangrijk in het leven?
Henk: Datte we het nog lang vol magge houden 
met zijn tweetjes. Dat is mijn verlangen wel. Zeker 
weten. Zonder haar is de lol eraf. En voor jou denk 
ik dat je je zuster niet meer ziet, hè? Jopie: Door 
corona heb ik haar al een jaar niet meer gezien. In 
het begin als ik kwam deed ze niet anders dan hui-
len als ze me zag. Echt hopeloos.

Marijke van der Pol

IN DE SCHIJNWERPER
Henk en Jopie de Gunst: ‘Hij lapt de ramen buiten, ik binnen’

‘We kijken bijna 
geen tv meer’
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Verbouwen? Joúw kans 
om te verduurzamen
Het Rabo Groendepot geeft je tijd én ruimte
Isoleren, dubbel glas of zonnepanelen. Als je je woning verbouwt,  
kun je ook je duurzame woonkansen benutten. Met het Rabo 
Groendepot heb je twee jaar om te beslissen wat je gaat doen.  
Dus neem je tijd. En doe het goed.

Bekijk hoe op rabobank.nl/duurzaamwonen

15 x 5

Pak je
duurzame

woonkans

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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Het blijkt dat wij Nederlanders best wel verzot zijn op de Italiaanse keuken. Macaroni of een spa-
ghetti gerecht gaat er altijd wel in. Nu dacht ik met het vooruitzicht op betere tijden dat wij weer 
kunnen afreizen naar de wat zonniger landen. Misschien niet met het vliegtuig, maar zeker wel 
met de auto of camper. Vandaar dit voorproefje op de Italiaanse sferen.

Gegratineerde pasta-groenteschotel met kaas

Ovenschotel
4 personen

Voorbereiding: 25 tot 30 minuten
Bereidingstijd: 25 minuten

Wat hebben we nodig?
300 gram macaroni
250 gram aubergine
250 gram courgette
100 gram bleekselderie
200 gram tomaten
50 gram ui
1 teentje knoflook
4 eetlepels olie
1 theelepel gehakte tijm
½ theelepel zout, versgemalen peper
¼ liter vlees- of groentebouillon
Voor de kaassaus:
120 gram geraspte héél oude kaas(vind ik lekker, 
hoe ouder en pittiger des te beter)
2 deciliter room
2 eierdooiers
1 eetlepel gehakte peterselie
1 eetlepel gehakte tijm
zout, versgemalen peper
versgeraspte nootmuskaat

En: 20 gram boter voor de ovenschaal
50 gram gesmolten boter
50 gram geraspte oude kaas.

Bereiding: 
Verwijder de stelen van de aubergines en snijd ze in 
blokjes. Snijd de courgettes en bleekselderij in plak-
jes. Blancheer de tomaten, ontvel en halveer ze, ver-
wijder kroontjes en pitjes en snijd het vruchtvlees in 
blokjes. Pel de ui en knoflook en hak ze fijn. Verhit 
de olie en fruit de ui en knoflook. Laat de groente 
(zonder de tomaten) op een hoog vuur al roerend 
circa 5 minuten mee fruiten, voeg de tomaten toe en 
breng op smaak met tijm, zout en peper. Schenk er 
de bouillon bij. Laat onafgedekt stoven tot de groen-
ten zacht zijn en de bouillon tot de helft ingekookt 
is. Kook de pasta volgens beschrijving. Giet deze 
af en meng door de groenten. Bestrijk een oven-
schaal met boter en doe het mengsel er in. Meng de 
geraspte kaas met de room, eierdooiers en kruiden 
en breng op smaak met zout, peper en nootmus-
kaat. Schenk de saus over het gerecht en laat 20 tot 
25 minuten in een op 200°C voorverwarmde oven 
bakken. Bedruip de bovenkant van tijd tot tijd met 
de gesmolten boter en strooi er, als je er een korstje 
op wilt hebben, nog wat geraspte kaas over.
Is ook lekker voor de vegetarische eters!

