
Oude wijn in  
nieuwe zakken? 

Het werd 12 juni, officieel de dag 
waarop mijn pensioen begon. Ik 
mocht de tijd nog uitdienen tot 
einde schooljaar. Een bizar jaar, 
ik hoef u niets uit te leggen. Ik 
heb mijn vak als orthopedagoog 
/ schoolondersteuner op afstand 
moeten uitvoeren op de zes aan 
mij toevertrouwde basisscholen 
in de regio. Het werd een soort 
koorddansen en improviseren, 
naast het voor de zoveelste keer 
in mijn carrière leren werken met 
nieuwe ICT-vormen, zoals nu weer 
het voeren van gesprekken via 
Teams. Ik heb om me heen gezien 
hoe iedereen moest improviseren 
en ik was trots op schoolteams die 
de coronadraad schijnbaar moei-
teloos oppakten en het onderwijs 
toch kleur wisten te geven. Maar 
nergens liep het zoals we gewend 
waren. Het bleef schakelen: scho-
len open, scholen dicht. En nu ligt 
er een nationaal herstelplan voor 
het onderwijs, met een keuzeme-
nu. Ik moest meteen denken aan 
Co van Calcar, de oude voorvech-
ter van een onderwijssysteem 
gericht op gelijke kansen. Gebo-
ren in 1935 in Koog aan de Zaan. 
Zijn inzichten verbonden buurt, 
school en gezin. Ondenkbaar dat 
dat ooit anders was, verbijsterend 
je te realiseren dat dat soms nog 
steeds ontbreekt. It takes a village 
to raise a child. Maar als Co van 
Calcar na de coronapuinhoop in je 
hoofd de eerste gedachtenimpuls 
is, wordt het na 47 jaar onderwijs 
misschien echt wel tijd om op te 
stappen. 

Linda Wessels, redactie

Tijd om dág te zeggen!
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Wandelen over het Riettoppad, wandel 
mee met enthousiaste liefhebbers!
Al kuierend over het Riettoppad denk je dat je in een landschap van minstens duizend jaar geleden terecht 
bent gekomen. Zo zag de hele Zaanstreek er heel vroeger uit: veenmoeras met uitgestrekte berkenbos-
sen, trilveen en waterpartijen. 

De korte wandeling (enkele reis 2,5 
km) gaat dwars door het veenmoe-
rasgebied van een stukje Guisveld-
Euverenweg. Via prachtig aangelegde 
bruggetjes en vlonders van Staatbos-
beheer kom je in de bijzondere flora 
en fauna terecht. Lopen over de vlon-
ders en het trilveen is een bijzondere 
ervaring. Zorg wel voor waterdicht 
schoeisel. Het kan modderig zijn.
Aan de noordkant bevindt zich een 
wat hoog zandtalud van de A8, waar 
vochtigheid, droogte en temperatuur 
erg kunnen verschillen. Goed voor de 
ecologische verscheidenheid in dit 
bijzondere, ecologische gebied. 
Typerend voor dit gebied is de grote 
variëteit aan vogels, planten, bomen, 
struiken, grassen, paddenstoelen, 
mossen en varens. Deze biotoop is 
bijzonder aantrekkelijk te noemen. 
Wekelijks loop ik graag met mijn 
vrouw Joke het pad af om de grote 
verscheidenheid aan planten te aan-
schouwen. Vooral in het voorjaar zie 
je alles geel en rood-roze kleuren. 
De verschillende soorten koekoeks-
bloemen, het robertskruid, het blauw 
van de ereprijs, verschillende orchi-
deeën, het botergeel van de boter-
bloemen, het uitbundig wit van het 
fluitekruid. Je ziet telkens weer plan-
ten die niet willen wachten om hun 
bloemenpracht te tonen. Ik denk 
bijvoorbeeld aan engelwortel, water-
eppe, wilgenroosje, smeerwortel, 
kamperfoelie, wikke, klaproos en niet 
te vergeten de gevlekte rietorchis.  
Onder het vaak luidruchtige gezang 
van diverse vogels, zoals tuinfluiter, 
zwartkop, tjiftjaf, rietzanger en cetti’s 
zanger is het gewoonweg genieten. 
U zult ook verschillende bijen zien 

rondzoemen. Zelfs op de boterbloe-
men wordt de nectar of het stuifmeel 
opgehaald.

Graag willen wij u uitnodigen om 
binnenkort in kleine groepen van 
hoogstens zeven personen deze 
wandeling te maken, onder leiding 
van een enthousiaste liefhebber 
van het Riettoppad. We staan ook 
even stil bij een poldermolentje, 

waar water van de ene polder naar 
de andere polder wordt gepompt. 
U kunt zich alvast als geïnteresseerde 
per e-mail aanmelden via riettop-
pad@westzaan.nl. Bij voldoende 
interesse krijgt u een persoonlijke 
uitnodiging. Via de site www.west-
zaan.nl houden wij u op hoogte. De 
wandeling wordt u gratis aangebo-
den. De start van de wandeling is bij 
de grote houten kikker, of Kroosdui-
ker, in de scherpe bocht in de Middel. 
De wandeling duurt twee uur. Neem 
waterdicht schoeisel mee, het kan 
drassig zijn. 

Martin Kruidenberg, Dirkjan Booij,  
Fred Eerenberg

Boven: Fluitekruid en smeerwortel langs  
het Riettoppad.

Links: verzamelplaats voor de wandelingen 
over het Riettoppad met een gids.
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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.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

We zijn weer open! 
U mag weer bij ons dineren van  

woensdag t/m zondag. 

Wij zijn geopend vanaf 16:00 uur.

Tevens is het nog steeds mogelijk om gerechten  
bij ons af te halen.

Wij hopen u graag snel te mogen verwelkomen. 

Op onze website kunt u alle informatie vinden: 
www.deprins-westzaan.nl 

Of u kunt ons telefonisch contacten op  
075-6281972.
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Zomerexpositie ‘Zonder Haast’ 
Hedendaags realisme bij Galerie Staphorsius 
 

Galerie Staphorsius in Westzaan organiseert deze zomer de zevende 
editie van de expositie ‘Zonder Haast’. Ook deze keer is galeriehouder 
Rob Staphorsius op zoek gegaan naar nieuw werk van vermaarde 
nationale en internationale kunstenaars. Het resultaat is een gevari-
eerde collectie van zeer fijn en realistisch gemaakte schilderijen en 
ook werk in een lossere impressionistische stijl, waarbij echter de 
zichtbare werkelijkheid niet uit het oog wordt verloren. Ook worden 
bronzen en houten beelden aangeboden. Werk van kwaliteit in elke 
prijsklasse, gemaakt door 18 kunstenaars.

Eén van de nieuwe gezichten is Lieve 
Dejonghe (1960) uit Oost-Vlaanderen, 
die zichzelf ook wel als een onrea-
listisch-realistische schilder typeert. 
Haar kennismaking met het werk 
van de beroemde fijnschilder Henk 
Hel mantel inspireerde haar om zich 
volledig te richten op het realistisch 
schilderen. ‘Hoe meer je kijkt, hoe gro-
ter de wereld wordt’, zegt Lieve wan-
neer het gaat over haar inspiratiebron. 
Ook is er werk te zien van de Belg Mark 
van Crombrugge (1954), die zich in de 
loop der jaren ontwikkelde van recla-
me-illustrator tot kunstzinnig schilder, 
en dat nog steeds met hetzelfde 

oog voor het kleinste detail, maar 
nu met het toevoegen van een extra 
dimensie die de uiterlijke schoonheid 
die hij in zijn schilderijen vastlegt met 
verve overtreft.

Ook neemt Paul van Ernich (1960) 
voor het eerst deel. Hij specialiseert 
zich in stillevens en portretten, die 
hij op moderne wijze interpreteert 
maar volgens de gelaagde olieverf-
techniek van de oude meesters met 
veel geduld opbouwt. Enige jaren 
geleden nam Van Ernich deel aan het 
televisieprogramma ‘Sterren op het 
doek’ en won hij met een portret van 
Ilse de Lange.
 
De expositie is vrij toegankelijk met 
ook ruime parkeergelegenheid. Van 
19 juni – 18 september.

Geopend: dinsdag t/m zaterdag,  
van 9.00 – 17.00 uur.
Kunstgalerie en Lijstenmakerij  
Staphorsius, J.J. Allanstraat 287B
075-6143 000
www.staphorsius.nl

Supfun, supverhuur in Westzaan

Mark van Crombrugge – Stilleven met champignons.

Lieve Dejonghe – Keerpunt 2.

