Tuscom
In de jaren 70 was er na de kweekschool voor kleuterleidsters niet
altijd direct werk. Ik nam tussendoor een kantoorbaantje aan bij
de Tuscom op de Houtmankade
in Amsterdam, de Technische
Unie Stokvis Combinatie. Ik kreeg
een bureau, een elektrische IBMschrijfmachine met een bolletje
en correctielint, een asbak, een
telefoon en een kaartenbak met
nummers van kabelhaspels. Kabelhaspels die nu o zo hip zijn om
als alternatieve tafels te gebruiken bij zelfgetimnerd palletmeubilair. Ik beschouwde ze als uit
de hand gelopen houten garenklossen. Maar elke klos bleek een
uniek nummer te hebben met een
eigen kaartje in het kaartenbakje
op mijn bureau. Als de telefoon
ging (Technische Unie Stokvis
Combinatie, zegt u het maar…),
kreeg ik een melding dat er ergens in het land een klos afgeleverd werd of opgehaald kon worden. De elektrische typemachine
ten spijt, ging het bijwerken van
deze administratie met de hand
door de laatste verblijfplaats van
de bewuste klos op datum bij te
schrijven op het kaartje. Het was
geen wéreldbaan, maar ik was vol
verbazing over deze bijzondere
simpele gang van zaken. Tussendoor oefende ik op de IBM want
op de HAVO was ik met typles
nooit verder gekomen dan dk –
dk of zoiets. Enfin, de koffie was er
goed, een sigaretje erbij was heel
gewoon. Maar ik was toch blij dat
ik op een goed moment mijn eerste echte eigen kleuterklas kreeg.
Linda Wessels, redactie

Schoenmaker, blijf bij je leest!
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Speurtochten door Westzaan
De Historische Vereniging Westzaan organiseert deze zomer drie speurtochten voor jong en oud door het
prachtige, historische Westzaan. Een speurtocht en dorpswandeling in één! Het is een leuk en leerzaam initiatief om ons dorp tijdens de zomermaanden nader te bekijken. Drie maanden lang kunt u meedoen aan
drie verschillende speurtochten: In juni ‘Van Kerkbuurt tot Relkepad’. In juli ‘Van Bakkersloot tot Kikkertse
Kluft’. En in augustus ‘Van Bakkersloot tot Overtoom’.
Mocht u tijdens de eerste speurtocht
in juni zin hebben in een kopje koffie, of voor de kinderen een glaasje
limonade, dan kunt u altijd even aanbellen bij Ingrid Jahn, Kerkbuurt 40.
Tijdens de speurtocht van juli kunt u
pauzeren bij de Westzaanse Zuivelboerderij, tevens rustpunt, op Zuideinde 260. Het rustpunt is geopend
van maandag t/m zaterdag. Indien
u op een zondag de speurtocht van
augustus loopt, dan kunt u de wandeling afsluiten met een lekker kopje
koffie en/of glaasje limonade bij het
vanaf 1 mei geopende rustpunt op
Overtoom 74.
Alle routes leiden langs monumentale bezienswaardigheden van Westzaan. Tip voor ouders met kinderen:
er zijn speeltuintjes langs de routes:
aan de Overtoom en aan Groene
Jagerstraat, waar kinderen zich tussendoor even kunnen vermaken.
Vanwege corona kunnen de speurtochten op eigen gelegenheid en
op een door u zelfgekozen tijdstip
gewandeld worden. De vragenlijsten
van de speurtochten kunnen afgehaald worden bij voorzitter Ingrid
Jahn. De antwoorden kunnen voor
het einde van iedere maand van de
desbetreffende speurtocht ingeleverd worden bij Kerkbuurt 40. Begin
september worden de winnaars
bekend gemaakt. Zij krijgen een leuke beloning.
U kunt deelnemen aan de speurtochten voor slechts 1 euro per vragenlijst.
De fullcolourboekjes met de historische wandelingen zijn voorzien van
een duidelijke plattegrond en kosten
normaal gesproken 5 euro per stuk.
Indien u lid wordt van onze vereni-

ging voor slechts 10 euro per jaar, dan
ontvangt u de drie boekjes zelfs helemaal gratis. Deze aanbieding loopt
nog tot 15 augustus 2021. Dus meld
u snel aan bij Ingrid Jahn, Kerkbuurt
40, 1551 AE Westzaan, 06-1717 1793 of
075-6153 348.

U kunt ook een mail sturen voor
deelname aan de speurtocht of
dat u zich als lid wilt aanmelden:
voorzitterhvw@westzaan.nl
Ingrid Jahn-van Binsbergen

Het nieuwe rustpunt van Antonet Warger aan de Overtoom is open op vrijdag, zaterdag en zondag.

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

Helaas moeten wij nog even wachten voor wij
weer open mogen, maar we duimen dat wij in
juni ons restaurant weer mogen openen.
Tot die tijd hebben wij nog steeds een heerlijk
3 gangen afhaalmenu voor u samengesteld, dit
menu wisselt om de twee weken, met een keuze
in het hoofdgerecht.

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.

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.
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Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Jubileum VVV Westzaan verdient groot feest
Jammer genoeg hebben we
afgelopen seizoen niet veel kunnen voetballen. De maatregelen
vanwege corona hebben dat verhinderd. Op het moment dat we
dit schrijven is vanuit de KNVB
aangegeven dat we, indien de
overheid het toestaat, vanaf het
1e weekend van september weer
starten met competitievoetbal.
Laten we met zijn allen hopen
dat we elkaar dan weer zien op
ons sportcomplex en mooie wedstrijden kunnen spelen en kijken.
Neem dan ook een kijkje in onze
mooie, vernieuwde kantine.
100 jaar VVV Westzaan
Op 13 juni 2021 is het zover: het
100-jarig bestaan van VVV Westzaan. Eén ding is zeker, dit jubileum
verdient een groot feest! Maar zoals
eerder vermeld is dit vanwege corona
helaas nog niet mogelijk. We houden
natuurlijk de mogelijkheden in de
gaten. En uiteraard zijn we achter de
schermen al druk bezig om hier op
een later moment een goede invulling aan te gaan geven. Zodra er iets
mogelijk is met onze leden, oudleden, dorpsgenoten en fans gaan
we dit direct regelen. Maar sowieso

zullen de we de start van ons jubileumjaar niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Houd onze sociale-mediakanalen in de gaten.
Heel veel beeldmateriaal van de afgelopen 100 jaar is in handen van onze
archivaris, maar dit zal waarschijnlijk nog niet helemaal compleet zijn.
Hebt u nog (oude of recente) foto’s
of ander uniek beeldmateriaal liggen? Dan zouden wij dit heel graag
van u ontvangen. Uiteraard gaan
wij hier zorgvuldig mee om en zullen wij (als u dit wenst) het origineel
weer aan u teruggeven. Hebt u digitale foto’s? Dan kunt u deze mailen
naar: bestuur@vvvwestzaan.nl. Hebt
u fysiek beeldmateriaal? Dan horen
we ook graag van u. Alvast bedankt!
Trainers
VVV Westzaan is voor het seizoen
2021-2022 op zoek naar trainers
voor meerdere jeugdelftallen in de
onder- en bovenbouw voor zowel de
meiden als de jongens. Wij zoeken
enthousiaste en gedreven trainers
die buiten het trainen en begeleiden
van onze jeugdelftallen ook mee willen denken en vorm willen geven aan
onze jeugdafdeling.

Wij zijn op zoek naar trainers die:
- affiniteit hebben met jeugdvoetbal;
-	
communicatief en sociaal vaardig
naar spelers en ouders zijn;
-	
goed kunnen samenwerken met
andere trainers en trainsters;
-	
twee keer per week trainingen
kunnen geven en eventueel op
zaterdag het elftal gaan begeleiden.
Wat kun je van VVV Westzaan verwachten:
- uitstekende faciliteiten;
-	
een uitdagende en talentvolle
afdeling;
- 	een groeiende jeugdafdeling, zowel
meiden als jongens, met sportieve
ambities;
- 	
begeleiding vanuit de club om
jezelf te ontwikkelen;
- een passende vergoeding.

Het is geen makkelijk of ongevaarlijk
klusje. Een zeil op de juiste manier
afspannen op zo’n grote hoogte is
bijna acrobatenwerk. Je kunt alleen
zeilen wisselen als het windstil weer
is, anders trekt het zeil je van de wieken af. Zekeren is mogelijk, maar vaak
heel omslachtig.
De traditie van het wisselen van zeilen
wordt door de Zaansche molenaars
gelukkig levend gehouden. In het
geval van Het Prinsenhof gaat het dan
om het per wiek spannen van een zeil
dat tussen de 25 en 30 kilo weegt. Je
trekt het zeil, dat op de grond afrolt,

Contact
Hebben jullie vragen, opmerkingen,
klachten of ideeën? Spreek één van
ons aan, wij staan altijd open voor
een gesprek. We zijn regelmatig op
de club aanwezig en anders zijn onze
contactgegevens terug te vinden op
de website www.vvvwestzaan.nl.
Dirk, Laurence, Patrick, Dennis en
Sandra

Is jouw interesse gewekt? Stuur dan
een sollicitatie naar vtc@vvvwestzaan.nl. Je kunt dit mailadres ook
gebruiken als je vragen hebt.
Dag voor de Westzaanse jeugd
We willen de gehele jeugd van Westzaan bij deze graag uitnodigen om
zaterdag 12 juni op ons complex
langs te komen. Dit is niet alleen voor

Het Prinsenhof in voorjaarskleuren
Het is een oeroude traditie om
bij de wisseling van seizoenen de
zeilen op de molens te wisselen.
En dus klommen molenaar Bart
Nieuwenhuijs en Gerrit Gelderman op 17 april de metershoge
wieken van pelmolen Het Prinsenhof in om de vier winterzeilen
te wisselen. De bruine winterzeilen maakten plaats voor vier
lichtergekleurde zomerexemplaren in oranje en wit.

leden maar voor alle jeugd van Westzaan en omstreken. Kom samen met
klasgenoten, vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes deze dag
lekker buiten spelen bij ons op het
complex. Meer informatie volgt.
Houd hiervoor onze sociale-mediakanalen in de gaten.

