Sparen?
Een luciferdoosje was mijn eerste spaarpot. We kregen nooit
zakgeld, maar we hadden wél
een jolige oom die veel lachte en
knipoogde en ons vaak een dubbeltje gaf. Dat dubbeltje moest in
het doosje. Omdat er in de buurt
een snoepwinkeltje was én een
automaat met Van Houten-repen
op de hoek, kwam er van sparen
niet veel terecht. Mijn tweede
spaarpot was een blikken hondje
met een tong uit zijn bek. Als je
op zijn tong een muntje legde en
op een palletje drukte, slikte hij
dat muntje in. Ping, en wég was
het. Mijn vader had het sleuteltje.
Mij lukte het al snel om het geld
er zonder sleuteltje uit te krijgen
door het deurtje te forceren.
De tandartsen hebben nog jaren werk aan mijn gebit gehad,
vanwege de snoepuitbarstingen
van toen gekoppeld aan nietaangeleerd poetsgedrag. Tot ver
in mijn volwassenheid ben ik zoet
geweest met mijn kaken, tanden en kiezen. Van sparen kwam
niet veel terecht. Vlak voor mijn
pensioen heb ik me verdiept in
mijn spaarloonregeling uit de jaren 80. Het lokkertje was aan het
eind een bedrag in één keer uitgekeerd te krijgen. Hier verheugden we ons op wél gespaard geld.
Maar helaas, het gaat wel mijn
pensioen aanvullen maar niet als
dat bedrag inééns. Dat blijft bij de
bank in depot. Afkopen is te duur.
Sparen? Ik doe het nooit meer!
Linda Wessels, redactie

Soms moet je eieren voor je
geld kiezen.
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Boek over geschiedenis doopsgezinde
gemeenschap in Westzaan
Noorder- en Zuidervermaning belangrijk gebouwen
In het mooie Westzaan ligt de geschiedenis voor het oprapen. De karakteristieke houten huizen en stolpboerderijen ademen de sfeer van vroeger. De Grote Kerk, al bijna twee eeuwen zonder toren, torent
desondanks hoog boven de bebouwing uit. Het Reghthuys, waar omheen de auto’s rakelings passeren,
is een fraai gebouw waar je figuurlijk gezien niet omheen kunt. Veel minder in beeld zijn twee gebouwen die toch een minstens even belangrijke rol hebben gespeeld in het Westzaanse leven van vroeger. De
Noordervermaning aan de J.J. Allanstraat en de Zuidervermaning aan het Zuideinde, twee (grotendeels)
houten kerkgebouwen, zijn de herinneringen aan de grote doopsgezinde gemeenschap die het dorp vroeger kende.
Omslag van het boek

Het zijn herinneringen om te koesteren, want de doopsgezinde gemeenschap was vanaf de 16e tot in de 19e
eeuw van grote invloed op het reilen
en zeilen in het dorp. In de 20e eeuw
nam deze invloed sterk af. Uiteindelijk kregen de Noordervermaning
en de Zuidervermaning een andere
bestemming, respectievelijk als kerk
van de Gereformeerde Gemeente
Westzaan en als sfeervolle concerten vergaderlocatie.
Gebouwen en personen
Om de herinnering aan dit belangrijke hoofdstuk in de Westzaanse
geschiedenis, die van de doopsgezinden, levend te houden is recent
een boek verschenen: ‘Doopsgezind
in Westzaan. De geschiedenis van de
Waterlands Doopsgezinde gemeente
en de Fries Doopsgezinde gemeente
te Westzaan’. Hierin wordt uitgebreid
stilgestaan bij de bouwgeschiedenis
en verbouwgeschiedenis van beide
vermaningen. Maar gebouwen gaan
pas echt leven als je meer weet over
de personen die een rol hebben
gespeeld bij de totstandkoming, het
onderhoud en het reguliere gebruik.
Daarom is er in het boek ook ruim
aandacht voor de personen die de
Noorder- en Zuidervermaning bouwden, er zondags naar de kerk gingen
om ‘vermaand te worden’, wie er op
Lees verder op pagina 3 >

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

Wij hebben een heerlijk 3 gangen afhaalmenu
voor u samengesteld, dit menu wisselt om de
twee weken, met een keuze in het hoofdgerecht.
Dit menu kunt u 1 dag van te voren bestellen.
Het menu wordt koud meegegeven en het
hoofdgerecht kunt u thuis in de oven en
magnetron verder bereiden.

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.