Wij zijn Dieuwke en Thijs en 
wonen op J.J. Allanstraat 105, in 
De Roggebloem. Na een actief 
vrijgezellenfeestje op de sup 
is suppen een hobby van ons 
geworden. Laatst vroeg iemand: 
wat is een sup? Een nieuwe cryp-
tomunt of zo? Sup staat voor 
‘stand up paddling’. Je staat 
op een soort surfboard en je 
beweegt je voort door het water 
met een peddel. 
 
We vinden het leuk om mensen ken-
nis te laten maken met suppen in 
combinatie met de prachtige polder 
in en om ons mooie dorp Westzaan. 
Afgelopen winter genoten we op 
de schaats van de polder en twee 
weken later deden we dat weer, 
maar dan op een sup! Dit gevoel wil-
len we delen, juist in deze tijden. Op 
een sup, omringd door kabbelend 
water, gun je je (overwerkte) geest 
even rust. Je kunt natuurlijk in je 
eentje suppen, maar het is ook een
leuke sociale activiteit samen 

met vrienden, familie of met je 
team. Bij ons staat plezier voorop!

Suppen
Suppen is een total work-out en leuk 
om te doen. Vanaf de kant ziet het er 
misschien lastig uit, maar in de prak-
tijk is suppen best laagdrempelig. 
Wij verhuren 12 sups voor verschil-
lende niveaus en lichaamsmaten. Je 
valt niet zomaar in het water. Heb je 
nooit gesupt? Komt goed. Wij geven 
een instructie voordat je het water 
op gaat. Voor wie liever zit op een 
sup is het mogelijk om bij ons te 
kajakken met een kajakzitje en bij-
behorende peddel.

Sup huren en openingstijden 
Via onze website www.supfun.nl 
kun je reserveren. We verhuren van 
april t/m september, in het week-
end, op woensdag en vrijdag. Met 
name buiten kantoortijden, omdat 
we beiden werken. Vooral de avon-
den bij zonsondergang zijn popu-
laire tijdslots.

Routes 
We hebben meer dan 10 routes uit-
gezet. Deze variëren van 3,5 km tot 
11 km (o.a. het ultieme ‘rondje West-
zaan’!). Voor een gemiddeld rondje 
ben je circa twee uur onderweg. 
Een rondje Westzaan is al snel vier 
uur. Je kunt natuurlijk ook een uur-
tje suppen als je het eerst even wilt 
proberen. 
 
Tours 
Op aanvraag kunnen wij bij mini-
maal vier personen een natuurtour 
of sunset-tour begeleiden. Een 
absolute aanrader! Thijs vertelt je 
van alles over de flora en fauna in de 
polder en de bijbehorende historie. 
We hopen veel Westzaners te ver-
welkomen in ons eerste seizoen.
 
Reserveren? 
Kijk op www.supfun.nl 
E-mail:  
supfunzaanstad@gmail.com.
Facebook: supfun.nl Zaanstad, 
Instagram: supfun_Zaanstad
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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
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De spreeuw is een echte  
imitator
Net als je wat eenvoudige, algemene vogelgeluiden denkt te kun-
nen onderscheiden, dan word je feilloos op het verkeerde been gezet 
door de spreeuw (Sturnus vulgaris). Een meester-imitator is deze fijn 
gespikkelde vogel. Van een echte vogelzangdeskundige, Joost van 
Bruggen van Sovon, heb ik het volgende gehoord: ‘Ik kwam erachter 
dat een spreeuw in een minuut tijd zeker elf verschillende soorten vo-
gels kan nadoen. Ook het gemiauw van een kat of een blaffende hond 
doet de spreeuw na. En zelfs het geluid van een autoalarm kan feilloos 
geïmiteerd worden.’ Vogels hebben geen stembanden zoals de mens, 
maar een syrinx waarmee ze meerdere geluiden kunnen nadoen.  
Misschien ziet de spreeuw er op het eerste gezicht wat saai uit, maar 
als je hem van dichtbij bekijkt, valt zijn prachtige verenkleed op. Ie-
dereen herkent de spreeuw: iets kleiner dan de merel, zwarte veren 
met een paarsgroene glans. ’s Winters hebben de mannetjes lichtge-
kleurde spikkels over het hele lichaam. Ze hebben een gele, spitse 
snavel in de zomer en donkergrijze tot zwarte snavel in de winter. Ze 
wandelen door het gras op zoek naar voedsel, terwijl merels ‘hoppen’.

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

Spreeuwenliefde
Spreeuwen zijn niet schuw en pas-
sen zich in onze tuinen makkelijk aan. 
Vaak zoeken spreeuwen elkaar op tij-
dens de broedperiode, waardoor klei-
ne groepjes ontstaan. Je kunrt ze zien 
scharrelen over grasland, zoekend 
naar voedsel vooral naar insecten Ze 
nestelen in loofbomen, geen den-
nenbomen. Het zijn van nature echte 
holenbroeders. Ze kiezen vaak voor 
kieren in gebouwen. In de buurt van 
mensen kiezen ze ook wel eens voor 
‘spreeuwenpotten, dit zijn nestkast-
jes van aardewerk. De aardewerkcol-
lectie van Stichting Bodemvondsten 
Westzaan Kok-Voogt in de Grote Kerk 
gebruikt nog steeds een dergelijke 
spreeuwenpot, maar dan voor het 
innen van financiële donaties.

Geen emancipatie 
Spreeuwen zijn niet erg geëmanci-
peerd. De taken in het huishouden 
zijn strikt verdeeld: het mannetje 
bouwt het nest, het vrouwtje broedt 
de eieren uit. Een spreeuwenkop-
pel heeft vaak twee legsels in één 
jaar, in de periode van april tot nu in 
juni. Telkens worden 3 tot 5 eieren 
uitgebroed, die na 12 dagen uitko-
men. De jongen worden echter wel 
door beide ouders grootgebracht. 
Na ongeveer drie weken vliegen ze 
uit, maar ze kunnen nog een dag of 
vijf rekenen op ‘hotel mama en papa’ 
voor voedsel.
 
Wat eten ze en waar blijven ze? 
Met z’n lange, spitse snavel gaat 
de spreeuw in de bodem op zoek 
naar emelten, larven van bijvoor-

beeld de langpootmug of andere 
insectenlarven en wormen. In het 
najaar en in de winter, als er wei-
nig insecten zijn, leven ze van 
fruit, vogelkers, appels of druiven. 
Na het broedseizoen trekken onze 
spreeuwen wat meer naar het zuiden. 
Maar hun plaats wordt ingenomen 
door nog veel meer spreeuwen, die 
bij ons komen overwinteren. Het is 
een echte trekvogel, maar door hun 
migratie denk je dat de spreeuwen het 
hele jaar hier vertoeven. Ze komen uit 
Midden- en Noordoost-Europa naar 
ons toe. Ze verzamelen zich met wel 
tienduizenden tegelijk op slaapplaat-
sen, waar ze voor het slapengaan een 
adembenemend luchtballet uitvoe-
ren. Plots ‘vallen’ de spreeuwen neer, 
waarna ze dan de nacht ingaan. Elk 
najaar zie je deze zwermen langsko-
men. Een spectaculair schouwspel. 

Delicatessen 
Vroeger stonden spreeuwen bekend 
als delicatesse en werden ze als jon-
gen ‘geoogst’ uit spreeuwenpotten 
(zie plaatje). Gelukkig werd in 1972 de 
spreeuwenvangst verboden, al ging 
de jacht helaas nog jarenlang illegaal 
voort. 

Spreeuwenpot. Foto Fred Eerenberg.

Spreeuwen. Foto Gerda Bekker-Visser. 

Juf Hanneke neemt afscheid
Juf Hanneke Huisman van Wij-
land gaat met pensioen. Ruim 20 
jaar geleden was er eens een juf 
die met haar gezin in de Zaan-
streek kwam wonen. Tijdens een 
van de verkennende fietstochten 
reden ze door Westzaan. Daar zag 
die juf een lommerrijk plein met 
een boombank. Ze zei tegen haar 
man: Op die school wil ik wel wer-
ken! Op 1 augustus 2000 was het 
zover: er kwam een vacature in de 
kleutergroep van basisschool De 
Rank. Nu heet de school Wij-land.