Bart Nieuwenhuijs boven en Bertus Smid beneden. Foto Fred Eerenberg.

aan een touw mee omhoog. Het
zeil wordt op drie punten definitief
vastgemaakt. Het vierde knooppunt
wordt gebruikt om het zeil op- of af
te rollen. Als de avond valt moet je de
zeilen altijd weer oprollen. De truc is
om de zeilen zonder plooien of vouwen af te spannen, zodat je geen last
hebt van rare windturbulentie.
Traditie
De zeilenwissel is inmiddels traditie
en geen noodzaak meer. Vroeger
was er sprake van getaande, bruine
winterzeilen omdat die sterker waren
dan de lichtere zomerzeilen. Ze
waren beter bestand tegen vorst en
zware stormen. Inmiddels zijn ook de
zomerzeilen van dusdanige kwaliteit
dat ze daar tegen kunnen. De zeilen
hoeven niet meer getaand te worden.
De achtkantige stellingmolen Het
Prinsenhof staat er in het Westzijderveld weer ‘lenteklaar’ bij. En nu maar
hopen op een mooi voorjaar.
Fred Eerenberg
namens de maalploeg
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Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Draadloos muziek in uw hele huis

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen
en gehoorbescherming

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

Openingstijden kijk op www.hepta.nl

Sandra
Sandra Klokkemeijer
Klokkemeijer

Verzekerd van
Robert Spilen persoonlijk
Sandra Klokkemeijer
Deskundig
advies

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

Robert
van
Spil
Robert
Spil

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

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

Robert Spil

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

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

Yoga

Vibes

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

www.saenbike.nl

Di. t/m Za.
geopend

XL lessen
Vinyasa
Nidra
Yin
Hatha
Workshops

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

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

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

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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Egels al miljoenen jaren oud
Wat ben ik blij als ik de eerste egeltjes in de achtertuin weer hoor
scharrelen. Het is vaak in de avonduren dat we ze horen knorren. Ze
kunnen trouwens aardig wat kabaal maken. De egel staat bekend als
symbool van zelfverdediging en onschuld, maar ook van toorn in de
vorm van de stekels opzetten. Bij gevaar rollen ze zich op als verdediging. In het najaar zoeken ze een veilig plekje. Het is fijn om van de
egels hulp te krijgen. Ze eten namelijk geen groente of fruit, dus ze
eten je moestuin niet leeg, maar houden wel de slakken, wormen en
kevertjes weg.
Onze egels hebben geen directe
verwantschap met andere zoogdieren, zoals konijn of mens. Egels hebben verwantschap met o.a. mollen
en spitsmuizen, die ik eerder heb
besproken in ‘Natuur om en rond
Westzaan’. Het is wat misleidend,
want niet elke insecteneter eet alleen
insecten en hun uiterlijk is vaak erg
wisselend. Feitelijk vormen egels een
eigen zoogdierenfamilie. De huidige
egel is in de loop van miljoenen jaren
geëvolueerd uit een oudere vorm.
De eerste egels verschenen waarschijnlijk al meer dan 15 miljoen jaar
geleden, lang voor de mammoeten
bijvoorbeeld. De mammoeten zijn
uitgestorven maar de egel is er nog.
Omdat de egel zo’n oude herkomst
heeft en weinig aanpassingsmoeilijkheden had, bezit hij nog veel primitieve kenmerken die waarschijnlijk
karakteristiek zijn voor de allereerste

hem hoogstwaarschijnlijk vaker aan.
Ze eten ook soms eieren. Ze likken de
inhoud op nadat ze de schaal hebben
stukgebeten. Omdat ze de inhoud
niet gauw genoeg kunnen oplikken,
blijven behalve eierschalen ook vaak
delen van dooier of eiwit over. Nesten
van bodembroeders die door egels
zijn bezocht, blijven soms helemaal

hun nachtelijke tochten sterk ruikend
aas of uitwerpselen tegenkomen,
kunnen ze opgewonden raken en
zich er zelfs mee insmeren. Wat hier
de functie van is, is niet duidelijk.
Een opgeruimde tuin is geen goede
leefomgeving voor de stekelige
beestjes. Hier vinden ze noch voedsel
noch een slaap- of schuilplaats. Laat

besmeurd achter. Egels eten ook
huisjesslakken (tot wel 40 per nacht)
en eten in de regel het huisje mee op.
In de nazomer en herfst eten ze ook
wel bessen.
Egels zijn altijd alleen op stap en
vormen geen vaste paartjes. Ze hebben min of meer een vast leefgebied (mannetjes 20 tot 40 hectare,
vrouwtjes 10 tot 20 hectare), maar
ze hebben geen territorium dat ze
verdedigen tegen soortgenoten.
Egels kunnen per nacht een paar
kilometer afleggen. Als ze tijdens

in de herfst en het voorjaar de dorre
bladeren onder de bomen en struiken
liggen. Zo stoort u geen egels in winterslaap. Onder het bladerdek houden zich ook bodeminsecten schuil.
Dat is voedsel voor vogels én egels.

zoogdieren. De tanden, voeten en
het skelet zijn bijvoorbeeld allemaal
vrij primitief. De zintuigen en de hersens, meer gericht op geur dan op
zicht, zijn eveneens eenvoudig, maar
uiterst bruikbaar.
Alhoewel de egel in lichaamsbouw, en
waarschijnlijk ook in gedrag, slechts
weinig is veranderd gedurende deze
onvoorstelbaar lange tijd, wist hij te
overleven dankzij zijn aanpassingsvermogen. De egel is een omnivoor,
een alleseter. Naast regenwormen,
kevers, slakken en spinnen eet een
egel kadavers van vogeltjes en als het
de kans krijgt jonge muizen. Ook fruit
en zachte zaden worden graag gegeten. Egels leven vooral in struikgewas,
in dichtbegroeide tuinen en parken,
maar ook bij houtwallen en ongemaaide slootkanten. Als je eenmaal
een egel in je tuin hebt gezien, tref je

De paartijd duurt vrij lang (mei tot en
met augustus). Het paren duurt lang
en gaat gepaard met veel geluid. Het
kan uren duren voor het vrouwtje het
mannetje toelaat. Het vrouwtje legt
dan haar stekels plat zodat de paring
toch kan plaatvinden Gelukkig maar.

Orgel-cd vanuit Grote Kerk
Met trots presenteren wij u een nieuwe orgel-cd vanuit de Grote
Kerk van Westzaan. In januari heeft de orgelcommissie in samenwerking met Minne Veldman een cd opgenomen. De cd heet ‘Populair
orgelconcert’ en die titel doet de cd alle eer aan. Het is prachtige orgelmuziek in de stijl van bijvoorbeeld Feike Asma en Klaas Jan Mulder.
U kunt genieten van de unieke klanken van het monumentale Flaes
& Brünjes-orgel. Een cd met voor ieder wat wils. Een echte aanrader!
U kunt de cd bij ons bestellen voor de mooie prijs van € 15,00 plus portokosten
van € 4,50. U kunt bestellen door een mail te sturen naar orgelconcerten.westzaan@live.nl. Vermeld uw naam, adres en mobiele telefoonnummer. We sturen dan per Whatsapp een betaalverzoek (Tikkie). U kunt eventueel ook de
betaling doen op NL98 SNSB 8834 0552 41 t.n.v. Rijken o.v.v. cd Minne Veldman.
Afhalen kan ook. Er zijn dan geen portokosten en contante betaling is
mogelijk: Henk Rijken, Eline Vereplantsoen 8 in Zaandam of Joost Rijken,
J.J. Allanstraat 351 in Westzaan.
Wij zien uw reactie en bestelling graag tegemoet.
Orgelcommissie Grote Kerk Westzaan
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Bouwt verder
Dé BouwGarant bouwpartner van particulieren en
ondernemers, gevestigd aan het Rak 145 in Westzaan.

www.bouwbedrijfwerkhoven.nl

Graﬁsch ontwerp van
logo’s, huisstijlen, ﬂyers,
advertenties, website banners,
geboortekaartjes en brochures.
Lydia de Vries
06-13054903
info@ly-risch.nl
www.ly-risch.nl

Fitcircuit

Een complete training in slechts 30 minuten!
Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 8:45 – 12:00 uur

(Gesloten met reguliere schoolvakanties)

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

tandheelkunde
o
mondzorg

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

Drijvende Steigers BV

• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers
Kanaalweg 5 A, 1566 NA Assendelft, 075-6351695

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

Kom Koningsburgers &
oranje tompoezen proeven
Ja, ook deze Koningsdag is anders dan
anders. Maar we kunnen deze dag
natuurlijk alsnog wel feestelijk maken!
Onze koks Romy en Sylvester zullen
op 27 april overheerlijke Koningsburgers
vers voor je grillen en hebben een
vegan en een wild variant
voor slechts €4,50 p.s.
Oranje tompoezen van
Banket Bakker Bas hebben we ook!
Zeker weten dat er wat
lekkers voor je klaarligt?
Bestel dan nu je lekkernij op:
menu.jongwijs.nl/koningsdag
Afhalen kan op 27 april bij Jongwijs Westzaan (J.J. Allanstraat 119)
of bij havenrestaurant De Waterraaf (Kanaaldijk 33, Assendelft)
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“Kom op Koningsdag
proeven bij Jongwijs
in Westzaan of bij De
Waterraaf aan
Jachthaven Nauerna”