Weetje:
Vanwege de aromatische geur wordt tijm dikwijls in de zeepindustrie 
gebruikt. De planten worden ook als geneeskrachtige planten en als sier -
planten gebruikt. Van de bloemen en bladeren worden ook thee en siroop 
bereid. Tijm wordt ook gebruikt bij de bereiding van likeuren, zoals bénédictine. 
Daarnaast is het zoetige, sterke aroma geschikt voor het kruiden van groente, vis, 
vlees en sauzen. Tijm is dan ook een belangrijke smaakmaker in de Provençaalse kruidenmix.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Westzaanse Kato eet 
haar bordje leeg
Op de warmste 21 februari ooit, stond er een geheel 
misplaatste zware kost op tafel. Verbaasd keken wij 
toe toen Kato (bijna 3 jaar) voor een tweede maal 
enthousiast haar bord vol schepte, maar tegelij-
kertijd realiseerden we ons dat de prak naar alle 
waarschijnlijkheid, na een hoop geprik en gemep 
met de vork, in de vuilnisbak zou belanden. Niets 
was minder waar, u raadt het al: bordje leeg!  Wel 
pas nadat wij hadden beloofd om het in de krant te 
zetten bij het gewenste, doch onverwachte, resul-
taat. Lieve Kato, we zijn super trots op jou!

Alle liefs, mama en Leslie

Sneeuwpret bij Babino
Begin februari lag er een dik pak sneeuw. Voor de 
meeste peuters bij ons was het voor de eerste keer 
dat ze zoveel sneeuw zagen. Hun skipakken/broek, 
waren uit de kast gehaald en sommige peuters 
werden met de slee naar ons dagverblijf gebracht. 
De eerst dag hebben de peuters de hele dag tussen 
het binnen spelen door naar buiten gekeken hoe 
het sneeuwde. De tweede dag was het zonnetje 
erbij en zijn we naar buiten gegaan. Eerst moesten 
wij wat sneeuw weg scheppen anders zouden de 
peuters tot hun knieën in de sneeuw staan. Van 
de sneeuwberg die er lag hebben zij zelf een glij-
baan gemaakt. Vast houden aan het hek, omhoog 
klimmen en dan eraf glijden. De juf inpeperen met 
sneeuwballen, met de slee spelen, het was allemaal 
een groot feest. We hebben genoten!
Toen wij na de sneeuwpret weer allemaal binnen 
waren zagen wij rode wangen, statische haren van 
de mutsen en grote gapen van vermoeidheid. Kort-
om moe, maar voldaan!

Monique van Westrop
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PAASBRUNCH
MEDITERRAANSE QUICHE

GEPOCHEERD EI MET BLOEMKOOLCREME
RENDANG PIE

SERRANOHAM MET ACETO BABYUITJES
PASTEL DE NATA

GEROOKTE ZALM MET CORNICHON
MINI BRIOCHE MET CREME PATISSERIE

MINI CHOCOLADE BLOEMPOTJE

€ 24,95 P.P. (TE BESTELLEN VANAF 2 PERSONEN)

BESTELLEN: INFO@WOLFSEND.NL OF APP DANIELA 0643540128
BESTELLEN TOT: 29 MAART
AFHALEN: ZONDAG 4 APRIL OF MAANDAG 5 APRIL
TIJDSTIP:  TUSSEN 11:00 UUR EN 13:00 UUR

Dennis Bakker Martin van der Blom

Blankenburg 17                        www.bakkerenvanderblom.nl
1551 AS  Westzaan                  info@bakkerenvanderblom.nl

Als momenten herinneringen worden ...