Hanneke: ‘Vele jaren werkte ik daar 
met plezier in de kleutergroepen 
en ook een aantal jaren in groep 3 
en 4. Op het ogenblik zijn we bij-
voorbeeld druk in de weer met het 
thema ‘piraten’. We hebben een ver-
kleedfeestje gehad, we deden spel-

letjes zoals dekzwabberen, lopen 
met je houten been, van botjes 
(zoute sticks) een mooi figuur leg-
gen, een schatkaart tekenen en nog 
veel meer. Dat is het leuke aan wer-
ken in de kleutergroep: de kinderen 
doen enthousiast mee met het the-
ma en ondertussen leren ze spelen-
derwijs een heleboel op het gebied 
van taal en voorbereidend rekenen. 
Hierna nog één thema te gaan:  ‘de 
dierentuin’ en dan ga ik op 9 juli 
aanstaande met pensioen. Na 47 
jaar zit het juffenleven erop. Er is 
veel gebeurd en veranderd in al die 
onderwijsjaren. Wat hetzelfde bleef 
waren de kinderen: lieve, schattige, 
ondeugende, verlegen, brutale, 
sociale, ontroerende, ontwapenen-
de, stoute, kat-uit-de-boom-kijk-
kinderen, eropaf-kinderen, stoere 
en dappere kinderen. En niet te ver-

geten, al die gezellige collega’s. We 
hebben veel lief en leed gedeeld. Ik 
ben blij dat ik de mooiste baan van 
mijn leven heb gehad!’
En nu dan, wat gaat de juf doen na 
dat schoolleven? ‘Emigreren’ naar 
Zuid-Limburg! Geboren in Wor-
kum, getogen in Apeldoorn, in 
Amersfoort de eerste baan als juf, 
daarna via Arnhem en Zwanenburg 
in Westzaan terechtgekomen. En 
nu verhuizen naar het zuiden des 
lands! ‘We gaan daar genieten van 
het mooie landschap, lekker wande-
len en fietsen, klungelen in de tuin, 
het nieuwe huis inrichten en .. op 
vakantie buiten het seizoen!’

We willen haar natuurlijk niet zo 
maar laten gaan. Als het weer het 
toelaat en met inachtneming van 
de regels m.b.t. corona, nodigen 
we iedereen die juf Hanneke gedag 
wil zeggen uit op dinsdag 6 juli 

tussen 14.00 en 15.30 uur op het 
schoolplein. We hopen dat het weer 
meewerkt en we haar een zonnig 
afscheid kunnen geven!

team Wij-land
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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

Drijvende Steigers BV

• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers

Kanaalweg 5 A, 1566 NA Assendelft, 075-6351695
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door WILLEM TIP/deel 57
beeld: Digitale Beeldbank

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

Verkeersdoorbraken
Over het Noordzeekanaal tussen Zaandam en Amsterdam voeren sinds de oorlog weer drie 
ponten. In 1953 kwam er een vierde pont bij, een grote rivierpont die ooit dienst gedaan had 
op de Donau. Ook met de ‘Donaupont’ erbij was de oeververbinding echter volstrekt niet op-
gewassen tegen de groeiende stroom auto’s. Wie naar Amsterdam of terug naar de Zaan wilde, 
moest aanschuiven en de tijd nemen.

Het dagelijkse wachten gaf de Zaankanters alle 
aanleiding om toe te werken naar een eigen 
‘Zaanse’ tunnel. Dat ging niet vanzelf. Amsterdam 
had haar eigen plannen. De moderne tijd eiste dat 
de historische binnenstad op een doeltreffende 
wijze werd ontsloten. Het autoverkeer moest daar-
bij ruim baan krijgen. Een nieuwe Amsterdamse 
tunnel onder het IJ zou daarbij helpen. Uiteinde-
lijk werden zowel de ‘Zaanse’ Coentunnel als de 
Amsterdamse IJtunnel gebouwd, kort na elkaar. De 
Coentunnel in 1965, de IJtunnel in 1968. 

Doorbraken
Op Amsterdams erf vond de IJtunnel haar vervolg 
in een stevige verkeersdoorbraak. Langs de ver-
brede Weesperstraat en Wibautstraat verschenen 
moderne kantoren met veel glas en beton. De 
Amsterdamse metro, waarvoor verderop delen 
van de Nieuwmarktbuurt werden gesloopt (1975), 
verbond de kantorenwijk met het Centraal Station. 
Een modern stadscentrum van formaat tekende 
zich af.
In Zaandam naderde ook de tijd van de verkeers-
doorbraken. Oostelijk van het centrum schreed 
de nieuwe Coentunnelweg gestadig voort. Op 
gezette afstanden kwamen er aftakkingen. In het 
zuiden verscheen eerst een afslag over de Thor-
beckeweg. Die lag nog buiten de bebouwing. De 
eerste echte stadsdoorbraak naar het westen liep 
over de Beatrixbrug (1958) en de Gedempte Gracht. 
Een derde Zaandamse aftakking verbond de Coen-
tunnelweg met de Provincialeweg in het westen. 
Deze aftakking diende bovendien een hoger doel. 
Ze zou later aansluiting geven op een autosnelweg 
naar Beverwijk.

Koog in tweeën
De Coentunnelweg zelf zorgde voor de meest 
opvallende doorbraak. Dwars door de historische 
kern van Koog aan de Zaan kwam een hoog beton-

nen viaduct, voorzien van op- en afritten. Het schil-
derachtige Koger gemeentehuis kwam te liggen 
aan de ene kant van de bouwmassa, de zeventien-
de-eeuwse Kogerkerk aan de andere kant. Het sier-
lijke kerktorentje was vanaf de snelweg nog juist te 
zien. 
De Koger bestuurders schikten zich in de door-
snijding. Als vergoeding kreeg Koog aan de Zaan 
een nieuwe woonwijk toegewezen in het Westzij-
derveld, het latere Westerkoog. Ook wonen en ver-
keer konden worden afgewogen.
De donkere ruimte onder het viaduct bleef ver-
volgens nog jarenlang een somber en onherberg-
zaam oord. ’s Avonds stonden er auto’s met harde 
muziek. Jongeren verzamelden zich eromheen. 
Pas bij het begin van de nieuwe eeuw zou men een 
bestemming vinden voor een deel van de galmen-
de ruimte. Het grauwe beton werd met oranje verf 
overgeschilderd. Er verschenen winkels. De auto’s 
en de muziek schoven op, naar een ander deel van 
de gewelven.

De Middel in tweeën
Westzaan kreeg ook zijn deel. Ten behoeve van de 
A8 werden eeuwenoude waterlopen afgedamd. In 
de Middel verdwenen huizen onder de slopersha-

mer. Bomen werden gekapt, juist op de plek waar 
ze vanouds het meest aanwezig waren. Ouderen 
dachten na afloop met weemoed terug aan het 
‘laantje’. De kunstenaar Willem Jansen had het nog 
vereeuwigd op een schilderij. 
Bij de Nauernasche Vaart verschenen ruim beme-
ten op- en afritten. Op andere plaatsen liepen 
asfaltwegen en viaducten zichtbaar vooruit op de 
toekomst. Die toekomst was intussen steeds duide-
lijker geopenbaard in plannen  en tekeningen. De 
Zaanstreek werd een grootstedelijk gebied, nauw 
aangesloten bij Amsterdam. Naast de Coentun-
nelweg had men nog drie andere snelwegen naar 
het zuiden in gedachten. Een Hemautotunnelweg 
door het Westzijderveld, een Nauernaschetunnel-
weg door het Reefgebied en tenslotte een nieuwe 
weg met een tunnel bij Beverwijk. Deze Wijker-
tunnel was de enige die later ook werkelijk werd 
aangelegd (1996).

Wonen, werken, verkeer, recreatie
De gedachten over moderne stedenbouw uit de 
jaren dertig bleven bij alle plannen leidend. Ze 
waren overzichtelijk en leenden zich voor een 
uitwerking op de tekentafel. Bovendien was het 
denken in bouwmassa’s economisch aantrekkelijk. 
Flatgebouwen konden snel worden ontworpen en 
neergezet. Het werken in ‘bouwstromen’ was het 
enig aanvaardbare antwoord op de woningnood. 
Nieuwe wijken waren strak en overzichtelijk. Ruime 
autowegen, gescheiden voet- en fietspaden. Geen 
of weinig kans op ongelukken. Modern uitgeruste 
winkelcentra zouden de consument helpen bij een 
snelle keus. In de ‘plint’, op de begane grond van 
de woonflats kon hij terecht voor zijn dagelijkse 
levensbehoeften. Bij voorkeur sprak men over 
‘non-food’ en ‘food’. Alles overzichtelijk gerang-
schikt. Winkelen zonder tijdverlies.

Aanleg van de A8 bij de Middel.

De A8 in Koog aan de Zaan.