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
door WILLEM TIP/deel 56
beeld: Digitale Beeldbank

Industrialisatie
De verminderende aanvoer vanuit de Zaanse industrie liet ook zijn sporen na in het goederenvervoer per trein. Bij de opening van de Zaanlijn en de Hoornselijn in 1869 was al gebleken
dat de Zaanse industrie nog veel waarde hechtte aan het beproefde vervoer over water. Het
goederenvervoer per spoor nam ook nadien nooit een werkelijk hoge vlucht. De belangrijkste
aanbieder van goederen bij het station in Zaandam was de levensmiddelenindustrie: Verkade,
Albert Heijn, Polak en Schwarz en Hille. In Wormerveer waren het de chemische bedrijven en
de cacaoindustrie.
Na de Tweede Wereldoorlog nam landelijk gezien
het vervoer per spoor af, in de Zaanstreek handhaafde het zich eerst nog. In de jaren ’60 werden
de verbindingen over de weg echter steeds beter.
In 1990 lagen er onder het Noordzeekanaal en het
IJ uiteindelijk drie autotunnels. De spoorwegen
volgden de ontwikkeling en sloten vanaf 1972 de
meeste Zaanse laad- en losplaatsen. De goederenstations in Koog-Zaandijk, Wormerveer, Krommenie-Assendelft en Oostzaan gingen al vroeg dicht.
De grote laad- en losplaats in Zaandam sloot wat
later, in 1997 (Van der Male, 2019, p 63-65, 88).

Goederenoverslag station Zaandam.

‘Stuwende industrie’

De Zaanse bestuurders hadden in de jaren zestig
de aanstaande verschuiving van industrie naar
diensten nog niet scherp in beeld. Wel zagen ze dat
de bestaande industrie aan modernisering toe was
en daarvoor de ruimte moest krijgen. Hun oog was
daarbij in het bijzonder gevestigd op de ‘stuwende’
industrie met afzet buiten de streek, bij voorkeur
zelfs met afzet in het buitenland. Bij hun streven
naar stuwende industrie stonden de Zaankanters
overigens niet alleen. Vrijwel alle bestuurders in
en rond Amsterdam dachten zo. Hun eensgezinde
visie zorgde aan het eind van de jaren zestig voor
een aantal opzienbarende plannen.

Industrieterreinen

Voorlopig verschenen in de Zaanstreek overal
industrieterreinen. In Zaandam langs het Noordzeekanaal en langs het IJ. In Wormerveer langs de
Nauernasche Vaart. Westzaan ging in deze beweging ook mee. Langs de Nauernasche Vaart werd
in de jaren vijftig een flink industrieterrein opgehoogd. Daarbij kon de gemeente voordelig gebruik
maken van het vliegas uit de schoorstenen van de
Hoogovens. De verontreinigingen in het vliegstof
waren geen probleem. Ze zouden toch eerstdaags
verdwijnen onder de nieuwe bedrijfshallen, parkeerterreinen en toevoerwegen.
De nieuwe industrieterreinen bewezen meestal
spoedig hun diensten. Voor de gevestigde Zaanse bedrijven waren ze een uitkomst. Veel nieuwe
bedrijven van buiten de streek trokken ze echter
niet. Daarvoor was het aanbod in de regio te groot.
Het Westzaanse industrieterrein langs de Nauernasche Vaart bleef lange tijd onbebouwd. Uiteindelijk
vestigde zich er een plaatselijke papierwarenfabriek. Na de eeuwwisseling en na de sluiting van de
enige bedrijfsvestiging werd ‘de demp’ bestemd
voor woningbouw (laatste fase gereed 2019).

Het milieu

Bij hun vertrek naar de nieuwe industrieterreinen
lieten de bedrijven vaak hun oude plaats in de
dorpskernen leeg achter. Dat gaf mogelijkheden
voor de woningbouw. Daar was bij een groeiende
bevolking altijd behoefte aan. Tegelijk verbeterde
voor de bestaande woningen de leefomgeving.
Het leefmilieu in de Zaanstreek was altijd een
afweging geweest tussen bedrijven en bewoners.
De bedrijven leverden werk en brachten onvermijdelijk hinder mee: verkeer, geraas en zo nu en dan
stankoverlast. Van molens en kleine industrieën
was die hinder nog te verdragen. Naarmate de
fabrieken groter werden, werd hun aanwezigheid
echter steeds minder vanzelfsprekend.
Toch duurde het nog lang voordat de overheid de
milieuhinder bij de bron aanpakte. Modern beleid
was sinds de jaren ’30 het zorgen voor wonen, werken, verkeer en recreatie. Schone lucht, schoon
water, beperking van de verkeershinder kwamen
in dit rijtje niet voor.

Het Zaangemaal
Industrie aan de Nauernasche Vaart. Links Molenaar’s
Kindermeel, rechts Bakker & Molenaar.

Een sprekend voorbeeld van het moderne beleid
was de bouw van het Zaangemaal in 1966, tegen
het eind van de wederopbouwjaren.
Voor de procesindustrie langs de Zaan was het

Zaanwater onmisbaar. Als vaarweg, als koelwater
en niet in het minst als mogelijkheid om afvalwater
te lozen. Lang was dit meervoudige gebruik redelijk te hanteren, ook in de hoogtijjaren van staal en
stoom. Koelwater en afvalwater verdwenen bij het
spuien vanzelf naar het IJ. In het Zaandijker zwembad (1877-1978), stroomopwaarts gelegen van de
grootste industrieën, werd zelfs nog lang onbekommerd gezwommen.

Zaandijker Zwembad in de Zaan.

Soms echter, als er niet gespuid kon worden, kleurde het Zaanwater diep zwart. Dan dreef er dode vis
langs de kant en stonk het overal naar zwavel. De
witte kozijnen langs de oever kleurden grijs. In de
late jaren vijftig werd dit geleidelijk meer regel dan
uitzondering. Als zwemwater was de ondoorzichtige massa al spoedig niet meer te gebruiken.
Een oplossing lag echter voor de hand. Het hoogheemraadschap bouwde in 1966 naast de Wilhelminasluis in Zaandam een nieuw gemaal.
Ongeacht de waterstand kon nu de Zaan worden
doorgespoeld. Het achterland werd van de vervuiling en de stank die daarmee samenhing verlost.
De industrie kon verder. Het Zaandamse havenkantoor vond in het gebouw van het Zaangemaal
tegelijkertijd een ruimere behuizing.
De herinrichting rondom de Zaandamse Wilhelminasluis had nog een paar gevolgen. Het oude

Zaangemaal

havenkantoor met zijn neorenaissance trapgevels
verdween. De weg langs de sluis kon daardoor
worden verbreed. In één enkel project was aan alle
denkbare eisen voldaan. Het wonen langs de Zaan
werd aangenamer. De industrie werd tegelijk ontzien. Het verkeer kreeg meer ruimte. Pas in de jaren
zeventig zou er moderne milieuwetgeving komen.
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Klein, maar groot
in mogelijkheden!
Lambert meliszstraat 29a,
1551 CT Westzaan
www.ﬁonaskapsalon.nl
info@ﬁonaskapsalon.nl

Greta
Angelina
Facebook

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

Kapsalon 075 6210084
Haarwerken 06 24304074

- Feesten, partijen,
lunches en diner

FRED KROKET

uw Westzaans snackwagen

Elke dag geopend van
10.00 uur tot 19.00 uur.
Tel. 06-55 59 12 66
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)

Bloemen, planten en woonaccessoires

www.flowersbymonica.nl

- Diverse gerechten
buiten de kaart!
- Gratis eigen
parkeergelegenheid.

amer
De gezelligste huisk
ek
re
van de Zaanst

- 7 dagen per week
geopend!

De Watering 1, 1503 VR Zaandam (t.o. flat de Noordwachter)
telefoon 075-61 44 215 / 06-55 78 67 73
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exclusief voor iedereen

Kerkbuurt 68a Westzaan
tel: 075 - 621 74 76

Groen op HoogTij

DDvW gaat sowieso door, maar
hoe of wat is nog onbekend
Het doorgaan van DDvW was tot voor kort
nog de vraag en eigenlijk wist niemand hier
het antwoord op. Maar nu heeft de organisatie iets besloten waar we toch allemaal wel
heel blij van gaan worden. De Dag van Westzaan 2021 gaat door op 11 september 2021!
Hoe en wat, dat weten we zelf eigenlijk ook
nog niet. Van corona zullen we dan namelijk
nog niet helemaal af zijn. De organisatie gaat
ervan uit dat er anderhalve meter afstand
gehouden zal moeten worden, maar ook
een registratie vooraf is niet uitgesloten. En
hoe zal het zijn met de mondkapjesplicht, de
groepsgrootte en ga zo maar door?
De Dag van Westzaan gaat dus door, maar in aangepaste vorm. Deze aangepaste vorm gaat voor
nog meer organisatorische planning zorgen. En dat
terwijl de organisatie twee maanden later is begonnen dan normaal en er geen fysieke vergaderingen
plaats kunnen vinden. Kortom, de komende tijd
zullen wij niet stilzitten. Maar hopelijk zit Westzaan
ook niet stil, want bij de deelnemers zullen na het
lezen van dit bericht wel weer ideeën opbloeien,
maar misschien ook wel bij nog niet deelnemers.
Dus bij deze: heb je de voorgaande jaren niet mee
gedaan met De Dag van Westzaan? Dat maakt niet