(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

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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Frisse wind

We kruipen naar het einde van een bizar voet-
balseizoen. Er gloort echter nog wat hoop aan 
de horizon: mogelijk krijgen we nog senioren 
in het veld als de Regio Cup van start zou gaan. 
In kleine poules staat er dan iedere week weer 
een echte wedstrijd op het programma voor 
zowel onze zaterdag- als zondagteams. Echt 
niemand kan wachten, dus laten we hopen 
dat het kan! Wat sowieso niet kan, is een uit-
bundige viering van ons 100-jarig bestaan en 

toch zullen we die prachtige gebeurtenis niet 
onopgemerkt voorbij laten gaan. Edwin Stolp 
ontwierp naar aanleiding van een prijsvraag 
een prachtig logo, dat vanaf 13 juni aan het 
Zuideinde op onder andere de vlaggen van 
ons complex zal prijken. Een nieuwe datum 
voor de festiviteiten is er nog niet, maar er is 
al geopperd om het te doen op de laatste dag 
van onze 100e verjaardag (12 juni 2022). De 
feestavond begint dan op zaterdag 11 juni en 

we gaan gewoon net zo lang door tot we 101 
worden. Een lekker vooruitzicht.

Vanuit de bestuurskamer is er ook het nodige te 
melden. Veel bestuurders zitten al tien jaar of meer 
op hun stoel en hebben het besluit genomen om 
een frisse wind door de vereniging te laten waaien. 
Zoals dat bij een prachtige vereniging hoort, is die 
groep nieuwe vrijwilligers inmiddels opgestaan en 
draait al mee in de besluitvorming van het huidige 
bestuur. Op de aankomende ledenvergadering 
stellen we de nieuwe vrijwilligers graag aan jullie 
voor. Een deel van de aftredende bestuurders zal 
blijven assisteren op de plekken waar nog vaca-
tures zijn en wat ze zeker gaan doen is regelmatig 
langs de lijnen genieten van het mooiste wat er is: 
supporter zijn van de Rood-Witte Leeuwen.
Wij hebben het de afgelopen jaren met echt heel 
veel plezier gedaan en we weten zeker dat onze 
opvolgers ook prachtige initiatieven gaan uitwer-
ken voor de komende 100 jaar.

Arno van den Broek, voorzitter pr VVV Westzaan

Selectiespelers Feike Buma, David Zwaan, Kevin Grondman, Coen Kars en Tom Winnubst (vlnr) zijn supergemotiveerd om weer 
eens een wedstrijdje te spelen.

Nieuwe secretaris Historische Vereniging
Voor wie mij nog niet kent, mijn naam is Michael 
Bruins, een geboren en getogen Westzaner en 
opgegroeid aan de J.J. Allanstraat, naast de bloe-
menwinkel van Hans en Leonne Albers. Samen 
met mijn vrouw Monique en onze kinderen Noah 
en Shenna wonen we, na een uitstapje naar 
Assendelft, alweer een aantal jaren op het Weiver. 

Van beroep ben ik manager Tax (belasting), Cus-
toms (douane) & Trade (internationale handel) bij 
Bunge Loders Croklaan, een wereldwijde produ-
cent en leverancier van duurzame plantaardige 
oliën en vetten voor de voedingsmiddelenindus-
trie, en in die rol verantwoordelijk voor de Euro-
pese regio. Naast mijn werk ben ik voorzitter van 
personeelsvereniging Croklaan, een vereniging 
met ongeveer 350 leden.

Ik heb een grote passie voor fotografie. Ik vind 
het fantastisch om dingen vast te leggen op de 
gevoelige plaat en vind het superleuk om beelden 

en ideeën te perfectioneren, met als beloning een 
mooi eindresultaat. Het zijn vaak tastbare herin-
neringen aan mooie momenten en het brengt 
herinneringen weer tot leven. 

Ook in ons mooie Westzaan is er in de loop der 
jaren veel veranderd. Oude gebouwen zijn ver-
dwenen en hebben plaatsgemaakt voor woning-
bouw. Met mijn passie voor fotografie hoop ik 
verder te kunnen bijdragen aan het vastleggen 
van de geschiedenis van ons dorp en samen met 
het bestuur en de leden van de vereniging te kun-
nen vechten voor het behoud van het dorpsge-
zicht. 

Ik kijk er ontzettend naar uit om aan de slag te 
gaan!