De Coentunnel in 1973

De Coentunnel vlak na de aanleg.
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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

exclusief voor iedereen
Kerkbuurt 68aWestzaanKerkbuurt 68aWestzaan

tel: 075 - 621 74 76

Bloemen, planten en woonaccessoires
www.flowersbymonica.nl

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)

Tel. 06-55 59 12 66
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Groot feest als het meezit
De eerste fysieke vergadering. Voordat je 
het weet is het alweer tijd om een update te 
geven over de organisatie van De Dag van 
Westzaan. En eigenlijk is er nog steeds niet 
veel duidelijk over wat we allemaal gaan doen 
of welke regels we nog moeten hanteren. 
Wel weten we zeker dat het een stuk minder 
regels zullen zijn dan we hadden verwacht, 
dus daar worden wij als organisatie heel blij 
van! Als het meezit wordt het op 11 septem-
ber een groot feest in het dorp met geen of 
heel weinig coronaregels! Wel houden we in 
ieder geval rekening met een anderhalveme-
tersamenleving, hoe en wat verder willen we 
graag met alle deelnemers bespreken.

Jawel, na anderhalf jaar niks te kunnen en mogen, 
mogen we elkaar eindelijk weer live in het gezicht  
kijken! Omdat de versoepelingen het toelaten willen 
we graag de enthousiaste ideeën in een vergadering 
met elkaar delen én uitwerken om er op 11 septem-
ber een mooie dag van te maken. Dus op woensdag-
avond 30 juni is er weer een kans voor iedereen om 
weer van zich te laten horen in dorpshuis De Kwaker. 
Dan zal namelijk de eerste fysieke vergadering voor 
De Dag van Westzaan plaatsvinden!

De vergadering zal om 20.00 uur beginnen. Geef 
je van te voren wel even op. In verband met de 
afstand die gehouden zal moeten worden, moeten 
we rekening houden met hoeveel personen we in 
de ruimte kunnen verblijven. Geef bij het opge-
ven dan ook duidelijk aan met hoeveel personen 
je komt. In de vergadering zal ook uitleg gegeven 
worden over het gebruik van Facebook en Insta-
gram. Denk hierbij aan het delen van berichten 
en het gebruiken van hashtags. Dit doen we zodat 
iedere deelnemer zo goed mogelijk zijn of haar 
activiteit online kan gaan delen.

Opgeven voor de vergadering of als deelnemer 
op 11 september zelf kan allemaal via ddvwikdoe-
mee@gmail.com. Als je vanwege corona nog niet 
fysiek aanwezig wilt zijn begrijpen we dat en horen 
we dat graag. Dan gaat de organisatie kijken of er 
naast de fysieke vergadering ook een online-verga-
dering opgestart kan worden. Voor meer updates 
volg ons vooral op Facebook (De Dag van West-
zaan) en Instagram (dedagvanwestzaan).

Dewi Fraij, 
namens de organisatie van De Dag van Westzaan

Sponsor 
een AED  
en red 
levens
In De Wessaner van oktober 2020 heeft een 
oproep gestaan tot sponsoring van een AED. 
De oproep heeft niet het resultaat gegeven 
waarop was gehoopt. Er is tot nog toe 660 euro 
binnengekomen. De kosten van één AED met 
afsluitbare buitenkast en een 5-jarig service- en 
onderhoudscontract zijn 3113,50 euro. De actie 
loopt wel gewoon door via rekeningnummer 
NL36 RABO 0370 1606 22 ten name van EHBO 
Vereniging Westzaan ovv gift AED algemeen of 
met de vermelding van welk gebied. 

Eén van de vijf gebieden die nodig voorzien 
moeten worden van een AED is de Middel. Om 
verder de 6 minutendekking te kunnen garan-
deren, ook de omgeving Vaartdijk, Stichting 
Lettergieten Kerkbuurt - De Kwaker, De Kwaker 
- Houtman en eventueel de Overtoom. Bij onvol-
doende saldo zal ter zijner tijd beslist worden 
waaraan dit besteed wordt of dat het geretour-
neerd wordt. Bij Houtman op het Zuideinde is 
de tweedehands geschonken AED, verouderd 
en afgekeurd. Per oktober moet deze vervangen 
zijn. Zo niet, dan vervalt deze dus! 
AED: van levensbelang.

EHBO-vereniging Westzaan,
B. Berends 06-2761 8224

Platform Zaanse Veenweidegebieden biedt Visie 
Polder Westzaan aan 
Op woensdag 26 mei werd een belangrijk visie-
rapport overhandigd aan wethouder milieu Wes-
sel Breunesse op pelmolen Het Prinsenhof. De 
OBW , Vereniging tot Ongeschonden Behoud 
Westzijderveld, Vogelbeschermingswacht Zaan-
streek en andere belanghebbenden hebben hun 
gezamenlijke visie op het landschapsbeheer in 
de Polder Westzaan in dit rapport neergelegd. 

Het rapport is samengesteld door een commissie 
bestaande uit Jan Heiijnk (voormalig ecoloog van 
Zaanstad), Piet Hazelebach (voorzitter OBW), Rob 
Koeman (Vogelbeschermingswacht Zaanstreek), 
Hans Boerma (Natuur & Milieu), Willem Rol (Stich-
ting Krommieër Woudpolder) en Ron Sman (voor-
malig voorzitter Kalverpolder). Piet Hazelenbach 
en Ron Sman hielden een korte inleiding vooraf-

gaand aan de overhandiging. Wethouder Wessel 
Breunesse ging in zijn dankwoordje in op het inge-
wikkelde proces van landschapsbeheer. Het is een 
proces waarin alle betrokkenen, van waterschap en 
agrariërs tot Staatsbosbeheer en de Zaanse vrijwil-
ligersorganisaties, betrokken moeten worden. In 
dit proces is het essentieel om te komen tot een 
voldragen, uitgewerkt gebiedsplan met een duur-
zaam karakter. Het Gebiedsplan Polder Westzaan 
zal een belangrijke pilot zijn voor de aanpak in ook 
andere veenweidegebieden in Laag-Holland.

Tot slot werd geproost met een glaasje molenbit-
ter op het succes van het komende proces.
Fotograaf en vrijwilliger van OBW Fred 
Eerenberg en molenaar Bart Nieuwen-
huijs werden tot slot bedankt voor hun hulp. 

 

Van links naar rechts: wethouder milieu Wessel Breunesse, 
Rob Koeman van Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, Ron 
Sman, oud-voorzitter Kalverpolder en Piet Hazelenbach, voor-
zitter OBW. Foto Fred Eerenberg.
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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



Maartje van den Nieuwboer (44) woont 
met haar vriend Ernst de Keizer (53) en 
hun zoon Sam (17) sinds een half jaar 
op J.J. Allanstraat 357 C, in het nieuwe 
buurtje waar voorheen het bedrijf van 
Eydenberg was gevestigd.

Hoe bevalt het wonen in Westzaan?
Echt heel leuk. Ik hou van het groene en de mensen 
zeggen elkaar gedag. Voor Sam is het een beetje 
lastig. Hij heeft hier nog niet echt een connectie. 
Zijn school, hij zit op het gymnasium, is in Velsen-
Zuid. Hij gaat daar op zijn scooter heen.

Wat doe je voor werk?
Ik ben eigenaar van restaurant Verrassing aan de 
Zaan op Westzijde 82 in Zaandam. Een verborgen 
plekje. Het terras ligt aan de Zaan en het zit aan 
kerk De Vermaning vast, waardoor je niet verwacht 
dat daar een restaurant zit. Voorheen was dat de 
Vertoeving. Om de week houden ze nog steeds 
een dienst en dan schenk ik daarna koffie. Heel 
dankbaar om te doen. Een paar jaar geleden was 
het nog een Italiaans restaurant en ik werkte daar. 
Vorig jaar februari deed zich de gelegenheid voor 
dat ik het over kon nemen. Ernst zei meteen: ‘Moet 
je doen.’ 16 juni ging ik open en vier maanden later 
waren we weer dicht. Maar zo heerlijk dat we nu 
weer zijn begonnen!

Wat doet je partner?
Ernst is directeur inkoop bij Buffalo Sport- en Spel-
artikelen. Wereldwijd handelen ze in spullen als 
darts, biljarts, tafeltennistafels, trampolines, fitness, 
noem maar op. Hij levert ook aan Bol en Wehkamp. 
Normaliter reist hij dus ook veel. 

Waar heeft je wieg gestaan?
Ik ben geboren in Laren, maar toen ik twee was 
zijn we in Westerkoog gaan wonen. Mijn vader had 
restaurant De Silveren Spiegel bij de Koepelkerk in 
Amsterdam. Vanaf mijn twaalfde liep ik daar al ter-
rassen. Dat kon toen nog. Als ik ‘pap’ tegen hem zei 
vonden de mensen dat helemaal leuk. Op mijn zes-
tiende vroeg hij of ik het over wilde nemen, maar 
ik zei ‘Ja, doei! Ik wil niet iedere avond moeten 
werken. Ik wil lekker met vrienden uitgaan.’ Maar 
uiteindelijk blijft horeca trekken. Het zit toch in je 
bloed. Mijn vader is vinoloog en adviseert mij nu 
met de wijnkeuze.