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.
Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan, Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136
www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl
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Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Zonnebloemloterij 2021

Vervolg van pagina 1 >
de preekstoel stonden (de dominees), waar zij
woonden, wat hun leeropvattingen waren en
waaruit de onderlinge verschillen tussen de doopsgezinden ‘aan de Noord’ en ‘aan de Zuid’ bestonden. Ook worden de personen beschreven die
de gebouwen onderhielden (de kosters), waar zij
woonden en wie de orgels bespeelden.
Het onderwerp van dit boek, dat ruim 100 pagina’s
telt, is dus veel breder dan alleen de historie van
de Noorder- en Zuidervermaning en de doopsgezinde gemeenschap. Ook de geschiedenis van
diverse Westzaanse families, zoals Van Zaanen,
Kruijt en Gorter en de historie van huizen aan
de Kerkbuurt, J.J. Allanstraat en het Zuideinde,
passeren de revue.

De voormalige Noordervermaning. Nu de kerk van de
Gereformeerde Gemeente Westzaan.

Rijkgeïllustreerd
Uiteraard valt er niet alleen veel te lezen, maar
ook te kijken. Veel tekeningen en foto’s uit de collecties van de Westzaanse Digitale Beeldbank en
het Gemeentearchief Zaanstad geven een nog
duidelijker beeld van de Noordervermaning en
Zuidervermaning en de andere besproken panden
en personen. Hebt u belangstelling? U kunt het
boek bestellen via historiedoopsgezindwestzaan@
gmail.com of via 06-1133 1130. De prijs bedraagt
€14,95 exclusief verzendkosten.
Jan van der Male

De Zonnebloemloterij voor 2021 start eind april.
Omdat het door corona nog steeds een rare tijd is
willen we voorlopig nog niet fysiek langs de deur
gaan met loten. Wij hebben ‘bestelenvelopjes’
beschikbaar gekregen van De Zonnebloem en zullen
proberen die zoveel mogelijk huis-aan-huis te verspreiden. U kunt invullen hoeveel loten u wilt, geld in
het envelopje doen en het telefoonnummer bellen
dat bijgeleverd wordt. Wij kunnen dan het lot of de
loten bij u thuis bezorgen en de enveloppe met het
geld in ontvangst nemen. Tevens kunt u ook weer via
de afdelingspagina van De Zonnebloem Westzaan
(www.zonnebloem.nl/loten) en bij de lotenverkoper
(Anneke van ’t Hoff-Martens) één of meer loten kopen
en digitaal betalen. U krijgt het/de lotnummer(s) via
de mail toegestuurd. We willen graag na de corona
onze gasten weer leuke, ontspannende dingen kunnen aanbieden om zo weer een lach op hun gezicht
te krijgen. Helpt u mee?

De Zuidervermaning is nu een sfeervolle concert- en
vergaderlocatie.

Melkchocolade voor Alpe d’HuZes op het Weiver
In 2017 hebben wij ook al eens in De Wessaner gestaan. Toen woonden wij net op het Weiver. Wij hebben toen een heel succesvolle actie voor
Alpe d’HuZes gedaan met heerlijke bonbons. Ook op de Winterfair van dat jaar waren wij aanwezig. Inmiddels wonen wij al weer vier jaar met
veel plezier in Westzaan.
kanker, de derde keer waren dat helaas al vijf kaarsjes. Opgeven is dus nog steeds geen optie!

Dit jaar gaan wij hopelijk voor de vierde keer aan
Alpe d’HuZes meedoen. Hopelijk zeg ik, want met
alle beperkingen die de coronacrisis oplevert, is dat
nog helemaal niet zeker. Het evenement is vorig
jaar niet doorgegaan en voor dit jaar is het al verplaatst van 3 juni naar ergens in september. Dat
weerhoudt ons er niet van om nu al volop actie te
voeren. Het geld is nu, misschien nog wel meer dan
anders, heel hard nodig. De organisatie merkt dat
de aandacht van veel mensen op dit moment op
andere zaken is gericht en dat is heel begrijpelijk.
Maar… het eerste jaar dat we meededen hebben
we één kaarsje gebrand in de Hollandse bocht
Zeven voor iemand die we zijn kwijtgeraakt aan

Daarom voor deze editie van Alpe d’HuZes een naar
ons idee heel laagdrempelige actie. We verkopen
heerlijke Zaanse melkchocoladerepen gemaakt
door De Euforij Chocolade uit Wormerveer. Het ontwerp is gemaakt in samenwerking met Van Midden
Reclame, ook uit Wormerveer. Het is dus een echte
Zaanse reep. Dat is ook te zien aan het ontwerp: de
slingerende rivier de Zaan met haar kenmerkende
huisjes en molens gaat langzaam over in de slingerende beklimming van de Alpe d’Huez helemaal
tot aan de finish op de top.

wil je ons toch steunen dan kan dat via onze actiepagina www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/
TimbototheTop.
Menno van Dijk en Heleen Hartog