Voor de doorstroming van het vrachtverkeer op
HoogTij moesten de rotondes worden vergroot.
Om te voorkomen dat er 23 bomen gekapt moesten worden, zijn die verplaatst. Op de foto zie je
hoe een boom in één hap opgenomen wordt. Om
HoogTij groener te maken, zijn langs de Veldweg,
Kanaaldijk en het Klompenpad knotwilgen, iepen,
populieren, winterlindes en heestergroepen
geplant. In totaal gaat het om ruim 250 nieuwe
bomen. Ook langs het fietspad richting de fietsbrug over de Westzanerweg en langs het Noordzeekanaal is nieuwe beplanting aangebracht.

uit. Meld je nu aan met het idee dat je wilt gaan
uitvoeren via ddvwikdoemee@gmail.com. Uiteraard mag je je ook via dit e-mailadres aanmelden
als je ons wilt helpen als verkeersregelaar of als
corona-agent en noem maar op. Hulp is altijd welkom! Dan kunnen we er met z’n allen op 11 september een groot feest van maken(met wat afstand)!
Nu is dus nog veel onduidelijk, maar in de volgende
Wessaner hopen we concretere plannen te kunnen
presenteren. Wel kunnen we alvast meegeven dat
er een fantastisch initiatief in gang is gezet dat
plaats zal vinden op De Dag van Westzaan. Meer
mogen wij hier niet over vertellen. Het enige wat
we mogen meegeven is dat de initiatiefnemers
het zelf via alle mediakanalen zullen bekendmaken. Uiteraard zullen wij zelf dit jaar ook meer via
Facebook (De Dag van Westzaan) en Instagram
(dedagvanwestzaan) moeten gaan communiceren.
Volg ons daar dus ook voor updates over alles wat
er gebeurt rondom De Dag van Westzaan.
Voor degenen die zich nu gaan aanmelden via
ddvwikdoemee@gmail.com: tot snel in de mail.
Voor alle andere Westzaners: tot 11 september!
Organisatie De Dag van Westzaan

Sponsor een AED en red levens
Ingrid Jahn, toen nog secretaris van de commissie Dorpscontact, heeft in De Wessaner van oktober
vorig jaar een oproep gedaan tot sponsoring van een AED. Helaas heeft de oproep niet het resultaat
gegeven waarop was gehoopt. Er is, met dank aan de sponsoren, tot nog toe 660 euro binnengekomen.
De kosten van een 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 welke omgeving.
Eén van de vijf gebieden die nodig voorzien moet worden van een AED is de Middel. En verder, om de
‘6 minuten dekking’ te kunnen garanderen, ook de omgeving Vaartdijk, Stichting Lettergieten, Kerkbuurt-De Kwaker, De Kwaker-Houtman en eventueel Overtoom.
Bij Houtman op het Zuideinde is de geschonken, tweedehands AED verouderd en afgekeurd.
Per oktober moet deze vervangen zijn. Bij onvoldoende saldo zal te zijner tijd beslist worden waaraan
dit besteed wordt of dat het geretourneerd wordt.
AED: van levensbelang!
EHBO-vereniging Westzaan, B. Berends
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Simone Dijkman
MAKELAARDIJ

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

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

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

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

Gebruikt u verschillende medicijnen?
T: 075 628 13 50 - E: venemawestzaan@solcon.nl
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DEUW SCHA
IALIST
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ET!
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MEDICATIEROL

Met de
houdt u het overzicht!

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie.

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

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

Ook
Ook voor
voor schade
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of camper!
camper!
Houthavenkade
Fax
Houthavenkade 50
50
Fax 075-6706123
075-6706123
1506
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Zaandam
info@oudenaren.nl
1506 PD Zaandam info@oudenaren.nl
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Molenwerf 9 • 1541 WR Koog aan de Zaan
Telefoon (075) 63 555 11 • www.apotheekwestzijderveld.nl

AD medicijnrol
10 Apotheek Westzijderveld.indd 1

www.oudenaren.nl
www.oudenaren.nl
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IN DE SCHIJNWERPER

Arnold Sol:
‘Ik schrijf al veertig jaar boeken’
Arnold Sol (59) is huisschilder, ondernemer en schrijver en woont met Sandra
Root (49) op Zuideinde 175.
Hoe is het met je?
In juli 2019 kreeg ik een herseninfarct en dat bleek
toen al de derde te zijn. Ik kreeg een hele rits pillen,
bijwerkingen en ook nog diabetes. De acceptatie
is alleen een beetje lastig. Het laatste jaar voel ik
me echt twintig jaar ouder geworden. De doelen
die ik me per dag stel haal ik niet. Ik ben na een
paar uurtjes schilderen al helemaal gesloopt. Ik zeg
tegen de klanten: ‘Als je haast hebt, moet je niet
mij nemen.’ Gelukkig zijn er veel mensen die daar
begrip voor hebben. ‘Jongen, je gezondheid gaat
voor. Al doe je er twee maanden over.’ Financieel
is het lastig, want ik werk voor mezelf. Ik ben niet
verzekerd, dus niet werken is nul inkomen. Ik zit nu
al een half jaar thuis. Sandra is doktersassistente bij
neurologie in het Rode Kruisziekenhuis. Zij is dertig
uur in de week gaan werken.

Heb je je ouderlijk huis verkocht?

mijn concentratie is zoveel minder dat ik een artikel
in de krant soms echt een paar keer moet lezen om
het binnen te laten komen. Maar goed, dat ben ik
wel aan het trainen, want als ik nog een inkomen
wil hebben dan is dat wel via het schrijven.

Wat voor boeken schrijf je?
Vorig jaar ben ik een boek gaan schrijven over een
vriend van me. Hij is op Curaçao geboren en wist
niets van zijn familie. Hij heet Hirschfeld en binnen de kortste keren kon ik hem vertellen dat hij
Duitse voorouders heeft die naar Suriname waren
geëmigreerd. Ik heb van alles gevonden, ook foto’s,
en dat leidde tot dit boek van bijna tweehonderd
pagina’s. Ik deed dit ook om mijn concentratie te
verbeteren. Inmiddels heb ik al een stuk of vijftien
boeken geschreven; de meeste over de historie van
Westzaan. Ik heb ook een keer voor een oude vrouw
haar kwartierstaat uitgezocht. Dat zijn alle voorouders van beide ouders. Ik kijk niet alleen naar de
geijkte data, maar ook waar ze gewoond hebben
en of er bijzonderheden te melden zijn qua beroep,
geloof, e.d. Van de familie Sol heb ik dat nog niet,
nee. Op de plek op dit schilderij in Zaandam hebben mijn opa en oma elkaar trouwens ontmoet.

Zuideinde 28 ja. Ik ben er geboren, mijn vader was
daar geboren en mijn opa ook. Precies na een eeuw
familie Sol heb ik het verkocht. Het werd me met
zeven slaapkamers en beide kinderen de deur uit Waar komt die historische belangstelling
te groot. Ook het onderhoud van een houten huis vandaan?
werd me te veel. Ik hoopte het iets rustiger aan te Mijn vader had dat ook, maar hij deed er niets mee.
kunnen doen, maar door dat infarct móést ik het Een vriend van hem, Walig Kouwenhoven, had
rustiger aan gaan doen. In 2018 had
ansichtkaarten en verhalen van
ik dit huis al gekocht. We hebben
Westzaan. Het lukte hem niet meer
een aanbouw en alles gebouwd
‘Nu halve dagen daar een boek van te maken en hij
waardoor we er pas in december
vroeg mij dat te doen. Toen lag op
schilderen’
2019 in zijn gaan wonen. Door alle
mijn vijftiende ineens mijn eerste
stress kreeg ik daarop ook een burnboek in de boekhandel. Ik heb ook
out. Toen ik vorig voorjaar weer
boeken gemaakt over de Zaanse
bij de klanten ging schilderen kostte me dat heel molens. Mijn laatste boek heb ik precies veertig
veel moeite. Sandra kreeg twee maanden geleden jaar na de eerste uitgegeven.
corona en aangezien ik elke nacht tegen die witte
billen aanlig en elke deurkreuk vijftig keer per dag Wat vind je belangrijk in het leven?
aanraak, dacht ik dat ik dat ook wel zou krijgen. Gezond en gelukkig zijn. Het geluk van mijn kindeMaar laat ik het afkloppen, tot nu toe ben ik ervan ren, en dat ik zelf gelukkig met Sandra ben. Je hebt
gespaard gebleven. Ik heb me een paar keer laten dat niet zelf in de hand. Eigenlijk komt dat altijd
testen: negatief! Nou ben ik ook wel een negatief spontaan op je pad. Dat geloof ik sterk. Natuurlijk
persoon, dus dat past wel bij me, haha.
moet je daar hard voor werken, soms gaat dat goed
en soms iets minder. That’s live. Patricia (30) woont
Heb je aan dat herseninfarct nog blijven- met haar vriend in Rooswijk en heeft daar haar
eigen ‘KapSolon’. René (28) heeft zijn eigen timde schade overgehouden?
Buiten die vermoeidheid gelukkig niet. Prikkels merbedrijf en woont met zijn vriendin in Zaandam.
komen nu wel veel harder binnen. Een concert
was voorheen een gezellige avond, maar ik kan me Hoe is het wonen in Westzaan?
voorstellen dat de drukte me snel te veel wordt en Laatst had ik iemand op visite uit Wassenaar en die
dat ik door alle indrukken die ik krijg daarna hele- keek zijn ogen uit: Wat een prachtig dorp. Ik zei dat
maal gesloopt ben. Toen Westzaan in Heemstede dat wel zo was, maar ik vroeg hem even te kijken
periodekampioen werd, viel ik op de terugweg nog naar die blokkendozen hier achter de dijk. Toen ik
voor de Velsertunnel in slaap. Een tijdje terug moest met mijn eerste vrouw Loes op de Veldweg ging
ik in een week elke dag terug voor onderzoek en wonen hadden we een tuin van 45 m diep en daarkreeg ik er weer pillen en een kwaal bij en toen zag achter een weiland met koetjes en schaapjes. Maar
ik het echt even helemaal niet meer zitten. Ook toen ze het Westelijk Havengebied gingen ontwik