Ben je in de horeca blijven werken?
Nee. Ik wilde snel geld verdienen. Ik had misschien 
wel naar het vwo gekund, maar ging bewust naar 
de Groen van Prinsterer-mavo om kapster te wor-
den. Dat werd Soko Kappers tegenover de Bul-
lekerk. ’s Avonds kon ik mooi bijklussen en ging 
ik veel uit. Ik hoefde bijna niet te 
koken, want ik at bij mijn klantjes, 
die ik stiekem thuis knipte. Ja, echt 
achterlijk, hoor. Maar zo ging dat. 
Op mijn achttiende kon ik op het 
Kalf in de vrije sector een woning 
huren. Toen ik eenentwintig was 
wilde ik mijn motorrijbewijs halen en deed dat bij 
Rijschool Tom de Keizer. 

En zo heb je Ernst leren kennen.
Ja. Tom zei: ‘Ik heb nog een leuke broer voor je.’ Ik 
zei: ‘Laat maar’, maar toen ik hem zag was het met-
een een heel ander verhaal. Tijdens het EK Voetbal 
zijn we met een grote groep bij de Griek gaan eten. 
Van de zenuwen verslikte ik me in de ouzo en dat 
werd de hele avond één grote hoestpartij. Ernst had 
geen relatie, want hij reisde alleen maar. Er was van 
beide kanten meteen een klik en het is nooit meer 
uitgegaan. We gaan al twintig jaar met elkaar. We 
zijn samen aan de George Gershwinstraat op Roos-
wijk gaan wonen. Ik was hoogzwanger en werkte 
in de Bijenkorf toen we bij toeval zagen dat er op 
de Hendrik Andriessenstraat een woning te koop 
stond. Daar dichtbij was een stukje grond. Samen 
met andere buren heb ik een stichting opgericht 
om daar overbodige dieren op te vangen. Toen 
Sam geboren werd ben ik gestopt met werken. 
Een bewuste keuze. Ik werd een echte huisvrouw, 
zeg maar. Ik hoefde niet te werken, want Ernst ver-
diende genoeg. Ik heb daar nooit spijt van gehad. 
Tot twee jaar geleden heb ik wel altijd veel vrijwil-
ligerswerk gedaan. Van de dertien jaar dat ik deel 

uitmaakte van de ploeg bij manege de Blijde Rui-
ters heb ik de laatste zes jaar een bestuursfunctie 
gehad. 1 juni ben ik daar met pijn in mijn hart weg-
gegaan. Het was niet meer te combineren met mijn 
huidige werk.

Hoe ben je bij de Blijde Ruiters terecht-
gekomen?
Ik heb iets met dieren. Mijn opa en oma Russel-
man hadden een boerderij op het Stuurmanspad 
in Zaandam. Misschien heb ik ook wel een beper-
king hoor, maar ik ging bij de Blije Ruiters ‘gewoon’ 
paardrijden. Ze zitten aan het Kuilpad, bij Dieren-
zorg. Vlak voor de oplevering werden de ruiten 
ingegooid. Allemaal glas in de bak. Echt een drama. 
Ik heb SBS6 gebeld of zij daar een item over wilden 
maken. Zaanse bedrijven hebben ons geholpen en 
zo ben ik het bestuur ingerold. Ik ben altijd heel 
betrokken. Ik wil altijd alles vol overgave goed 
doen. Verbeteren, verbinden. Vorige maand was 
hier een koe het slootje over gegaan, en heb Tom 
Thomas gevraagd van wie die was. Dat moet ik 
allemaal nog ondervinden. Toen ze hem kwamen 
redden is hij zelf terug gezwommen. Daar geniet 
ik van. We hebben nu alleen nog een oude hond, 
Boris. 

Hoe was de coronatijd voor 
jullie?
We zijn in die tussentijd dus ver-
huisd en daar heb ik het heel druk 
mee gehad. Het bedrijf van Ernst 
zit naast De Bunker in Osdorp. Hij 
heeft daar gewoon doorgewerkt. 

Steeds als er een rechtszaak is moet hij zich dus 
legitimeren. Er werd zoveel online besteld dat ik op 
een gegeven moment ook maar pakjes ben gaan 
inpakken. Trouwens, afgelopen maart heb ik heel 
erg corona gehad. Ik heb mezelf twee weken opge-
sloten in een slaapkamer, met eten voor mijn deur. 
Nou was ik zo ziek als een hond, dus ik wilde verder 
ook niks. Ik heb geen idee van wie ik het heb gekre-
gen, want ik liet de boodschappen thuisbezorgen, 
zag niemand en kwam nergens. Gelukkig had ik 
mijn reuk en smaak nog, maar mijn conditie moest 
ik echt weer opbouwen. Ernst en Sam hebben het 
niet gehad.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Boven alles je gezondheid. Je kunt alles van de 
wereld hebben of in een gouden paleis wonen, 
je gezondheid is echt het allerbelangrijkste. Daar-
naast denk ik: lief zijn voor elkaar, elkaar helpen. 
Wat me nu te binnen schiet: in het verkeer verleen 
ik wel eens voorrang, terwijl dat niet echt hoeft. 
Maar dan denk ik… ja, dan los je misschien toch iets 
op. Dus mensen helpen, er voor elkaar zijn, zoiets. 

Marijke van der Pol

IN DE SCHIJNWERPER
Maartje van den Nieuwboer:
‘Ik wil altijd alles vol overgave goed doen’

‘Superleuk  
dat we weer van 

start zijn gegaan’
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Wat je situatie ook is, Rabobank gelooft dat een financieel gezonder leven begint met praten 
over geld. Het kan voor inzicht zorgen en meer duidelijkheid. Waardoor je betere plannen maakt.  
Voor nu én later. Maar praten over geld is nog niet voor iedereen even makkelijk. Daarom stimuleren 
we zulke gesprekken met familie en vrienden. Of natuurlijk met ons. 

Bekijk hoe op rabobank.nl/pratenovergeld

Praten over geld
Dat helpt jou & de mensen om je heen 

Doe 
je mee?

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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Lieve mensen, we krijgen weer een beetje lucht. Terrasje pakken is weer mogelijk en er gaan steeds 
meer zaken en evenementen open. Heerlijk! Ik blijf nog wel erg voorzichtig. Ze hebben wel beide 
vaccins in mijn arm gespoten, maar toch! Na zoveel tijd is terug naar normaal ook wel weer lastig. 
Gek genoeg! Ik heb al heel wat weekendjes in het vooruitzicht. Wat kan ik mij er op verheugen en ik 
ben zeker niet de enige. 

Rabarberbeignets
I.p.v. de bekende appelflappen.

Wat hebben we nodig?
•  1 kopje bloem 
•  1 kopje plus 1 eetlepel suiker
•  1/2 theelepel zout
•  2 grote eieren, gescheiden
•  1/2 kopje melk
•  1 eetlepel gesmolten boter
•  2 kopjes fijngehakte verse rabarber
•  olie om te frituren
•  banketbakkerssuiker

Bereiding:
Meng de bloem, 1 kopje suiker en zout in een 
grote kom. Klop de eidooiers, melk en boter in een 
kleine kom. Voeg geleidelijk toe aan droge ingre-
diënten, roer tot een gladde massa. Voeg de rabar-
ber met de resterende suiker toe. Roer voorzichtig 
door het beslag. Klop het eiwit in een kleine kom 
stijf. Spatel dit door het beslag.
Verhit de olie in de frituurpan tot 375 graden. Laat 
het beslag met eetlepels in de olie vallen. Bak een 
paar tegelijk, draai ze met een schuimspaan tot 
ze goudbruin zijn. Giet af en leg ze op een stukje 
papieren keukenrol. Bestrooi met banketbakkers-
suiker. Serveer warm.