Op het moment van schrijven van dit stuk hebben
we al 4250 repen verkocht, maar we willen er nog
veel meer verkopen. De reep kost twee euro, waarvan één euro naar Stichting Alpe d’HuZes gaat.
Mocht je iets leuks met onze repen willen doen of
heb je gewoon trek in een lekkere reep, loop dan
even aan op Weiver 103 of vind ons terug op de
sociale media onder #ad6repen. Wil je onze repen
bijvoorbeeld in je winkel of in de bedrijfskantine
neerleggen, dan hebben we een heel leuk displaytje voor tien repen. Hou je niet van chocolade, maar

3

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!

www.saenbike.nl

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

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

HIER HAD

UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie
over adverteren in
kunt u mailen naar
financien@wessaner.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 rietzanger houdt van
ruige oevervegetaties
Gelukkig, in april druppelen de eerste rietzangers weer neer bij molen Het Prinsenhof. Ze zitten verscholen in de oude rietkragen en de
mannetjes zijn zich al voorzichtig aan het oriënteren wat een goede
broedplaats zou kunnen worden.

De rietzanger. Foto Gerda Bekker-Visser.

Ze zijn lastig te fotograferen. Gelukkig geeft Gerda Bekker-Visser een
prachtige foto van de zeer beweeglijke druktemaker kunnen maken. Het is
in het algemeen geen schuw vogeltje
en daardoor meestal goed te zien. Hij
heeft een geelbruin verenkleed met
een opvallende lichte wenkbrauwstreep en een donker gestreepte kop
en rug. Uiterlijk is hij daardoor goed
te onderscheiden van de kleine karekiet. De borst, flanken en stuit zijn

niet gestreept. Hij zingt vanuit de
vegetatie en tijdens zijn vlucht laag
boven het riet.
De
rietzanger
(Acrocephalus
schoenobaenus) heeft een wilde
zang vol imitaties van andere vogels,
maar die is altijd herkenbaar aan het
krassende karakter. Heel anders dan
het ritmische staccato van de kleine
karekiet. We moeten nog even tot
mei wachten, dan zingen de rietzangers vrijwel de hele dag onver-

moeibaar door. Later in die maand
verstomt de zang, als de vogels druk
zijn met broeden. Pas in juni leeft de
zang even op.
De rietzanger is een vogel van rietlanden, zoals hier in het Westzijderveld.
Hij houdt het liefst van ruige oevervegetaties en bouwt zijn nest meestal in
het landriet. Zijn ideale leefomgeving
bestaat uit een combinatie van jong
en overjarig riet en een dichte, deels
hoog opschietende kruidenlaag. Hij
eet insecten, die hij laag bij de grond,
in de dichte vegetatie vangt. Rietzangers laten zich goed zien tijdens
het zingen. De mannetjes klimmen
tot in de top van een rietstengel en
voeren vaak een korte zangvlucht uit,
waarna ze als een parachuutje weer
neerdalen.
De rietzanger is een trekvogel en
overwintert ten zuiden van de Sahara. Mannelijke rietzangers bezetten
na aankomst in het broedgebied een
territorium. Hierbij geldt dat vroeg
aangekomen exemplaren de betere territoria kunnen bemachtigen.
Territoriale mannetjes vestigen de
aandacht op zich door zang en baltsvluchten.
De vrouwtjes kiezen een partner op
basis van verschillende afwegingen,
waaronder zangrepertoire, baltsgedrag en de kwaliteit van het territorium. Zodra een vrouwtje zich aan een
mannetje heeft gebonden, wordt ze
door het mannetje gevolgd totdat zij
een compleet legsel heeft. Een deel
van de mannetjes vestigt vervolgens
een nieuw territorium om opnieuw
een vrouwtje aan zich te binden. Het
nieuwe territorium wordt veelal niet
ver van het oorspronkelijke gevestigd. De mannetjes houden daarbij
het broedverloop in het eerste terri-

Mozaïek van rietzomen.

torium in de gaten, en helpen bij het
voeren van de jongen zodra de eieren
zijn uitgekomen.
Het centrum van het Guisveld bestaat
tegenwoordig uit een mozaïek van
rietzomen, smalle sloten en natte
graslanden, een typisch leefgebied
voor de rietvogels. In de polder Westzaan kwamen na 1985 meer subsidies
vrij om rietpercelen te maaien, zodat
moerasvogels zoals de rietzanger
beter stand kunnen houden. Na een
dip in de jaren zeventig en tachtig
van de vorige eeuw neemt het aantal,
weer toe. Nu gaat het steeds beter. In
sommige van oudsher belangrijke en
grote leefgebieden van de rietzanger,
zoals ons gebied, benaderen de aantallen rietzangers inderdaad die van
enkele decennia eerder.
Het aantal rietzangers hangt mede
af van de neerslag in Afrika. Flinke
regenval in de Sahara betekent meer
of minder rietzangers. Dit seizoen
lijkt een goed jaar voor de rietzangers
te worden. Ik ben benieuwd.