kelen hoorde je dag en nacht het piepen van die
kranen met alarmen. Aanvankelijk zou er dertig
meter vanaf onze tuin een weg worden aangelegd en na enorm veel protest is die toen iets verder gelegd en is alles volgebouwd. Het Zuideinde
is veel drukker geworden. Ook daar ben ik weer
tegenin gegaan. We willen allemaal dat Westzaan
in de 21ste eeuw up to date is. Het zou echt mooi
zijn als er op de plek van vervallen bedrijfsterreinen
nieuwe woningen komen. Maar als al dat bouwverkeer over een dijkie moet van duizend jaar oud dan
moet je ook nadenken over de infrastructuur, zoals
een nieuwe ontsluitingsweg. Maar die komt er dus
niet. Ik kan echt wel janken als ik zie wat er nu in
de Westzanerpolder staat. Natuurlijk is werkgelegenheid heel belangrijk, maar moest die gevangenis nou per se daar komen? Of wat dacht je van
de verhuizing van Kühne en Nagel. Dag en nacht
rijden daar vrachtwagens af en aan. En de lucht die
we hier inademen is nu ook niet erg gezond. Wat
dacht je van die steenkolen, chemische rotzooi en
benzinedampen aan de overkant? Als oerouwe
Westzaner heb ik meegemaakt hoe het was. Ook
dat hier oude Zaanse krotten stonden, waar de ratten door de woonkamer liepen. Armoed troef. Dus
nee, vroeger was lang niet alles beter.
Marijke van der Pol
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Zaanweg 51B
1521 DL Wormerveer
Telefoon 075 - 621 98 02

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

Doe
je mee?

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

Bekijk hoe op rabobank.nl/pratenovergeld

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

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

TWEEWIELERBEDRIJVEN
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plakken en leg die over het geheel en doe even de
deksel op de pan zodat het gaat smelten.
Lekker met een gekookt aardappeltje.

Lieve mensen het is alweer mei! We gaan de goede kant op. Nog een paar maanden en dan kunnen
we waarschijnlijk gewoon op een terrasje zitten tot in de late uurtjes. Spontaan naar een restaurant gaan om je lekker te laten verwennen. Het was natuurlijk ook superfijn dat je van alles kon
bestellen online, maar aan een tafeltje gaan zitten en alles wordt voor je opgediend en dat je na
afloop niet hoeft af te wassen is toch een luxe! Toch nog een lekker recept om zelf te maken. Ik vond
het een verrassende combinatie. Gevonden op Gezondblog en ook nog snel op tafel te zetten.

Witlofschotel met brie en spekjes
Bijgerecht, 2 personen

Wat hebben we nodig?

Bereiding:

•
•
•
•
•
•

Snijd de onderkant van de stronken witlof. Halveer
de stronken in de lengte en snij de witlof eventueel in grove stukken. Bak de spekblokjes en voeg
de uien toe en bak die even aan. Voeg eventueel
nog wat roomboter toe en roerbak de witlof mee,
breng op smaak met wat peper. Snij de brie in

4 stronken witlof
200 gram brie
1 ui fijngesneden
200 gram spekreepjes
roomboter
peper

Weetje:
Spek is over het algemeen varkensvlees, dat veel
vet bevat. Spek zit bij het varken op de rug en op de
buik. Meestal wordt het doorregen spek gebruikt
in de vorm van lappen of als een stukje. De lappen
zijn zowel met als zonder zwoerd te koop. Uiteraard zijn die zonder zwoerd wat duurder in prijs. Er
zijn verschillende soorten spek zoals: bacon, katenspek, ontbijtspek, Zeeuws spek, gerookte spek
(met zwoerd).

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Rectificatie
Bij deze foto in het vorige nummer van De Wessaner stonden de verkeerde
namen.
De juiste namen zijn van links naar rechts: Martin van der Blom, Dennis
Bakker, Mark Kruger en Cees Dekker.
De heren staan bij de ecologische uitvaartkist van Bakker & Van der Blom
Uitvaartzorg. De kist is gemaakt door Kistenfabriek de Boer van Cees
Dekker en Lex Clardij.

Prietpraat van peuters
Wij hebben een aantal leuke uitspraken van onze peuters voor u op een rij gezet. Voor de
privacy van onze peuters noem ik ze P.
Juf zegt tegen P: ‘Wat ga je doen het weekend?’ P
denkt diep na en zegt ’Ik weet het nog niet. Maar ik
weet wel wat jij gaat doen.’ Juf: ‘O, wat ga ik doen
dan?’ P: ‘Nou, mij missen.’

Twee peuters spelen in de huishoek. P1 tegen P2 :
’Kom je bij mij koffiedrinken?’ P2: ’Nee, dat mag niet
het is coronacrisis.’
Drie peuters staan op vrijdagmiddag met elkaar te
praten. P1: ’Ik heb bijna weekend.’ P2: ’Ik heb ook
bijna weekend.’ P3: ’O, heb ik dan ook bijna weekend?’ Juf: ’We hebben allemaal bijna weekend.’
Tien minuten later wordt P3 opgehaald. Zwaait
naar de andere peuters en zegt: ’Doei jongens, ik
heb weekend.’
Juf is in de sinterklaastijd alvast kerstbomen aan
het uitknippen. P: ’Waarom doe je dat?’ Juf: ’O, dat
is pas voor later, nu gaan we nog Sinterklaas vieren.’
P blijft kijken, denkt nog even na zegt dan: ’Ik weet
al waarom je dat doet, daar word je voor betaald.’

naar buiten of zal het gaan regenen? P: ’De telefoon
van mijn moeder zei dat het niet gaat regen.’
P zegt tegen een ‘invaljuf’: ’Ik word bijna 4 jaar’.
Juf: ‘En wanneer word je 4 jaar?’ P: ‘Als ik jarig ben.’
Juf: ‘En wanneer ben je jarig?’ P: ‘Als ik 4 word.’
P wordt opgehaald. Hij ziet zijn vader en broer en
zus buiten lopen en roept: ‘O kijk, daar is mijn familie.’
P ligt op de commode en krijgt een schone luier.
P: ’Mijn papa is aan het werk en mijn mama is ook
aan het werk’. Juf: ’En ik ben ook aan het werk’.
P: ’Nee joh, jij bent toch gewoon hier.’


Monique van Westrop

De juffen overleggen met elkaar: kunnen we nog

13

(075)
612 59 33

✓Administratieve dienstverlening
✓Personeels- en salarisadministratie
✓Belastingzaken voor bedrijven en particulieren
✓Startersbegeleiding
✓Organisatie- en bedrijfsadviezen
✓Financiële adviezen
✓NU OOK INTERNETBOEKHOUDEN

Dennis Bakker

Als momenten herinneringen worden ...

Adfin Advies Zaanstad B.V. • Zuideinde 205, 1551 EG Westzaan • Tel. 075 - 616 74 87
Fax 075 - 614 38 16 • Mobiel 06 - 51 18 06 52 • Email info@adfinadvies.nl

lab

Martin van der Blom

Blankenburg 17
1551 AS Westzaan

www.bakkerenvanderblom.nl
info@bakkerenvanderblom.nl
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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

PUZZELTOCHT
PICKNICKTAS
Van dinsdag t/m zondag, tussen
12 en 18 uur, kun je bij ons een
Picknicktas met Puzzeltocht kopen
voor €10 p.p. In de Picknicktas zit
een croissant, krentenbol, muffin,
mueslireep, fruit, flesje sap, chocolaa
tje, puzzeltocht en pen.
De Puzzeltocht is een leuke groepsa
activiteit en laat je kennis maken met
de Zaanse geschiedenis op en rond
de Zaanse Schans.
Bovendien maak je met je deelname
in de maanden mei en juni, ook nog
eens kans op een gratis lunch voor
4 personen op ons terras!
Reserveer de Picknicktas met
puzzeltocht: info@wolfsend.nl of app
Daniela 0643540128.
Wolfsend
Lagedijk 13,1544 BA Zaandijk
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boomrooierij • boomverzorging
• boomveiligheidscontrole
• bomen en planten
• stobbenfrezen