Weetje:
Een beignet komt van het Middelfranse woord 
voor ‘buil. Het is een van oorsprong Frans gerecht 
gemaakt van gefrituurd beslag en daarna dikwijls 
bestrooid met suiker. Daarnaast kan een beignet 
gevuld zijn met ingrediënten als fruit, aardappel, 
paddenstoelen of vlees. In Frankrijk bestaan er vele 
varianten van beignets. Beignets zijn ook verwant 
aan de Berlijnse bol, de Italiaanse zeppole en de 
Poolse pączki.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Moederdag
De peuters hebben druk geknutseld want in de 
meivakantie was het moederdag en konings-
dag. Ze hebben een kroon en een vlag gemaakt 
voor de koning. Voor alle lieve moeders hebben 
ze ook geknutseld. Die kregen een zelfgemaakt 
theekopje cadeau. Wij hopen dat de moeders er 
blij mee zijn.
Nu zijn we bezig met het thema muziek. Wij  
zingen, dansen en luisteren liedjes. Wij hebben 
met verf afdrukken gemaakt op een piano. Tijdens 
het plakken van de xylofoon mochten de kinderen 
zelf strookjes uitkiezen. Hierdoor kunnen ze de 
kleuren oefenen en de verschillende groottes van 
de stroken. 
Ook bespelen wij regelmatig de muziekinstru-
menten. Omdat het zonnetje weer meer gaat 
schijnen zijn we weer vaker buiten met de peu-
ters. Ze spelen dan in de zandbak en fietsen heel 
snel over het plein.

Peuteropvang Westzaan

De moeders kregen een door de peuters gemaakt  
theekopje.

                 WKV Roda bouwt aan de toekomst
In de bijzondere tijden waarin we leven heeft de 
korfbalclub beleidsmatig niet stilgezeten. Ondanks 
het lastige sportjaar is onze Kangoeroeclub (jongste 
jeugd) wederom gegroeid. Dit heeft eraan bijgedra-
gen dat Roda de coronacrisis uitkomt met twee extra 
jeugdteams ten opzichte van het afgelopen seizoen. 
Een korfbalclub draait, behoudens enkele externe 
trainers, volledig op vrijwilligers. Het bestuur zet de 
komende jaren ook in op werving van extra vrijwil-
ligers, zoals ouders van jeugdleden, oud-leden en 
niet-spelende leden. Het doel is om onder leiding 
van een vrijwilligerscoördinator het aantal kleine 
en grote taken zo goed mogelijk te verdelen. Uiter-
aard alles met het doel om een stabiele en gezonde 
sportclub te blijven in Westzaan.

Tijdens een goed bezochte online-meeting voor 
ouders/verzorgers en leden werden er tevens plan-
nen ontvouwd voor een grootscheepse renovatie 
van het kantinegedeelte van De Kemphaan. Het 
veld, de kleedkamers en de toiletgroep boven zijn 

in een goede staat. Wat we als club missen is een 
spreek- en vergaderruimte, een goede verbinding 
tussen het veld en de kantine en een eigentijdse 
sfeer. In de komende periode zet Roda zich in om 
de financiering met verschillende acties en fond-
senwerving voor elkaar te krijgen. De details van 

onze wensen worden in bijgaande impressie goed 
weergegeven. Op basis van het beschikbare bud-
get zullen we medio 2022 de plannen definitief 
maken en van start gaan met onze verbouwing.

namens bestuur WKV Roda, Mythe Smit

Impressie van het gerenoveerde kantinegedeelte.
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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

Reserveer nu een tafel via  
reserveren@dewatertorenassendelft.nl  

De Watertoren van Assendelft
Communicatieweg Oost 12
1566 PK Assendelft

We gaan weer starten met 
DINEREN OP HOOGTE!
Op de volgende data bent u van harte welkom om te genieten 
van een heerlijk 4 of 5-gangen diner:

• 3 juli

• 7 augustus

• 4 september

• 9 oktober

• 6 november

• 11 december
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Update restauratie JJ Allanstraat 119-121 
Volop activiteit in de tuin, Jongwijs opent later dit jaar 

Het Noord-Hollands Dagblad kopte 
dat er bruinrot gevonden was bij de 
restauratie van JJ Allanstraat 119-121. 
Ondertussen gaan er mooie foto’s rond 
op social media van Zaanse kunstenaars 
die in de tuin van de oude, monumen-
tale bakkerij Westzaanse verhalen laten 
herleven. Hoog tijd voor een update: hoe 
gaat het met het Westzaanse initiatief 
Jongwijs?

Jongwijs
Samen met een groep andere dorpsbewoners start-
ten Simon Douw en zijn moeder Nel Douw afgelo-
pen jaar Jongwijs. Met Stadsherstel restaureren ze 
het eeuwenoude rijksmonument schuin tegenover 
hun huis, op JJ Allanstraat 119-121. Het monument 
diende generaties lang als bakkerij in het dorp. 
Jongwijs zorgt dat het monument daarna weer ten 
goede komt aan het dorp, door er een versbakkerij 
(met de Westzaanse banketbakker Bas!), lunchroom/
restaurant (met Bas’ broer Sylvester als chefkok), bed 
& breakfast en picknicktuin te vestigen. De naam 
Jongwijs verwijst ernaar dat ze recht willen doen aan 
de historie van de plek en Westzaan (‘wijs’), maar ook 
vernieuwende dingen komen brengen (‘jong’, zoals 
bijvoorbeeld een verrassende menukaart).

Tot nu toe
Terwijl het funderingsherstel liep, heeft Jongwijs 
al een serie van activiteiten in het dorp georgani-
seerd, natuurlijk coronaproof, zoals tweemaal een 
Pinkster Drie-proeverij, een kerstproeverij, een wild-
proeverij van ganzen uit de buurt en een vegan-
proeverij. Inmiddels hebben 1500 mensen - vooral 

uit Westzaan maar ook van daarbuiten - alvast wat 
voorgeproefd. Ook startten ze in december 2020 de 
soepfiets, die elke zaterdag een verse soepmaaltijd 
rondbrengt in het dorp. De soepfiets heeft inmid-
dels zo’n 1000 km afgelegd, soms door sneeuw of 
regen, soms door zonneschijn: er wordt nooit een 
dag overgeslagen.

Het slechte nieuws: bruinrot
De fundering van het gehele monument is inmid-
dels hersteld, met palen van maar liefst 22 meter. 
Het slechte nieuws is dat bij het restaureren in de 
vloeren en muren onverwacht bruinrot is gecon-
stateerd. Dat is niet onoverkomelijk, maar maakt 
wel dat dit moet worden behandeld cq. verwijderd, 
waardoor de restauratie langer zal duren dan ver-
wacht. De verwachting was dat de restauratie deze 
zomer zou worden afgerond, maar waarschijnlijk 
gaat dat nu niet meer lukken. Jongwijs zal later dit 
jaar openen. Dat was natuurlijk een flinke domper 
voor de hele club achter Jongwijs. Die had alle West-
zaners graag deze zomer al ontvangen, maar van 
uitstel komt geen afstel: ze zetten hun schouders 
eronder en werken onverminderd door naar de ope-
ning later dit jaar.

Het goede nieuws
In een vorige Wessaner riep Jongwijs dorpsbewo-
ners op om hun oude verhalen te delen over West-
zaan en omgeving. Dat werd gretig gedaan! De 
groep Zaanse kunstenaars en knutselaars WerkTuig 
heeft afgelopen maanden ieder weekend gewerkt 
aan het tot leven brengen van die verhalen in de 
tuin van Jongwijs. Zo verwijst een zonnige zitplek 
achter in de tuin naar de voormalige blauwselfa-

briek van Avis: de verhalen vertellen dat wie vroe-
ger in de blauwselfabriek werkte, op weg naar huis 
opviel door diens ‘blauwe handen’ van het werken 
in de fabriek: een bijzonder gezicht. Ook is er een 
‘picknicktafel’ gemaakt in de vorm van een West-
zaanse ophaalbrug: die verwijst naar de tijd dat er 
een tolbrug in Westzaan was die Noord en Zuid ver-
deelde en die een bron leek van onenigheid tussen 
de Noord en de Zuid. Dit is nog maar een greep van 
de installaties in de tuin.

Wil je alvast proeven en komen kijken?
Voor wie nieuwsgierig is, organiseert Jongwijs voor 
dorpsbewoners al een leuk zomers programma in 
de tuin, met o.a. (bak)workshops, proeverijen, een 
leuke activiteit op De Dag van Westzaan en meer. 
Kijk op www.jongwijs.nl voor het zomerprogramma. 
Maar iedereen kan ook al wekelijks voorproeven van 
de culinaire plannen die straks in Jongwijs Westzaan 
dagelijks te proeven zullen zijn. Wekelijks kan er een 
verse soepmaaltijd gereserveerd worden die door 
heel Westzaan - Van Noord tot Zuid - wordt gebracht 
via www.jongwijs.nl. Daarnaast heeft Jongwijs-
oprichter Simon Douw samen met Sylvester van 
Westrop drie maanden terug ook een havenrestau-
rant geopend nèt buiten Westzaan in Jachthaven 
Nauerna: De Waterraaf. Daar worden alvast gerech-
ten gemaakt en geproefd die straks wellicht ook bij 
Jongwijs te nuttigen zijn. Altijd welkom!