Roda investeert in de jeugd
Afgelopen maand heeft de technische jeugdcommissie clinics georganiseerd voor de jeugdteams
van WKV Roda. Roda vindt het belangrijk om de
jonge korfballers goed op te leiden. Naast de vaardigheden van de eigen trainers, is het ook een verrijking om met de expertise van trainers van buiten
de club kennis te maken. Voor de jeugdteams
waren er verschillende clinicleiders met verschillende disciplines geregeld. Voor de jongste leden,
de F- teams was dit Michelle in ’t Veen, voormalig
speelster van Jong-oranje. De E-jeugd kreeg een
toptraining van Niels Doeves, oud- speler van ZKV
en Blauw-Wit Amsterdam. Voor de D-jeugd een clinic met Chris Kaper, die met zijn club KZ in 2008
Nederlands kampioen werd. De C1 kreeg een training van selectietrainer en coach Tim Ebbes. En

de oudste teams, de B1 en A1, van Jordi Pasma en
Alwin Out. Beide spelers hebben interlands achter
hun naam staan, en spelen nu in het eerste van
onze buren Koog-Zaandijk. In deze clinic stond het
vrijkomen voor het schot centraal, iets wat in het
korfbal voor alle leeftijden lastig blijft. Grote stap
naar achteren, slim (weg)springen in de baan van
de bal, er kwamen allerlei tips en trucs voorbij.
Daarna werden er onderling één-tegen-één-duels
uitgevochten. Hierbij mochten de spelers laten zien
wat ze hadden opgestoken van de tips van Jordi en
Alwin. De clinics waren een groot succes voor onze
jeugdleden, een mooie toevoeging voor een doelpuntrijke toekomst voor onze mooie dorpsclub!
Myrthe Smit

Knielend vlnr: Carmen, Esmee, Femke, Mason, Jessie en Emy.
Staand: Liam, Romy, Rowen, Femme en Nicky.
Achteraan clinicleider Michelle in ‘t Veen.
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tom
// van reclame

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 55
beeld: Digitale Beeldbank

De wederopbouw
Na de oorlog veranderde er weinig in de Nederlandse maatschappelijke verhoudingen. De
behoefte aan emancipatie was ook in de wederopbouwtijd nog altijd groot. De vertrouwde
zuilen bleven. Er was na de oorlog wel een poging om te komen tot een socialistische ‘doorbraak’. De tijd bleek daarvoor nog niet rijp. Het strandde voordat de jaren vijftig voorbij waren.
Tot het eind van de wederopbouwtijd (1970) hielden de zuilen stand. Daarna pas werd hun
aantrekkingskracht en invloed kleiner. Een nieuwe generatie, opgegroeid na de oorlog, leek
de emancipatie minder nodig te hebben

De watersnood van 1953

Midden in de wederopbouwtijd werd Nederland
getroffen door een zware overstromingsramp.
Een noordwesterstorm joeg op 1 februari 1953 het
zeewater op veel plaatsen over de dijken van Zeeland en delen van Zuid-Holland. Ruim 1800 mensen kwamen om. Onmiddellijk werden er overal
inzamelingen gehouden. Ook in Westzaan. De zaal
van De Prins en de Regentenzaal van het Weeshuis
waren op 2 februari nauwelijks groot genoeg voor
alle ingezamelde kleding. Er zaten zelfs veel volledig nieuwe kledingstukken bij. Het sorteren duurde een hele dag en was pas om acht uur ’s avonds
gereed.

Zaandam nog een nieuwe sluis gebouwd. Deze
‘Haremakersluis’ raakte nu buiten gebruik. Midden
jaren zeventig (1976) werd ze uiteindelijk gesloopt
en gedempt. Aan de houtbewerking op de historische vestigingsplaats achter het station van
Zaandam kwam definitief een eind. Ook andere
traditionele vestigingsplaatsen bij het Zaandamse
centrum werden prijsgegeven, zoals het grote terrein rond de nieuwe balkenhaven (Bruijnzeel) en
het houteiland in de Voorzaan (William Pont, 1990).
Omvangrijke bedrijfsterreinen kwamen verder vrij
in Westzaan-Zuid. Hier vertrok het houtbedrijf Rote
(1991). In de nieuwe eeuw had de Zaanse houtbewerking zich teruggetrokken op enkele terreinen
langs het Noordzeekanaal (Verkade, 1982, p 277;
Ankum e.a. 1991, p 343).