Michael Bruins
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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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Sneeuw en ijs in Westzaan
Menig Westzaner heeft prettige herinneringen aan de afgelopen vorstperiode. Vooral in het weekend 
van 13 en 14 februari was het op het ijs een drukte van belang. Het is als Westzaner altijd al fijn om in zo’n 
waterrijke omgeving te wonen, maar als er ijs ligt ben je helemaal de koning te rijk. De sportieve uitda-
ging, de gezelligheid en de mooie vergezichten. Onze huisfotograaf Fred Eerenberg was natuurlijk niet 
van het ijs te slaan. Hij maakte deze fraaie fotoserie met echt winterse taferelen. De ijszeiler bij De Jonge 
Dirk is Benno Graas.
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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…

Jeroen Duijvestijn
      06 48508795

     info@gitaarlesaandemiddel.nl

www.gitaarlesaandemiddel.nl

Neem contact op voor 
een gratis proefles!

  
  
  
  
  
  
  

 Hatha Yoga 
 Yin Yoga 
 Workshops 

Speciale lessen  
  

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL 
06 30 24 58 85 

 
Lid Vereniging Yogadocenten  

Nederland 
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Kleurzinnig - Annelies Kleiss
Als ik bij Annelies binnenstap op de Middel 22 zie ik direct dat dit een bijzonder leuk verbouwd 
jarendertighuis is. Ik kom ogen tekort om me over de leuke vondsten te verbazen die het huis 
mij te bieden heeft. Om alle leuke vondsten die het huis bevat te beschrijven, zou geen ruimte 
meer laten voor de echte reden van mijn interview: meer bekendheid voor haar bedrijf Kleur-
zinnig te realiseren. Laat ik dus maar volstaan met het item dat mij het meest trof: een iets 
dikkere keukendeur die tegelijkertijd als uitgebreide kruidenkast dienstdoet en tevens de 
keuken van de gang kan afsluiten. Dat het hier een echt uniek ‘out of the box’-ontwerp betreft, 
zie ik meteen. 

Annelies Kleis. Foto: Carola Doornbos. 

‘Ja,’ vertelt Annelies, ‘mijn man is een goede meu-
belmaker en kan al mijn ideeën uitvoeren. Echt een 
ideale combinatie zijn wij.’ En ja, dat zijn nogal wat 
ideeën, zie ik om me heen. De afgelopen paar jaren 
is er heel wat verbouwd in de woning en nam Anne-
lies het schilderwerk voor haar rekening. Hierdoor 
raakte ze zo geïnteresseerd in het stylen en vormge-
ven van een verbouwing dat ze besloot hiervan haar 
werk te maken. Voor aanvang van de verbouwing 
heeft ze gedurende vijf jaar als psycholoog gewerkt 
bij een organisatie die gespecialiseerd was in autis-
me, maar door het verbouwen heeft ze haar ware 
talent ontdekt en heeft ze haar ‘droombaan’ gevon-
den. Ook heeft ze in de afgelopen jaren geleerd 
om het plannen van een verbouwing inzichtelijk te 
maken door tevoren alles op een iPad in 3D tot in 
detail te visualiseren.
Voor het begin van de verbouwing was Annelies al 
begonnen met haar opleiding tot interieurstyliste. 
Dat kwam wel goed van pas. Ze kon al haar passie in 
haar huis kwijt en besloot om deze passie verder te 
gaan volgen. Wat haar manier van werken zo uniek 
maakt, is dat ze het beste van deze twee werelden 