WerkTuig is bezig de ‘tolbrug’ te bouwen die straks ook 
dient als picknicktafel.

De fundering is inmiddels hersteld.
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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 handige  
functies van de 
Rabo App
Heb je Rabo Online Bankieren geactiveerd? 
Dan heb je automatisch ook toegang tot de 
Rabo App.
 Met de Rabo App regel je je bankzaken over-
al en online met smartphone of tablet. Het 
enige wat je hoeft te doen is de app te down-
loaden en je toestel te registreren. Binnen 
een paar simpele stappen log je gemakkelijk 
in met de door jou aangemaakte vijfcijferige 
code. Kijk op rabobank.nl voor instructies 
van het registreren van je toestel.
 
Wij zetten enkele van de vele mogelijkheden 
van de app op een rij:

•   Betaalrekening van een andere bank  
toevoegen.

Heb je ook een betaalrekening bij ABN AMRO, 
ING of bunq? Dan kun je deze betaalrekeningen 
in je Rabo App toevoegen. Zo heb je al je betaal-
rekeningen bij elkaar in één app.
  
•  Spaarpotjes
Word ook een aanpakker en bereik jouw spaar-
doelen! Met Spaarpotjes wordt sparen nog 
leuker en makkelijker, of je nu spaart voor een 
vakantie, auto of voor je pensioen.
 
•  Huishoudboekje
Weet jij hoeveel euro je maandelijks besteedt 
aan de boodschappen? En of je misschien wat 
geld opzij kunt zetten? ‘Waar gaat mijn geld 
naartoe?’, het online huishoudboekje van de 
Rabobank, vertelt het je. Je vindt deze handige 
functie in je Rabo App of in je internetbankieren. 

•  Betaalverzoek
Je geld terugvragen na een etentje met vrien-
den? Stuur een Rabo Betaalverzoek via de Rabo 
Bankieren App. Veilig en snel. Je ontvangt je 
geld direct op je rekening.
 
De Rabo Bankieren App blijft zich vernieuwen. 
Je kan via de app nog makkelijker je bankza-
ken regelen: van rekeningen en verzekeringen 
tot hypotheek. Ook is de app steeds meer een 
‘financiële coach’, die je meer grip geeft op je 
financiën.

We ‘draaien’ weer
Op het moment dat jullie dit Kwakerstukje 
lezen, ‘draaien’ we alweer drie weken. Het 
was even wennen toen we 7 juni weer van 
start gingen. Het is niet te geloven, anderhalf 
jaar bijna geen activiteiten. We gaan ervan uit 
dat dit nu definitief is en dat we zo langzamer-
hand weer in ons oude ritme komen. 

We hopen alle mensen die vóór 11 maart 2020 
in het dorpshuis een cursus, repetitie of bewe-
gingsles of zomaar even langskwamen binnen-
kort weer te zien. In ieder geval gaan we na de 

schoolvakantie, op 24 augustus, weer vol goede 
moed een nieuw, sprankelend en gezond seizoen 
beginnen. Maar natuurlijk zijn jullie eerder wel-
kom. Houd dus onze site of facebookpagina in de 
gaten: www.dorpshuis-westzaan.nl of facebook.
com/DorpshuisDeKwaker
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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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Saenbike volgt nieuwste ontwikkelingen
Het pand van Saenbike aan de Guisweg 11 in Zaandijk heeft aan de voor- en achterzijde grote 
glazen puien die het daglicht ruim toegang verschaffen. Ik kom er binnen door een grote gla-
zen deur open te schuiven in de achterzijde, die aan de erachter liggende straat is gesitueerd. 
Deze deur geeft direct toegang tot de werkplaats. De winkel of verkoopruimte vormt er één ge-
heel mee in het vierkante pand dat 280 m2 meet. Langs de overige twee wanden van het pand 
zijn op een bijzonder creatieve wijze, bontgekleurde fietsonderdelen, frames en tandwielsets 
tegen een mooie contrasterende achtergrond aangebracht, waardoor zij goed uitkomen. Ook 
voor in de winkel is een groot aantal fietstassen weer op kleur gesorteerd, wat een lust voor 
het oog is. Ja, hier is werkelijk een kleur- en interieurspecialist aan het werk geweest die het 
assortiment op aantrekkelijke wijze kan etaleren. Tegelijkertijd zijn hierdoor winkel en werk-
plaats een kleurige en harmonieuze eenheid geworden waar het goed vertoeven is. 

Ik word er verwelkomd met een kop koffie door 
Simone, die samen met haar man Ron en monteur 
Mike het bedrijf vormt dat sinds 1998 bestaat. Tot 
die tijd was in het pand Honda-dealer Jan Schenk 
gevestigd, bij wie Ron lange tijd als monteur werkte. 
Jan Schenk was een van Nederlands meest bekende 
motorcrossers. Ook voor reparaties en onderhoud 
van deze crossmotoren werd veelvuldig een beroep 
op Ron gedaan. Toen Jan Schenk daarop verhuisde 
naar een groter pand nam Ron het pand van hem 
over en startte hier samen met Simone fietsenhan-
del Saenbike. 
Door zijn bekendheid met de crosswereld en het 
hierbij horende wedstrijdelement ging hij zich toe-
leggen op het sportieve deel van het fietspubliek 
met cross- en racefietsen en kon hij zijn passie vol-
gen. Hij was lang de gespecialiseerde onderhouds-

man en verkoper van dit soort fietsen, maar 
tegenwoordig voeren hij en Simone een breder 
assortiment en kan men voor elk soort fiets bij hen 
terecht. Door Rons speciale technische kennis is hij 
echt goed thuis in de recent sterk opkomende markt 
van elektrische fietsen, die tegenwoordig door jong 
en oud gebruikt worden. Hierin volgt hij de nieuw-
ste ontwikkelingen op de voet en is hij de vraagbaak 
geworden van omliggende fietsenzaken als zij met 
problemen zitten. Vaak worden de moeilijke geval-
len naar Saenbike doorgestuurd. 

Tijdens mijn bezoek wordt er net een elders 
gekochte fiets omgebouwd tot elektrische fiets. 
De zoon van een klant moet hiermee in het nieuwe 
schooljaar dagelijks naar de middelbare school in 
Castricum fietsen. Rob voorziet het voorwiel met 

voorwielmotor van nieuwe spaken. Boven het ach-
terwiel komt een andere bagagedrager met accu. 
Met vakkundig weggewerkte bedrading en aange-
paste remmen wordt ook deze klus weer geklaard. 
Zo heeft Saenbike alleen al in het afgelopen jaar een 
vijftig gewone fietsen van klanten omgebouwd tot 
elektrische fietsen. 
Ook vertelt Ron over een 78-jarige klant die graag 
met zijn wielrenmaatjes (die ook rond de 70 zijn) op 
pad ging. Hij kon het tempo niet meer bijhouden. 
Na elektrificatie van zijn racefiets door Saenbike 
mag hij weer aan kop gaan van zijn maten. Simone 
heeft in haar kantoorhoek, die ook een deel van de 
winkel beslaat, een uitgebreide collectie van fiets- 
en regenkleding en fietsponcho’s, zodat je goed 
toegerust vanuit haar winkel op pad kunt gaan. Ze 
waarschuwt ervoor dat de eigenaars van elektrische 
fietsen hun fietsen ’s nachts wel binnen moeten zet-
ten in verband met de vochtgevoeligheid van het 
elektronische gedeelte. Ook is regelmatig onder-
houd van elke fiets goed voor een lang leven ervan. 
Een goed gesmeerde fiets rijdt lekkerder en brengt 
je verder. Bij elke reparatie of onderhoudsbeurt 
heeft Saenbike altijd een leenfiets klaarstaan, zodat 
je nooit hoeft te lopen.

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

Van links naar rechts: Ron, Mike en Simone.

Na 20 jaar 
nog steeds 
Kapsalon Lis
20 jaar... De tijd vliegt. Al 18 jaar samen met 
mijn collega Miriam Winter. We vormen  
samen inmiddels een geoliede machine. 
We hebben lief en leed gedeeld in ons klei-
ne pandje op het zuideinde 89. 

Maar door de jaren heen werd het pandje slech-
ter, waardoor we genoodzaakt waren om heel 
goed na te denken wat nu te doen. Eén ding was 
in ieder geval duidelijk: Kapsalon Lis moest blij-
ven. Westzaan is eigen geworden en wij houden 
daarvan. En daarom is er besloten het oude pand-
je te slopen, om daarna gelijktijdig met de ople-
vering van het nieuwbouwplan Molenaer, achter 
onze salon, een nieuw pand te laten plaatsen. 