Aanpassingen in de industrie

Niet alleen de houtbewerking stond voor grote
aanpassingen. Het tij veranderde voor de hele
industrie. De gevestigde Zaanse bedrijven kregen
te maken met nieuwe markten, nieuwe technieken en nieuwe producten. Grote, internationaal
werkende ondernemingen konden daar snel op
inspelen. Voor de familiebedrijven in de Zaanstreek
bleef daarentegen vaak maar een enkele weg over,
samenwerking en fusie. Stond die weg niet open,

Sloop van de fabriek van Molenaar’s Kindermeel aan
de Vaartdijk.

dan volgde het einde.
De grote traditionele Westzaanse fabrieken die
moesten sluiten, zoals Avis (1969), Molenaar (1975),
Grootes en De Valk (beide 1981) waren voorbeelden
van een veel bredere beweging. Terwijl de Zaanse
gemeentebestuurders nog lang uitgingen van de
industrie als de drijfkracht achter de economie,
sloeg de bedrijvigheid zelf een heel andere weg in.
Vanaf de jaren zestig, aan het eind van de wederopbouwtijd, begon de Zaan onmiskenbaar te
verschuiven van industrie naar dienstverlening.
Dienstverlening zoals handel, vervoer of financiering. Die ontwikkeling werd ook steeds meer
zichtbaar in de werkgelegenheidscijfers. Terwijl de
totale werkgelegenheid langs de Zaan in de tweede helft van de twintigste eeuw nagenoeg gelijk
bleef (rond vijftigduizend arbeidsplaatsen), daalde
het aandeel van de industrie van een riante 64% in
1960 tot niet meer dan 15% in 2013.

Beeld van de watersnood begin februari 1953.

Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen was de bestemming van de Westzaanse giften. Een vrachtwagen
van De Valk zorgde voor het vervoer. Later hield
men nog een collecte. Die bracht ruim 21 duizend
gulden op, voor die tijd een opmerkelijk groot
bedrag. Met messen en vorken, zo meldden de collectanten, werden de bankbiljetten in de volle bussen geduwd.

Hout in de wederopbouw

De Zaanse bedrijven ontmoetten in de eerste
wederopbouwjaren, net als vlak na de Eerste
Wereldoorlog, weer een ruime inhaalvraag. Van
alles moest worden hersteld en vernieuwd. De
internationale concurrentie was echter ook sterk.
Na een snelle start ging daarom vooral de Zaanse
houtbewerking een tijd van aanpassingen tegemoet. Zagen en schaven gebeurde meer en meer
in de landen waar het hout groeide. De Zaandamse
balkenhaven zag zijn aanvoer gestaag afnemen. In
de tweede helft van de jaren zestig kwam de aanvoer zelfs vrijwel tot stilstand.
In de jaren dertig had men in de Westzanerdijk bij

De balkenhaven van Bruijnzeel. Boven het houteiland van William Pont in de Voorzaan.
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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.
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

Tijdens corona fit
blijven en zelfstandig
wonen

Uitslagen visclub De Braak

Handige informatie voor Zaanse ouderen
Als u al wat ouder bent, komt u door corona
misschien veel minder vaak het huis uit.
Daardoor bent u minder in beweging dan u
zou willen. Of wacht u langer met het maken
van bepaalde keuzes, zoals verhuizen of het
aanpassen van uw woning. Hoe kunt u in
coronatijd op deze gebieden toch actief blijven? De gemeente Zaanstad geeft u hieronder enkele tips.

Fit blijven

Fit blijven is best lastig in deze coronatijd, maar
juist nu erg belangrijk. Gelukkig zijn er, ondanks
alle beperkingen, genoeg manieren om in beweging te blijven. Bijvoorbeeld door te wandelen, te
fietsen, te zwemmen of gebruik te maken van de
openbare fitnessapparatuur buiten. Dat kunt u ook
samen met iemand doen, als u goed afstand houdt.
Zo blijft u mensen ontmoeten. Hieronder vindt u
enkele tips om fit te blijven tijdens corona.
• In Zaanstad staan fitnesstoestellen speciaal
voor ouderen die u gratis kunt gebruiken om in
beweging te blijven. Zoals een fiets- en een crosstrainer om conditie op te bouwen en vet te verbranden. Ze zijn te vinden in verschillende Zaanse
parken. Het overzicht hiervan vindt u op www.
blijfinbeweging.zaanstad.nl.
• Buitenzwembad De Crommenije in Krommenie
is sinds 5 februari open. Het zwemwater is rond de
20 graden. Op de website www.sportbedrijfzaanstad.nl staan de openingstijden en de mogelijkheid om online een plekje te reserveren en een
kaartje te kopen.
• Het Sportbedrijf Zaanstad heeft veel beweegtips voor senioren (55+), onder andere op het
gebied van wandelen, fietsen en thuis sporten.
Bekijk de website voor meer informatie: www.
blijfinbeweging.zaanstad.nl.

Zelfstandig blijven wonen

De meeste mensen willen, ook wanneer ze ouder
worden, zo lang mogelijk zelfstandig blijven
wonen. Gelukkig zijn er veel slimme en (vaak) kleine en praktische oplossingen om uw bestaande
woning hiervoor geschikt te maken. Maar u kunt
ook denken aan verhuizen naar een beter passende woning.