combineert: psychologie en interieuradviezen. In 
een persoonlijk gesprek weet Annelies snel tot de 
kern van de klantwensen te komen. Daarna gaat ze 
aan de slag met een kleur die bij een bepaald gevoel 
of beleving past. Door deze werkwijze komt ze tot 
een uniek product dat helemaal bij de klant past! 
Een mens omhult zich tegenwoordig graag met 
kleuren. De periode van Jan des Bouvrie, toen alles 
in het interieur wit moest zijn, is wel flink op zijn 
retour en we zijn nu in een andere, meer ‘kleurzin-
nige’ periode beland. De echte missie van Annelies is 
meer kleur in het leven te brengen! Daarnaast staat 
ze voor een uniek en persoonlijk interieurdesign. 
‘Het belangrijkste is dat je huis ook echt jóuw thuis 
wordt. Bij de kleding-kleuradviezen en het hierbij 
behorende kleurpallet geef ik ook graag persoon-
lijke aandacht,’ zo stelt Annelies. Iedereen gaat dan 
met een goed en blij gevoel naar huis! 
Het kleurpalet wordt aangepast aan de kleuren van 
de ogen, de huid en het haar van de betreffende 
persoon. Kleding in kleuren uit dit kleurpallet pas-
sen beter bij de drager en zorgen ervoor dat hij of 
zij gaat stralen. Ook zullen ze zich er prettiger en 

zekerder in voelen. Voor haar kledingadviezen heeft 
ze haar klanten in vier hoofdgroepen ingedeeld. Het 
zomer-, herfst-, winter- en lentetype. Voor elk van 
deze typen heeft ze een uitgebreid kleurenpalet 
samengesteld, met als extra verdieping gecombi-
neerde kleurtypes. Met een garderobecheck vooraf 
en haar kleuradviezen op zak, wordt shoppen zo 
een feestje. En ook hierbij is Annelies (tegen meer-
prijs) graag behulpzaam.
Annelies rekent voor een goed en gedegen kleurad-
vies voor de kleding prijzen vanaf 65 euro en voor 
een interieuradvies vanaf 185 euro. Het interieur 
wordt dan op de iPad helemaal uitgetekend, waarna 
men er driedimensionaal doorheen kan wandelen. 
Verder krijgt men een aantal moodboards, waarbij 
het interieur, meubels en accessoires in de geadvi-
seerde kleuren worden uitgevoerd en zo een goede 
voorstelling geven van het uiteindelijke resultaat. 
De kleuren van het interieur en de meubels kunnen 
simpel en snel in onderling overleg verder worden 
aangepast. Van het uiteindelijke definitieve interieur 
krijgt men de moodboards op een geheugenstick 
meegeleverd. Die is dan als een Russische Matroesj-
ka dubbel verpakt in twee mooie houten doosjes, 
die van een 3D-geprint logo van Kleurzinnig zijn 
voorzien. Daarmee kun je op de eigen computer aan 
vrienden en familie een mooie demonstratie geven 
van het project in wording. 
Sinds drie jaar is Annelies ook styliste bij Zalando. 
Klanten kunnen een foto van zichzelf insturen met 
een aanvraag voor diverse kledingstukken, bijvoor-
beeld een trui of een pantalon. Annelies selecteert 
vervolgens de bij hun type passende kleuren en 
de gevraagde kledingstukken in die kleuren. Deze 
worden dan in een box verpakt en aan de aanvrager 
toegestuurd, waarna die thuis op haar gemak een 
keuze maakt en het restant retourneert. Vooral in 
deze coronatijd is dit een uitkomst en Annelies kan 
dit alles thuis vanachter haar computer regelen. 
Wie verder geïnteresseerd is in de vele vondsten op 
ontwerpgebied die het verbouwde huis van Anne-
lies bevat of die zelf aan een verbouwing denkt, is 
welkom op Middel 22. Voor uitvoeriger info zie: 
www.kleurzinnig.nl

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

Meer wandelpaden en 
groen in de openbare 
ruimte op HoogTij 
Om de openbare ruimte van HoogTij groener 
en recreatiever maken is er in overleg met de 
gemeente vorig jaar een groenplan gemaakt. 
Het plan is meer wandelpaden aan te leggen en 
meer groen te planten. De aanleg van het groen 
is al gestart en de verwachting is dat dit medio 
maart klaar zal zijn. 
Onder andere knotwilgen, iepen, populier, 
winterlindes en heestergroepen zullen wor-
den geplant langs de  Veldweg, de Kanaaldijk 
en langs het Klompenpad. Ook langs het fiets-
pad richting de fietsbrug over de Westzanerweg 
en langs het Noordzeekanaal komt beplanting. 