Gelukkig kunnen we in de tussentijd tijdelijk op 
een ander stekje doordraaien. We zijn nu dus 
even  gevestigd op Zuideinde 95 (rechts van de 
ingang van het bouwterrein van plan Molenaer), 
pal naast ons oude pandje. Daar verwelkomen wij 
jullie dus nog steeds van harte (075-6319 193).

In de wandelgangen hoorden we dat er mensen 
waren die dachten dat Kapsalon Lis weg was. Bij 
deze willen wij dus laten weten dat het pandje 
inderdaad gesloopt is, maar Kapsalon Lis nog wel 
degelijk bestaat. Hopelijk tot gauw.

Lis en Mir 
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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 R U I S W O O R D / C R Y P T O P U Z Z E L

  De
puzzel
     van
 INGRID

Deze maand weer een prijspuzzel. U kunt de oplossing insturen naar de vermelde adressen. Onder 
de juiste inzendingen wordt een cadeaubon van 50 euro verloot. De oplossing van het kruis-
woordraadsel in het vorige nummer was HEKSENPANTOFFEL, een oud scheldwoord voor een las-
tige vrouw. Deze maand een kruiswoord/cryptopuzzel. Als een omschrijving cryptisch bedoeld is, 
staat dat er tussen haakjes achter.

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

Horizontaal: 1 achter de deur of in het kippen-
hok (crypt.), 5 lokaal, 9 akte van een verzekering, 
11 bergweide, 12 die gaat met nichten om (crypt.), 
13 tuberculose (afk.), 15 bazige vrouw, 16 niet 
deelbaar door twee, 17 daar komt de haan in ‘t 
geweer (crypt.), 19 voedingsspecialist, 21 wed-
strijd, 22 gastenplaats in de schouwburg (crypt.), 
23 knol, 25 infrarood (afk.), 26 computertoets, 27 
persoonlijk voornaamwoord, 28 lekkernij, 30 kleur, 
32 bij een paard voor z’n raap (crypt.), 33 jongens-
naam, 34 landcode van Kenia, 36 turbocharged 
direct injection (afk.), 37 wig, 39 heraldiek wapen, 
43 ondergrondse ruimte, 44 er ligt een koker in de 
tuin (crypt.), 46 en andere(afk.), 47 landcode van 
Honduras, 48 mangaan (afk.), 49 bedenksel, 51 
beklemd, 53 computerfreak, 54 aanvoerder van 
de joden, 55 daar, 56 mannelijk dier, 57 groep voor 
alcoholisten, 58 meisjesnaam, 60 glas, 62 zijn werk 
mag gezien worden (crypt.), 65 local area network 
(afk.), 67 aarden kruik, 70 Chinees heerser, 72 daar 
rijdt de baas mee terug (crypt.), 74 jongensnaam, 
75 het model van een schrijfmachine (crypt.), 76 
liefdesgod, 77 emeritus (afk.), 78 droog, 79 deel 
van een schip, 80 licht rood, 82 groeibeginsel, 84 
stofzuigermerk, 86 dromen van elektronisch beta-
len (crypt.), 89 allee, 90 muzieknoot,  91 firma (afk.), 
93  Indonesië (op auto’s), 94 ga je in Bulgarije veel 
beleven en uitgeven (crypt.), 95 snel, 97 gordijnrail, 
99 Egyptische godheid, 100 die schittert voor en 
na het journaal (crypt.).

Verticaal: 1 bijster voor het vervoersbedrijf (crypt.), 
2 klank, 3 boom, 4 kunstmatige inseminatie (afk.), 6 
muzieknoot, 7 zwemvogel, 8 droevige auto (crypt.), 
10 rij, 14 zuivelvat, 17 instrument om lengte te 
meten, 18 die Italiaanse stad heeft nog iets recht te 
zetten (crypt.), 19 hondenras, 20 bedrag dat voor 
het staan op een bepaalde plaats moet worden 
betaald, 21 ziek worden van Mexicaans bier (crypt.), 
22 verbinden, 24 wasmiddelmerk, 29 die ruikt zijn 
kans (crypt.), 31 afdichtmiddel, 35 hoofddeksel, 37 
bisschoppelijke kerk, 38 instemmen met, 39 fees-
telijke markt, 40 lager onderwijs (afk.), 41 film van 
Spielberg, 42 naar het getal, 43 lol trappen, 45 het 
is de toevoer van benzine waarmee ik mij bemoei 
(crypt.), 50 aldaar, 52 Nederlandse Spoorwegen 
(afk.), 59 Nieuwe Testament (afk.), 61 universiteit in 
Utrecht (afk.), 63 aaneenhechting van twee stuk-
ken, 64 een verpleegkundige in de familie (crypt.), 
66 Israëlische inlichtingendienst, 68 jongensnaam, 
69 drinkbakje, 70 landcode van Marokko, 71 wind-
jack met capuchon, 73 clochard, 74 nog eens kij-
ken om te verbeteren (crypt.), 81 innerlijk van de 
mens, 83 symbool voor asparagine, 85 dit week-
blad is bijzonder innemend (crypt.), 86 hieronder, 
87 het vliegtuig van de ooievaar (crypt.), 90 alsook, 
92 kwajongen in Artis (crypt.), 94 Europeaan, 96 
muzieknoot, 98 herkauwer.

Zijn de woorden juist ingevuld, dan lees je met 
de volgende nummers een buurtschap in de 
gemeente Zaanstad: 39 - 67 - 49 - 2 - 62 - 69 - 74  
61 - 45 - 64 - 76 - 42.

39 67 49 2 62 69 74 61 45 64 76 42

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13 14 15

16 17 18

19 20

21

22 23 24

25 26 27

28 29 30 31

32 33

34 35 36

37 38

39 40 41 42

43 44 45

46 47 48

49 50 51 52

53 54

55 56 57

58 59 60 61

62 63

64 65 66

67 68 69 70 71

72 73 74

75 76

77 78 79

80 81 82 83

84 85

86 87

88 89 90

91 92 93 94

95 96 97 98

99 100
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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  
volledig betaald uit de advertenties. Het bestuur, 
de redactie en de bezorgers zijn vrijwilligers. 
De opmaak en druk worden verzorgd door  
HuigHaverlag.
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

In China zeggen ze: Leraren openen  
de deur, maar je moet zelf binnengaan.

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:  Reinhold Damminga, Torenstraat 7,  

075-6162 416 
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 juli 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 juli 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
De kerkdiensten zijn vooralsnog afgelast. Hopelijk 
kunnen wij t.z.t. weer in de Kooger Vermaning bij 
elkaar komen. In de tussentijd houden wij elkaar 
op de been met de zogenoemde Coronapapers. 
Op maandag, woensdag en vrijdag wordt een 
bemoedigende tekst verstuurd. Alle predikanten 
verzorgen leesdiensten die ook worden gedeeld. 
Lijkt dat u wat? Schroom niet en meld u aan op: 
Koogergemeenteblad@gmail.com 
Kijk op onze site voor de actuele stand van zaken. 
www.dgkoog.doopsgezind.nl over onze andere 
activiteiten. De vaste activiteiten staan genoemd 
in de agenda, zodra het weer kan gaat het weer 
beginnen. Tot die tijd, pas op de plaats. 

 27 juni 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
 4 juli 10.00 uur br. IJke Aalders
 11 juli 10.00 uur Liturgiegroep
 18 juli 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
 25 juli 10.00 uur ds. Theo van Willigenburg

Christelijke Gereformeerde Kerk
Alle kerkdiensten worden gehouden in Westzaan, 
J.J. Allanstraat 185. Wilt u in een kerkdienst onze 
gast zijn: mail dan even naar bertbax@zonnet.nl

Gereformeerde Gemeente Westzaan 
Van harte welkom om de diensten te bezoeken. 
Graag wel aanmelden via  
GerGemWestzaan@kpnmail.nl

 27 juni 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 4 juli  10.00 en 15.30 uur leesdienst
 11 juli  10.00 en 15.30 uur leesdienst
 18 juli  10.00 en 15.30 uur leesdienst
 25 juli  10.00 uur leesdienst en 
  19.00 uur ds. P. Mulder

Protestantse Gemeente Westzaan 
 27 juni  10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 4 juli  10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 11 juli  10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 18 juli  10.00 uur ds. B. Hengeveld, Huizen
 25 juli  10.00 uur dhr. J. de Bruin, Amsterdam

Vanwege corona zijn bovenstaande 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