Bent u eigenaar van een woning en wilt u weten
hoe u uw woning kunt (laten) aanpassen aan wat u
nodig hebt? Maak dan een gratis afspraak met één
van de woonadviseurs van gemeente Zaanstad. De
woonadviseur laat u oplossingen en verbeteringen
zien die passen bij uw wensen en uw situatie. Aan
dit advies zijn geen kosten verbonden. De woonadviseurs werken in deze coronatijd zoveel mogelijk
digitaal of telefonisch. Wilt u toch liever een huisbezoek? Bespreek dit dan met de woonadviseur.
Een huisbezoek gaat volgens de coronarichtlijnen.
Bel voor meer informatie naar het gemeentelijk
informatienummer 14075.
Bent u huurder van een woning? Neem dan voor
meer informatie over het aanpassen van uw
woning contact op met uw woningcorporatie. Kijk
voor meer informatie en ideeën over woningaanpassingen ook eens op www.langerthuiswonen.nl
(kies voor ‘wonen’).

Seniorencomplexen

Denkt u eraan te verhuizen naar een gelijkvloerse
of kleinere woning? Of naar een woning met meer
zorgmogelijkheden? Onlangs is er een mooie en
handige brochure verschenen met uitgebreide
informatie over maar liefst 48 seniorencomplexen
in Zaanstad. Er staan ook foto’s en plattegronden
bij. Handig om eens rustig door te bladeren als u
eraan denkt om (in de toekomst) te verhuizen. De
brochure is gratis in te kijken en af te halen bij uw
woningcorporatie en in de hal van het stadhuis. U
kunt de brochure ook telefonisch opvragen via het
gemeentelijk informatienummer 14075.
De brochure en een bijbehorende digitale kaart
kunt u ook bekijken op www.langerthuiswonen.
zaanstad.nl (kies voor ‘wonen’).

Als alles goed gaat gaan we net als voorgaande
jaren ook in 2021 weer onze visavonden houden,
met misschien hier en daar wat aanpassingen,
mocht dit noodzakelijk zijn. Het plan is dat we
midden mei gaan starten met 15 avonden van
19.00 uur tot 21.30 uur, met een kleine onderbreking voor de koffie. Hopelijk kunnen we onze
15 avonden dit jaar weer aan de waterkant doorbrengen en hoeven we niet, zoals het afgelopen
jaar, het aantal avonden terug te brengen in verband met de opgelegde beperkingen. Mochten
er onder de lezers nog visliefhebbers zijn die
ook mee willen doen, neem dan even contact
op met ondergetekende via 075-6169 309.
Tevens hierbij de uitslag van het afgelopen seizoen. Vanwege corona was het tot op heden niet
mogelijk een uitslagenavond te beleggen, zoals
we dat al meer dan 35 jaar gewend waren. De
vangsten leken op het eerste gezicht wat tegen te
vallen, maar uiteindelijk lag het totaal gemiddelde
boven het gemiddelde van de afgelopen jaren.

Uitslagen visavonden:
1e Cees Sopjes 2148 cm,
2e Bets Mulderij 2108 cm,
3e Dennis de Haan 1607 cm,
4e Piet Kempenaar 1544 cm,
5e Jeffrey Buitenhuis 1394 cm.
Koppelwedstrijd:
Cees Sopjes en Piet Kempenaar met 257 en
256 cm. In totaal 513 cm.
Grootste vis: Piet Kempenaar 52 cm.
Winnaar Van Heukelumcup: Ajelica Sterk.
Zoals u ziet, is het een sterk gemêleerd gezelschap dat onze avonden bezoekt, van jong tot
oud en zowel man als vrouw. Schroom dus niet
om ook te komen vissen.
Cees Sopjes

Herleving nog steeds in gedwongen diepe rust
Terwijl de leden van toneelvereniging Herleving
uitkijken naar de start van de repetities is voorzichtigheid nog steeds het devies. Ook voor dorpshuis De Kwaker is dit dramatisch. Geen activiteiten
betekent ook geen gezelligheid van komende en
gaande cursisten en verenigingsleden. Dit geldt
ook voor de repetities van de toneelvereniging. De
dinsdagavond, onze vaste repetitieavond, is voor
de sociale contacten van onze verenigingsleden
van wezenlijk belang.

Ondanks de 1,5 meter afstand, het dragen van
mondkapjes en de verdere maatregelen is eenieder bezorgd voor besmettingen. Het repeteren op
toneel geeft zoveel beperkingen dat het praktisch
onmogelijk is. Maar de optimistische geluiden dat
er misschien verruimingen aankomen, geven hoop
voor de rest van het jaar. Het moment van starten
met de repetities is tevens bepalend voor het vaststellen van de data van de uitvoeringen. Daarbij
is dan ook de vraag met hoeveel mensen kan de

zaal gevuld worden. Maximaal 30 of 50 bezoekers
brengt ook beperkingen met zich mee. Maar we
blijven hoopvol gestemd en er gloort licht aan het
einde van de tunnel.
Martin van ‘t Veer
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Simone Dijkman

HIER HAD

UW

MAKELAARDIJ

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

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.