www. meijerboomverzorging.nl of bel 06-21800308

Tweehonderd jaar Klaas Ris, oproerkraaier
uit Westzaan
Door: Erik Schaap

Klaas Ris, op 7 april 1821 geboren in Westzaan, was een echte oproerkraaier. De brutale, maar humoristische molenaarsknecht daagde de
koning uit, beledigde de burgemeester en bestookte de overheid met pamfletten en aanklachten. Hij groeide uit tot een arbeidersleider die
mede aan de wieg stond van socialistische partijen, vakbonden en de kiesrechtbeweging. Om zijn doel -een rechtvaardig Nederland- te bereiken, werkte hij samen met grootheden als Domela Nieuwenhuis en Multatuli. Vanwege zijn tweehonderdste verjaardag vandaag een hoofdstuk
uit mijn minibiografie Klaas Ris. Nestor van de Nederlandse arbeidersbeweging.
‘Dezulken zijn gevaarlijker dan
cholera’
Het leven lacht Klaas en Anna Ris niet
toe. Ze worden weliswaar verblijd
met vijf dochters, maar geld voor een
fatsoenlijk bestaan komt nog altijd
slechts mondjesmaat binnen. Hun
huisvesting is onder de maat en de
arbeid in en om de molen blijft zwaar.
In Multatuli’s boek Ideeën II mag Ris
zijn hart luchten. Het leidt tot vermoedelijk het eerste interview ooit
met een Nederlandse arbeider.
Multatuli: ‘Gij hebt op uw begroting 40 centen ’s weeks opgebracht
voor sigaren, scheren, borrels en
tabak…’ Ris: ‘Ja. Maar zeer dikwijls
doe ik deze uitgaaf niet. Ik gebruik
zeer zelden, en dan nog weinig,

jenever. Veel zou ik ook niet kunnen
betalen. Maar ik beken dat ik soms
voel een opwekking nodig te hebben, om niet moedeloos te worden.’
Multatuli: ‘Kan uw vrouw niets verdienen?’ Ris: ‘Als zij kan, gaat zij uit
schoonmaken, en verdient dan acht
stuivers. Maar daarop kan niet worden gerekend, omdat er niet altijd
‘huizen’ zijn, en ook omdat zij zich
overwerkt heeft, en bovendien
geplaagd is met reumatiek.’ Multatuli werpt zich vervolgens op als
beschermheer. ‘Van heden af ben ik
de vertegenwoordiger van die arme.
De regering draagt geen kennis van
de behoefte des volks? Ik zal haar die
behoefte doen kennen. En als ’t tijd is,
zal ik haar bericht doen van de eisen
des volks. De arme die stom was, zal

voortaan spreken. De hongerlijdende
bevolking van Nederland zal niet langer zwijgend hongerlijden.’
Enquêtecommissie
Klaas Ris etaleert zijn door Eduard
Douwes Dekker gesteunde zoektocht
naar ‘recht voor de werkman’ op alle
mogelijke manieren. Wanneer hij
zijn getuigenis aflegt voor de eerder
genoemde enquêtecommissie klinkt
verbittering door over het weinige
dat hij heeft geoogst: ‘Stel u voor dat
ik vijf, zes kinderen bezit, en ik geen
zolen onder mijn schoenen heb, wat
moet ik doen? Ik mag niet bedelen,
en werk is er niet. Ik mag niet eens
op mijn kamer gaan zitten doodhongeren, omdat de huisbaas dat
niet hebben wil. Ga ik op straat zitten, dan komt de politie er tegen op.
Ben ik toch geen Nederlander? Heb ik
geen recht om te leven, welnu, maak
mij dan af als een ziek stuk vee.’ Hij
beschrijft zijn beperkte carrièreperspectief bij Van Gelder. ‘Hoe meer de
patroon vooruit ging, hoe slechter de
toestand van het werkvolk werd. Toen
ik er kwam, was er één molen. Naderhand kwam er nog een bij, en later
weder een molen door stoom gedreven. Het kantoor van de patroon werd
groter, ook zijn verdiensten, maar de
toestand van het volk steeds slechter.’
Ondertussen klimt Ris wel gestaag
omhoog binnen de hiërarchie van
de arbeidersbeweging. Zodra hij zich
als schrijver begint te manifesteren,
verandert hij van anonieme arbeider
in toonzettende dwarsligger. Zijn
debuut als pamflettist, in april 1864,
smaakt naar meer. Elk jaar verschijnen er in eigen beheer wel een of
twee strijdlustige analyses van zijn
hand. Binnen het Amsterdamse proletariaat blijkt behoefte te bestaan
aan zijn pennenvruchten en hardnekkig geroep om gelijke rechten. En Ris
is niet te beroerd om het strovuurtje
aan te wakkeren. Zijn pamfletten
bestaan meestal uit acht tot veertien
pagina’s met goed doordachte venijn
en spot. Op het voorblad van de
zoveelste open brief over en tegen de
brandweer schrijft hij in 1864 of 1865:

‘Wat de heren wijzen
Moeten de gekken prijzen.
Maar: Wat de gekken wijzen,
Wil ik niet prijzen.’
En een tekst uit diezelfde tijd voor
burgemeester en wethouders van
Amsterdam begint met:
‘Is dat des Burgemeesters geloof?
Ziende blind en horend doof?’
Die humor en het volstrekte gebrek
aan autoriteitenvrees kenmerken Ris’
aanpak. Nog voor Marx’ Eerste Internationale in Nederland voet aan de
grond krijgt, zorgt Klaas Ris met zijn
eigenzinnige aanpak voor rumoer.
In 1866, het jaar dat de eerste landelijke vakbond ontstaat –die van de
typografen-, constateert Ris al in een
brochure: ‘De werkman vermag met
geld niet veel, maar als hij zijn algemene krachten verzamelt, dan is hij
de sterkste van allen.’ Het wordt zijn
levensmotto.
Op 3 maart van dat jaar wordt in
het Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt een drukbezochte vergadering
gehouden. Het thema luidt: ‘Hoe
moeten de arbeiders-verenigingen
hier te lande worden ingericht en tot
stand gebracht?’ Ook Klaas Ris is aanwezig. Hij laat na afloop weten weinig
te zien in de bepleite inkoopcoöperaties, maar des te meer in forse loonsverhogingen. Al is het maar omdat de
arbeiders dan in staat zijn het kwartje
entree voor Samuel Sarphati’s gloednieuwe Paleis voor Volksvlijt te betalen. ‘Een jodenstreek’ noemt hij de
hoge toegang. Triest is het, zo constateert hij, dat de arbeiders nog niet in
staat zijn om een fatsoenlijke vakvereniging van de grond te krijgen. Dat
gebrek aan samenwerking ten spijt
suggereert hij wel om in Amsterdam
‘eenparig het werk [te] staken’.
Bouwmaatschappij
In mei 1868 verschijnt het eerste
(proef-)nummer van het ...
> vervolg op pagina 17
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Nieuw kunstgebit?
Gegarandeerd de beste zorg
voor u en uw kunstgebit!
kunstgebi
BEL VOOR

EEN

AFSPRAAK

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

075 - 670 76 3
36

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

Hauzendorfer Bosch Car Service

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

Wij doen alles voor uw auto

IN JE FAVORIETE VESTIGING EN OP GROENHART.NL
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WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN
SPECIALIST IN
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE HOUTBOUW

> vervolg van pagina 15
Amsterdamsch Volksblad. De makers ervan willen
opkomen voor de belangen van neringdoenden,
ambachtslieden en andere laagbetaalden. De
auteurs leveren in de tweede editie een praktisch
idee om de woningnood aan te pakken. ‘Richt een
fonds op tot het bouwen van burgerwoningen;
zondert slechts 10 cents per week af, en wanneer
5000 uwer dit één jaar gedaan zullen hebben,
onder toezicht van een praktische volksvriend,
zult gij een kapitaal in kas hebben om te kunnen
beginnen. ’Het simpele plan leidt binnen enkele
maanden tot de Bouwmaatschappij ter verkrijging
van Eigen Woningen. De leden betalen wekelijks
een dubbeltje en beschikken zodoende na een
klein jaar over een aandeel van ƒ5,-, goed om
mee te loten naar de te bouwen huizen. Een winnend lot geeft recht op een woning met een lage
huur, slechts ƒ1,- per week. Na twintig jaar mag de
huurder zich bovendien eigenaar noemen van dit
onderkomen met tuin.

Klaas Ris, getekend door Johan Braakensiek (IISG).

Voor de Amsterdamse arbeiders, dan nog met
hun gezinnen opeengepakt in kelders en zolders,
klinkt het aanbod als een utopie binnen handbereik. Geen wonder dat Klaas Ris het idee omarmt.
In het Amsterdamsch Volksblad heeft hij ‘de bezitters’ al gewaarschuwd voor de dag dat ‘het volk,
door honger gedreven, genoodzaakt wordt te

handelen’. Hij heeft het gevoel dat de revolutie
nabij is en het gepresenteerde woningbouwplan
past daar naadloos in. De bevolking wordt met
aanplakbiljetten opgeroepen om op 2 november
naar het op de Nieuwendijk gevestigde lokaal De
Zwaan te komen. Daar vindt de publieke oprichting
plaats van de Bouwmaatschappij. Meer dan zevenhonderd Amsterdammers vullen die maandag de
zaal, de binnenplaats en zelfs de straat voor het
gebouw. Onder hen bevinden zich Ris’ echtgenote
en zijn dochters Neeltje, Margo en Heintje. Klaas zelf
behoort tot de mannen die de massa toespreken.
Met succes. Vier- tot vijfhonderd mensen worden
nog dezelfde avond lid van de Bouwmaatschappij.
In de dagen erna groeit de stroom sympathisanten
tot ruim 1100 en een half jaar later zijn het er zelfs
tweeduizend.
In 1871 wordt de eerste steen gelegd voor de allereerste woning van de maatschappij. Het huisje ligt
aan een zijstraatje van de Mauritskade. Na loting
blijkt Klaas Ris als winnaar uit de bus te komen. Het
ongelooflijke toeval dat een van de oprichters van
het coöperatieve spaarplan meteen in de prijzen
valt, leidt niet tot protesten. Het zegt iets over de
positie die de molenaarsknecht inmiddels heeft
verworven.
Bron: www.eriksgaap.nl