Vereniging Bedrijvenpark Zaanstad
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Voor een 
stralend & 
gezond gebit!

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

écht technisch

werk/personeel

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

075-6218845 010-4625985

Provincialeweg 21a Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie 3047 BB Rotterdam

 

kwaliteit van � on tot b� d

J.J. Allanstraat 350a, Westzaan  |  075 - 61 22 981  |  info@bekavlees.nl  |  www.bekavlees.nl

Onze winkel is elke zaterdag geopend 
van 09.00 tot 13.00 uur.

BEKIJK ONS AANBOD
                   OP DE WEBSITE

het beste RUNDVLEES
UIT UW EIGEN WESTZAAN

• Vakmanschap
• Communicatie
• Kwaliteit

Jacques Meuwissenweg 22 2031 AD Haarlem
Tel: 0235321975 info@egginkschilders.nl
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K O L O M P U Z Z E L

  De
puzzel
     van
 INGRID

Deze maand weer een prijspuzzel. Als u de oplossing opstuurt naar een van de vermelde 
adressen maakt u kans op een cadeaubon van 50 euro. De oplossing van de vorige puzzel is  
MATSCHUDDING, de naam van misbaksels en breuk bij het fabricageproces in koekfabrieken.  
Veel puzzelplezier!

1 U E
2 L E

3 S I
4 N

5 E W
6 A Y

7 K R
8 V N

9 Z
10 P L

11 T
12 A

13 L I

1 huwen, 2 kledingstuk, 3 middel tegen suikerziekte, 4 beddengoed, 5 gapen, 6 sterke drank, 7 klok, 
8 goochelen, 9 gras eten, 10 schoolverzuim, 11 bestuurder van klooster, 12 plaats in Noord-Brabant, 
13 bovenzoldertje.

Zijn de woorden juist ingevuld dan lees je in de gekleurde kolom van boven naar beneden de naam 
van de door Piet Schutte gebouwde 40 meter hoge toren aan de Zuid. Aanvankelijk was hij 20 
meter hoog, bedoeld als zonneterras voor zijn vrouw. Die durfde er echter niet op. Daarom bouw-
de hij de toren hoger om deze te gebruiken als reclamezuil.

Binnenkort 
weer open?
Op het moment van schrijven is De Kwaker 
nog steeds gesloten. Binnenkort hopen we dat 
we de deuren weer open kunnen zetten. Dan 
kan er weer volop gesport worden bij Fitcircuit 
op werkdagen van 8.45 tot 12.00 uur. Kijk voor 
nadere informatie op de site www.fitcircuit.nl. 
Ook op de dinsdagavond zijn er nog plaatsen 
vrij bij combinetics en bodyshape o.l.v. Debby 
Winkel. Zie onze site www.dorpshuis-westzaan.
nl. Op maandag- en donderdagavond en don-
derdagochtend zijn er diverse vormen van yoga 
o.l.v. Evelien. Zie www.yogawestzaan.nl.

Boekbinden
Hebt u vrije tijd en zoekt u een leuke hobby, 
kom dan bij de boekbindersclub in De Kwaker. U 
kunt hier uw kostbare tijdschriften tot een boek 
vormen of oude boeken restaureren. U bent 
van harte welkom om eens een kijkje te komen 
nemen, als De Kwaker weer open is. De boekbin-
dersclub is er elke donderdagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur. Er wordt zelfstandig gewerkt en 
er is expertise in huis om u te helpen. De kosten 
zijn gering. U moet zelf een klein gedeelte van 
het gereedschap aanschaffen. Inlichtingen bij 
Elly Volkers: 075-6287 970.

Bridgeclub
Al vele jaren speelt Bridgeclub De Kwaker op 
dinsdagavond van 19.30 tot 22.30 uur.
Na de lockdown starten we met bridgen op vrij-
dagmiddag vanaf 14.00 uur. Je hoeft niet lid te 
worden van de club, iedereen die wil bridgen is 
van harte welkom! Geef uw gegevens door via 
info@dorpshuis-westzaan.nl of telefonisch op 
075-6310 352 en we houden u op de hoogte.