Voor informatie
over adverteren in

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

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

kunt u mailen naar
financien@wessaner.nl

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
ESCHAD
UW
DEUW SCHA
IALIST
SPEC
ST
SPECIALI
ET!
TH
EL
REG
H
REGELT ET!

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
ruiten en
en open
open daken
daken

Ook
Ook voor
voor schade
schade aan
aan de
de caravan
caravan of
of camper!
camper!
Houthavenkade
Fax
Houthavenkade 50
50
Fax 075-6706123
075-6706123
1506
PD
Zaandam
info@oudenaren.nl
1506 PD Zaandam info@oudenaren.nl

Tel.
Tel. 075
075 -- 616
616 48
48 85
85

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

Douwe Duinmaijer:
‘Overdag op de Zaanse Schans, daarna in De Prins’
Douwe Duinmaijer (bijna 26) woont met
zijn moeder Marjolein Bouwman (55),
veertien katten, twee Vlaamse reuzen,
een hok met kippen en hond Faas op
Middel 26.

Heb je hobby’s?

Er is hier in huis veel gesloopt en ik heb dat samen
met mijn moeder, opa en oma opgeknapt. Verder
kijk ik op Nascar naar autoraces. Ik haat voetbal. Ik
ben een heel aparte jongen. Vechtsporten vind ik
ook heel leuk om te zien. In de tuin schiet ik met
mijn luchtbuks op schietkaartjes. Daar heb je geen
Waar ben je geboren?
Op de Vaartdijk in Assendelft. Op mijn vijfde vergunning voor nodig, omdat je patronen onder
scheidden mijn ouders en verhuisden we naar dit de 6,5 mm blijven. Je mag niet op levende wezens
huis. Mijn broer Niels woont in Zaandam en heeft (vogels) schieten. Ik doe dat ook echt niet, want
dan krijg je geloof ik een strafblad en wordt mijn
met zijn vrouw veganistisch bedrijf Body Masters.
buks ingenomen. Hiernaast hebben ze vorig jaar
een baby gekregen. Als ik een uurWaar heb je op school gezetje wil schieten stuur ik een appje
ten?
‘Door
judo
staan
wanneer het kan. Om het leuk te
Eerst naar basisschool Ayundo in
deze vingers
houden gebruik ik soms kleinere
Assendelft waar mijn moeder kleuschietkaartjes of ik hang een voorterjuf was. Omdat ik dyslectisch ben
scheef’
werp aan een touwtje. Ik schiet tien
ging ik naar Sjalom (speciaal ondermeter, maar mijn bugs kan meer
wijs) in Rooswijk. Schrijven gaat
goed, maar spellen en lezen gaan slecht. Daarna dan negentig meter schieten. Van mijn zesde tot
ging ik naar praktijkschool De Faam. Ik heb sta- mijn eenentwintigste heb ik aan judo gedaan, bij
gegelopen bij Broodje van Dick in de Peperstraat, Randori in Assendelft. Ik haalde de bruine band.
waar ik in het weekend ook nog twee jaar vast heb Ik heb met Nederlandse jeugdkampioenschapgewerkt. Bij zwembad de Crommenije beheerden pen meegedaan. Ik ben in de Top 100 geëindigd.
ze het snoepwinkeltje. Als ik daar met vrienden Door blessures (hè, kutwoord) en pijn ging het niet
was werd er wel eens omgeroepen of de heer meer. Ik ben een keer gevallen met de fiets. Mijn
Duinmaijer naar het snoepwinkeltje wilde komen. standaard brak af en kwam in mijn enkel terecht.
Dan wist ik meteen: ik moet werken, haha. Ik vind Daar zit nu een gat dat soms nog steeds pijn doet.
de horeca heel leuk. Ik heb bij banketbakkerij De Een paar vingers staan ook scheef. Die zijn achter
Wijn stagegelopen, bij Irodion en Van der Valk. Mijn revers blijven hangen en dan was het knak! Midlaatste stage was hier bij Restaurant De Prins. Ik ben delvinger uit de kom, tenen uit de kom, nagels eraf
zomaar naar binnengelopen, heb me aan Mireille gescheurd, alles intapen en doorgaan. Ik doe nu
voorgesteld met de vraag of ik mocht stagelopen. niets meer aan sport, maar wil wel graag weer naar
Ik deed toen de horecaopleiding bij het ROC op de de sportschool om mijn conditie op te bouwen.
Elandsgracht. Als bijbaantje stond ik om acht uur Of ik nou werk of niet, ik loop iedere dag iets van
eerst op de Zaanse Schans foto’s te printen, fietste 30 km. Faas is een drukke Friese stabij en die heeft
daarna naar De Prins, waar ik wat at en de rest van aandacht nodig. Met hem loop ik graag een ‘rondje
molen’ of het hele Westenwindpad.
avond in de bediening zat.