Huttenbouw, we gaan ervoor!
Waar de huttenbouworganisatie vorig jaar veel jonge en oudere Westzaners vanwege de omstandigheden rond het coronavirus moest teleurstellen, hebben we nu positief nieuws. We gaan ervoor om Huttenbouw Westzaan 2021 door te laten gaan!
Voorbereidingen gestart
Gemeente Zaanstad wil er alles aan doen om dit
jaar de evenementen voor de jeugd, zo nodig in
aangepaste vorm, door te laten gaan. De eerste
voorbereidingen voor Huttenbouw Westzaan
zijn al in volle gang, waaronder de gesprekken
met de betrokkenen van de gemeente over de
vergunningsaanvraag. Ook de ideeën voor een
toepasselijk thema krijgen steeds vastere vorm.
Welk thema dat is, houden we traditiegetrouw
nog even geheim! Vooruit, een kleine hint: we
gaan in ieder geval geen luchtkastelen bouwen…
Aangepaste vorm
Hoe we de inschrijving en het evenement precies
handen en voeten gaan geven, is op het moment
van schrijven nog niet duidelijk. De huttenbouworganisatie heeft er in ieder geval nauw contact over

met de gemeente Zaanstad. Waar en wanneer Huttenbouw gaat plaatsvinden is wel bekend: op 16, 17
en 18 augustus op de parkeerplaats bij dorpshuis
De Kwaker.
Huttenbouwnieuws op Facebook
Wil je op de hoogte blijven van actueel nieuws
rond de huttenbouw in Westzaan? Volg dan de
Facebookpagina ‘Huttenbouw Westzaan’. Daar kun
je eventueel ook je vragen kwijt of je alvast aanmelden als je mee wilt doen in de jeugdleiding of
als vrijwilliger. Geef je gerust op, want we kunnen
niet zonder extra hulp. Met elkaar maken we er een
mooi en veilig feestje van!
Huttenbouwgroeten namens alle leden
van de organisatie
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De lekkerste kazen
en wijnen
Wij hebben ze!
Zuideinde 38
Koog aan de Zaan
075-6160244
www.lecockelon.nl
9

DEXIS NETHERLANDS
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

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

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

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

 Hatha Yoga
 Yin Yoga
 Workshops
Speciale lessen
WWW.YOGASTUDIOTINY.NL
06 30 24 58 85
Lid Vereniging Yogadocenten
Nederland
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Neem contact op voor
een gratis proefles!
Jeroen Duijvestijn
06 48508795

info@gitaarlesaandemiddel.nl
www.gitaarlesaandemiddel.nl

ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

Gerrit Volkers Bouwprojekten
zetelt in oud graanpakhuis
Als ik bij Gerrit binnenstap in zijn timmerwerkplaats met zijn molenachtige deur die uit twee
helften bestaat, ben ik verbaasd over het contrast. Er staan hier moderne houtbewerkingsmachines in een verder molenachtig pand uit de 18e eeuw. De originele vloer die uit brede
houten delen bestaat, geeft de werkplaats een authentieke en solide indruk. Gerrit vertelt mij
in rap Westzaans dat het pand van origine een graanpakhuis is met de naam Jagerslust (J.J. Allanstraat 453). Het is omstreeks 1700 gebouwd, vandaar de solide constructie met zijn zware
fundering. Het hierin opgeslagen graan werd naderhand verwerkt in molen het Prinsenhof.
Een eender pakhuis genaamd De Vrede, dat in de buurt stond, is in het verleden naar de Zaanse schans verhuisd, terwijl andere nabijgelegen pakhuizen met namen als Het Ziedhuis, Het
Welvaren en Blankenburg gesloopt zijn. Zij keerden in Westzaan als straatnamen terug in de
buurt bij de Nauernasche Vaart.
Als ik dit wat langer op mij laat inwerken waan ik mij
terug in de tijd, de tijd toen dit pakhuis gebouwd
werd. In Zaandam stonden drie van deze pakhuizen
op het Ameland, met namen als Het Varken, De Zeug,
en De Big. Ik zie de polder Westzaan op de westelijke
Zaanoever plotseling als één geheel, als ik zo vanuit
de werkplaats in de richting van de Reef kijk. En ik
zie een veenweidegebied met veel molens, hier en
daar een enkel pakhuis, grasland en veel water. Hier
verdiende de bevolking van veenboeren, graanhandelaren en botenbouwers hun brood, en zijn er nog
geen woonwijken te zien.

fungeert hij als hoofdaannemer die het hele project
coördineert en plant. De projecten die hij zo uitvoert
zijn al niet meer beperkt tot Westzaan, maar strekken zich tegenwoordig uit tot Bergen, Overveen en

Heemskerk. Het werk is veelomvattend en het is de
grote uitdaging voor Gerrit dat elke klus weer anders
is. Zo moet hij binnenkort een complete boerderij in
Bergen restaureren en bouwde hij recent een pand
in Spierdijk om tot bed & breakfast. Ook voorzag
hij de starttoren op het eiland van de Zaanlandse
Zeilvereniging in het Alkmaardermeer van nieuwe
kozijnen. Verder doet hij veel verbouwingen en aanbouwen aan panden als serres en terrassen. Zelfs
realiseert hij soms zogenoemde kangoeroewoningen in tuinen van mensen die hun ouders in huis
nemen. Een specialiteit van zijn bedrijf is het plaatsen van Velux-dakramen en complete dakkapellen.
In Westzaan voerde hij onlangs een heel gevaarlijke
klus uit aan de dakconstructie van de Grote Kerk,
waar hij na de storm van afgelopen winter met
behulp van een hoogwerker de pannen en het lood
op het dak in orde bracht.
Zijn bedrijf is een erkend leerbedrijf, hij lijdt regelmatig jonge stagiaires op in het timmervak. Blijkbaar timmert Gerrit net zo vlug als hij praat, want
over werk heeft hij niet te klagen. De acquisitie voor
nieuwe klussen gaat via mond-op-mondreclame en
laat niets te wensen over.

Ondertussen gaat Gerrit door met zijn verhaal. Zijn
vader heeft het pakhuis in 1969 gekocht. Graan
moest goed geventileerd opgeslagen en regelmatig
omgeschept worden. Hij heeft toen een groot deel
van de originele ventilatieluiken in de wanden vervangen door ramen, om meer licht in de werkplaats
te krijgen en is er een botenmakerij gestart. De goed
verlichte werkplaats werd nu gebruikt voor de bouw
van plezierjachten, die buiten op de werf lagen. In
een later stadium vonden de timmerwerkzaamheden steeds meer bij cliënten thuis plaats, terwijl de
hiervoor benodigde kozijnen, ramen en deuren in
de werkplaats gemaakt werden.
Gerrit is nu een tweede generatie timmerman en
zijn zoon Lars een veelbelovende derde. Hij studeert
voor uitvoerder in de bouw en heeft nog een jaar
studie voor zich. Naast Lars is er nog zoon Kjeld, die
net vader is geworden van alweer een nieuwe generatie: kleindochter Juuls. Kjeld is bewegingsagoog
bij Odion in Krommenie, waar hij graag meesport
met de patiënten die daar voor revalidatie zijn.
Inmiddels heeft Gerrit veel ervaring opgedaan. Hij
heeft vanaf zijn 22e bij zijn vader gewerkt, nadat
hij eerder op zijn 16e bij een andere aannemer was
gaan werken. In die tijd heeft hij op school, naast het
werk voor zijn baas, de opleiding tot adspirant gezel
en tot voortgezet gezel gevolgd en bij de SPB zijn
aannemersbrevet gehaald.
Gerrit Volkers is nu al vele jaren timmerman-aannemer en beschikt over een vaste ploeg van onderaannemers die als zzp’ers voor hem werken. Hierbij
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• Vakmanschap
• Communicatie
• Kwaliteit

Jacques Meuwissenweg 22
2031 AD Haarlem
Tel: 0235321975
info@egginkschilders.nl

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

075-7711481
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075-6218845

010-4625985

Provincialeweg 21a

Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie

3047 BB Rotterdam

WWW.INTERSELEKTIE.NL

kwaliteit van bron tot bord
LEES
het beste RUNDVWESTZAAN
UIT UW EIGEN

BEKIJK ONS AANBOD
OP DE WEBSITE

Onze winkel is elke zaterdag geopend
van 09.00 tot 13.00 uur.
J.J. Allanstraat 350a, Westzaan | 075 - 61 22 981 | info@bekavlees.nl | www.bekavlees.nl
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De
puzzel
van
INGRID
Deze maand geen prijspuzzel. U kunt de oplossing dus niet insturen. In de puzzel van vorige
maand klopte helaas de nummering niet. Hiervoor onze excuses. We plaatsen de puzzel nog een
keer, nu met de juiste nummering. Alsnog veel puzzelplezier met dit leuke kruiswoordraadsel!