Inleveradressen:
•  Bloemsierkunst Albers, 

J.J. Allanstraat 335
•  Gré Jongewaard, 

Nauarnasche Vaartdijk 4
•  A. Kuiper, 

Lambert Meliszstraat 72
•  Jeannet Vollenga, Middel 165, 

e-mail: renjv@live.nl
•  Eduard Neefjes, Zuideinde 14
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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

Tel. 06-30203693 / alex@hagenaarbouw.nl / www.hagenaarbouw.nl

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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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.

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

Schopenhauer zei:  
Kennis is nog geen wijsheid.

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

Politie
Wijkagent Peter van ‘t Veer: 0900 8844
Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000

De beheerders van  
de publicatiekasten zijn: 
Noord: Ruud van Vuure, Torenstraat 28, 
 tel: 075-6282813 
Zuid: Markjan Fraij en Sylvia Slegers,
 Zuideinde 281, 075-6312 219

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 april 2021 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 
22 april 2021. 

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
 28 mrt 10.00 uur Hans Fronczek
 1 apr  10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz, avondmaal  

bij aanzitten
 4 apr 10.00 uur Pasen br. IJke Aalders
 11 apr 10.00 uur ds. Kok Klever
 18 apr 10.00 uur zr. Cocky Brouwer
 25 apr 10.00 uur br. Bram van der Zijden

Christelijke Gereformeerde Kerk
Vanwege de coronamaatregelen houden wij 
voorlopig geen livediensten.
Voor info: www.cgkbeverwijk-westzaan.nl

Gereformeerde Gemeente Westzaan
Van harte welkom om de diensten te bezoeken. 
Graag wel aanmelden via GerGemWestzaan@
kpnmail.nl
 28 mrt 10.00 uur ds. A. Vermeij en 19.00 uur  
  ds. H. Brons
 1 apr  Goede Vrijdagdienst 19.30 uur ds. M. Joosse
 4 apr   Eerste Paasdag 10.00 en 15.30 uur 

leesdienst
 5 apr Tweede Paasdag 10.00 uur leesdienst
 11 apr  10.00 uur leesdienst en 15.30 uur ds.  

A.P. Baaijens
 14 apr 19.30 uur ds. J.J. van Eckeveld
 18 apr  10.00 uur leesdienst en 19.00 uur  

ds. P. Mulder
 25 apr 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 28 apr 19.30 uur ds. F. Mulder

Protestantse Gemeente Westzaan
 28 mrt  Palmzondag 10.00 uur ds. C. Visser, 

Westzaan
 1 apr  Witte Donderdag 19.30 uur ds. C. Visser, 

Westzaan
 2 apr  Goede Vrijdag 19.30 uur ds. C. Visser, 

Westzaan
 3 apr  Stille Zaterdag 19.30 uur ds. C. Visser, 

Westzaan
 4 apr  Pasen 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 11 apr 10.00 uur ds. P. van Midden, Bergambacht
 18 apr 10.00 uur pastor P. Meijer, Zaandam
 25 apr 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

Vanwege corona zijn de kerkdiensten onder 
voorbehoud. Bekijk voor de meest actuele 
informatie en de wijze van aanmelden de website: 
www.pgwestzaan.nl
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HuigHaverlag Printing is één 
van de eerste écht duurzame 
drukkers van Nederland

CO2-KLIMAATNEUTRAAL DRUKWERK 

HuigHaverlag is dé specialist op het gebied van CO2-klimaatneutraal drukwerk. Met een breed scala aan  
drukpersen op klein- en grootformaat kunnen wij elke opdracht aan: van folders, flyers en boeken tot  
complete huisstijl of winkelinrichting. 

Witte Vlinderweg 74
1521 PS Wormerveer
info@huighaverlag.nl

075-612 73 73
www.huighaverlag.nl

CERTIFICERINGEN 

Samen zorgen voor minder CO2
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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

 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