KRUISWOORDRAADSEL
1

2

3

4

10

5
11

14

6

7

12

15

16

17
19

21

22
24

27

9

13

18
20

8

25

23

26

28

29

30

32

31

33

34

35

39

36

37

40

41

38
42

43
44

45

46

48

49
52

50

53

54

56

47
51

55

57

58

59

63

60

61

64

62

65

Horizontaal: 1 vervoersmiddel, 6 dubbele lus, 10
turntoestel, 11 haversoort, 13 roem, 14 slee, 15 zuivelproduct, 17 familielid, 18 vervelend mens, 20
spleet, 22 as, 24 deel van de hals, 27 totaal gewicht,
29 glazen fles, 32 knaagdier, 33 bier, 34 water in
Friesland, 35 Hollandse soep, 38 ingenieur (afk.),
39 Duitse rivier, 41 gast, 43 leersoort, 44 filmbewerking, 46 inwendig orgaan, 48 kledingstuk, 49
Nederlands (afk.), 50 middelbaar technisch onderwijs (afk.), 52 drugs, 54 windrichting, 56 dichtwerk,
57 kant (Eng.), 58 bepaald persoon, 59 deel van een
boom, 61 heilige romeinse rijk (afk.), 63 vulkaan, 65
kleur, 66 eenheid van kracht, 67 meisjesnaam, 69
Bijbelse reus, 71 oneven, 72 kantoorbediende, 75
voetbalclub, 76 uitgebreid technische school (afk.),
78 éénkleurig, 79 naaigaren, 81 eten bereiden, 83
spook, 85 legendarisch Braziliaanse voetballer, 87
kampeerartikel, 90 snoepen, 93 jongensnaam, 95
Russisch heerser, 96 lidwoord, 97 alstublieft, 99
militair (afk.), 100 kip, 101 Indianensymbool, 102
deel van de dag
Verticaal: 1 oude Belgische munt, 2 Europeaan,
3 eerste kamer (afk.), 5 gezelligheidsclub, 6 tweewieler, 7 muzieknoot, 8 boom, 9 glazen knikker,
12 visetend zoogdier, 15 beschadiging, 16 dreadlocks, 18 de (Frans), 19 kanaalpeil (afk.), 21 land
in het Midden-Oosten, 23 land in Europa, 25 losgeraakte naad, 26 kleur, 27 mixdrank, 28 muziekterm, 30 deel van een schip, 31 chocolademerk, 35
automerk, 36 meisjesnaam, 37 deel van je voet, 40
keukengerei, 42 schoeisel, 45 leraar, 47 pestkoppen, 49 broedplaats, 50 steekwapen, 53 boksterm
(afk.), 55 onder andere (afk.), 58 bescheidenheid,
60 planeet, 62 ruikvermogen, 64 Algemeen Nederlands Assurantiekantoor (afk.), 65 boerengerei, 68
ingang, 70 verbonden, 73 deel van een kast, 74
oude Nederlandse munt, 77 Frans vennootschap,
78 klein kind, 80 ambtenaar, 82 waterdier, 84 glad
oppervlak, 85 afbeelding, 86 lectori salutem (lat.),
88 voegwoord, 89 modeverschijnsel, 91 lucht, 92
International Air Transport Association (afk.), 94
tweetal, 96 boom, 98 bruto (afk.), 100 bevel
Plaats de volgende letters achter elkaar en je
krijgt de benaming van een scheldwoord dat
vroeger gebruikt werd voor een lastige vrouw:
100 41 9 90 68 46 85 14 49 42 11 1 31 58 73

66
67

68

69

71

72

76

73

80

85

81

101

94

82

87
91

88

89

92

95
98

Pas op voor oplichters

84

86
90

97

75
78

83

93

74

77

79

70

96
99

100
102

Een bewoner van Lambert Melisz is onlangs
voor duizenden euro’s opgelicht. Er kwamen
twee mannen langs die vroegen of er iets te
stofferen of te repareren viel aan de meubels.
Daarbij is een groot geldbedrag buitgemaakt.
De mantelzorger van deze meneer wil iedereen
en speciaal de kwetsbare oudere bewoners van
Lambert Melisz waarschuwen tegen oplichters
die aan de deur komen. Pas goed op, houd de
pincode voor uzelf en geef in geen geval uw pinpas mee.
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EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

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

INSTALLATIEMAN

r
e
m
m
a
V ol e n d

www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

renovatie
onderhoud
service

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

Uitvaartverzorging

Dag & Nacht bereikbaar
023 - 5 371 375

VISHANDEL PLAT

WEBSITES • HOSTING • ONDERHOUD

opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan

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

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

MKB-ONLINE.NU

Gré Luttik

-

Ruud Kerkhoff

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

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

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

06-814 757 74

Zoekmachine vriendelijk
Geschikt voor mobiel

info@mkb-online.nu

WWW.MKB-ONLINE.NU

Westzijde 318, Zaandam
T 075 - 616 17 17



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

DE KINDERTUIN

PeuterSpelen
Voor- en Naschoolseopvang
Kinderdagverblijf

Kindertuin Westzaan is al jaren een betrouwbaar adres voor kinderopvang in Westzaan
Wij bieden kleinschalige
kinderopvang voor
0-12 jarigen in Westzaan
en Assendelft.

Meer informatie?
Stuur ons een mail op
info@kindertuin.nu
Meer info op kindertuin.nu
0f 075 6150217

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

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

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

Spreekuren Westzaanse huisartsen

Doopsgezinde Gemeente

Spreekuren van dr. H.B.E. Vink, dr. G.N. van Altena
en dr. B. Peeters.
Torenstraat 2-4, 1551 BL
Wegens corona voorlopig geen inloopspreekuur.
U kunt een afspraak maken tussen 8.00 en 17.00 uur
op 075-6353 806. Voor een afspraak op dezelfde dag
of voor het aanvragen van visites en recepten belt u
vóór 10.00 uur. Zie ook: www.huisartswestzaan.nl.

Spoedgevallen

Maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur: 06-19993189
en bij grote spoed: 112. Zorg dat u uw
medicijngegevens en uw verzekeringspasje bij de
hand hebt.

Waarneming

Tussen 17.30 en de volgende morgen 8.30 uur, in de
weekenden en op feestdagen kunt u voor medische
hulp naar de centrale huisartsenpost bellen:
075-6533000.

Apothekersdienst

Buiten de openingstijden van uw eigen apotheek
kunt u in de Zaanapotheek in het Zaans
Medisch Centrum terecht voor spoedrecepten:
075-6552555, fax: 075-6552559.

Verloskundigen

Om de week kunt u op woensdagochtend op
Torenstraat 4 terecht voor het spreekuur van
verloskundigen.
Zie www.verloskundigenassendelft.nl.

Veilig Thuis

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kinder
mishandeling. Bel gratis 0800-2000. Dag en nacht,
ook in het weekeind.

Dorpsbus

Hebt u de dorpsbus nodig voor vervoer? Bel
De Groene Koets voor een afspraak: 06-13445600.

Sociaal Wijkteam

Inloop in Lambert Melisz elke vrijdag van
9.00-10.30 uur
In De Kwaker in de even weken op dinsdag
10.00 - 11.30 uur
Bel 075-2060 019 of mail team3@swtzaanstad.nl
voor een afspraak bij u thuis. Zie ook:
www.swtzaanstad.nl/assendelft-plus-westzaan

6 juni 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
13 juni 10.00 uur ds. Jannie Nijwening
20 juni 10.00 uur zangdienst
27 juni 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
Elke eerste donderdag van de maand komt een
groepje mensen bij elkaar in de Kooger Vermaning.
Van 20.00 tot 21.30 uur spreken zij met elkaar
over Bijbelteksten die zij zelf het bespreken waard
vinden, om wat voor reden dan ook. Ieder neemt
ook een bijbel mee, zodat je mee kunt lezen.
Niet gehinderd door enige theologische kennis,
verkennen wij met elkaar wat er nou eigenlijk staat,
hoe je het kunt opvatten, wat je er in aanspreekt of
juist niet. De gesprekken zijn bijzonder inspirerend.
Ook zin om te komen? Kijk voor de actuele
informatie op de site: www.dgkoog.doopsgezind.nl

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

Gereformeerde Gemeente Westzaan
U bent van harte welkom om de diensten te
bezoeken. Graag wel aanmelden via
GerGemWestzaan@kpnmail.nl
3 juni 	14.00 uur ds. B. Labee
(huwelijksbevestiging)
6 juni 10.00 en 15.30 uur leesdienst
13 juni 10.00 en 15.30 uur leesdienst
20 juni 10.00 en 15.30 uur leesdienst
23 juni 19.30 uur ds. F. Mulder
27 juni 10.00 en 15.30 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
6 juni 10.00 uur ds. J.P. Schouten, Naarden
13 juni 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
20 juni 10.00 uur ds. L.J.T. Heuvelman, Naarden
27 juni 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
Vanwege corona zijn bovenstaande kerkdiensten
onder voorbehoud. Bekijk voor de meest actuele
informatie en de wijze van aanmelden de website:
www.pgwestzaan.nl

De Wessaner

Politie

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 beheerders van
de publicatiekasten zijn:

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.

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

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

Rabelais zei: Voor mensen die wachten
kunnen, komt alles op tijd.

Oude nummers van De Wessaner zijn digitaal in
te zien op www.westzaan.nl.
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GEZICHTSBEHANDELING,

HUIDVERBETERING ,
ELEKTRISCH ONTHAREN

Fiets Service
Ramon

SPECIALIST IN BIER, WIJN EN
VELE SOORTEN GEDISTILLEERD

Onderhoud en reparatie
Haal- en brengservice

Nu ook bij ons verkrijgbaar
de Originele Reght Huys Bitter

Telefoon: 06-13547972
Guisweg 35

Blankenburg 21
1551AS Westzaan

1544 AG, Zaandijk

info@slijterijsaendyck.nl
tel. 075 - 621 37 91

www.slijterijsaendyck.nl

www.slijterijsaendyck.nl

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

06 - 55 321 459
Gas - Water - Sanitair

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

INSTITUUTLIEV.NL

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

CO2-KLIMAATNEUTRAAL DRUKWERK

HuigHaverlag Printing is één
van de eerste écht duurzame
drukkers van Nederland
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.
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Witte Vlinderweg 74
1521 PS Wormerveer
info@huighaverlag.nl
075-612 73 73
www.huighaverlag.nl

CERTIFICERINGEN