Waar werk je sindsdien?

Ging je voorheen ook wel uit?

Ik haalde mijn diploma en mocht bij Mireille meteen fulltime in vaste dienst. Dat is nu acht jaar
geleden. Ik heb van kok Bert van Maurik heel veel
geleerd, maar de bediening vond ik toch leuker.
Ik moet zeggen: Fernando is een hele goede leermeester. Die heeft met me geoefend om met een
dienblad te lopen. Voor je het weet krijg je drie borden in je hand, vier borden of een plateau champagneglazen. Gewoon maar doen. Ik heb er echt
plezier in. Ondanks corona. Hotelgasten die hier
in de omgeving werken halen hun eten beneden
op en moeten dat volgens de coronaregels op hun
kamers opeten. Ik help nu ook mee met kamers
schoonmaken, doe vaak het ontbijt, help met reparaties en doe onderhoud in de tuin. We werken met
een leuk sterk team. Mireille is echt top. Ze is er
altijd. Als ik haar nodig heb kan ik haar altijd bellen.
En omgekeerd zij mij ook.

Vroeger ging ik met vrienden naar Zaandam,
Amsterdam of Krommenie, maar sinds mijn twintigste boeit dat me niet echt meer. De sfeer in
Zaandam werd steeds grimmiger. Soms gaan we
daar nog wel eens snookeren of poolen. Met vrienden game ik Call of Duty, een schietspel. Ik nodig
ook wel eens iemand uit voor een gesprek en dan
hebben we de grootste lol met elkaar. Als ik me verveel ga ik fietsen. Dan zie ik wel waar ik uitkom. Dat
kan zomaar Castricum zijn. Op mijn gewone fiets
met achteruittraprem. Lekker mijn eigen tempo,
muziekje aan. Mijn moeder vindt het fijn dat ik veel
buiten ben. Ik heb wel eens een periode gehad dat
ik maar binnen zat en nergens zin in had. Laat me
dan maar effe. Maar dat heb ik er toch weer uit zien
te krijgen. Omdat mijn moeder ook fulltime werkt
(in de hulpverlening) doe ik ook huishoudelijke
taken en haal ik boodschappen.

Heb je een relatie?
Ik ben al drie jaar vrijgezel. Het afgelopen jaar ben
ik wel op date geweest, maar je mist toch wel de
vrijheid om ergens naartoe te gaan. Ik zoek een
meisje dat begrijpt dat ik afwijkende werktijden
heb. En het zou fijn zijn als zij ook sportief is.

Van welke muziek hou je?
Hardcore. Ik ga ook naar die festivals. Mensen denken wel dat ik daar pillen gebruik en snuif, maar je
mag daar best een bloedtest bij me doen. Je zal
alleen een hoog alcoholpercentage bij me vinden.
Ik heb een keer geblowd, maar dat vind ik helemaal niks. Aan de rest begin ik nog niet eens. Maar
ik dans wel lekker mee. We gaan naar festivals in
België, Duitsland of Walibi Flevoland. Ik heb aangemeten oordoppen, want ik heb geen zin om doof
te worden. Ik heb nog geen rijbewijs. In 2018 had ik
het er te druk voor. Ik moet mijn theorie nog halen.
Vanwege mijn dyslexie heb ik extra training nodig.
Ik hoop het mondeling te kunnen doen of dat de
vragen worden voorgelezen.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Oeh… Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Ik
vind het belangrijk om mijn eigen huis te hebben.
Dat ik mijn werk kan behouden en een leuk gezin
krijg. Ja, om er ook voor mijn gezin te zijn. Dat is
echt wat ik hoop. En wat ik wil.
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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Ook zo’n zin in weer een
avondje uit?
Velen van jullie zitten waarschijnlijk nog met smart te wachten op het vaccin. Wij moeten nog
steeds veel geduld hebben, helaas! Maar het komt ooit weer goed! Ik sta ook te trappelen. Ik wil
weer een gezellige verjaardag kunnen vieren of met vrienden thuis aan tafel kunnen eten, wijntje
erbij en spelletjes doen. Ik hoor her en der dat deze tijd veel mensen heeft geïnspireerd om zelf wat
meer te gaan kokkerellen. Dat is weer een voordeel. Uitgebreid of zoals dit recept ook eens snel
en makkelijk.

Paksoistamppot

de aardappelen en doe de deksel weer op de pan.
Kook het geheel nog 1 minuut. Giet het water af en
voeg de curry-paste, de roomboter en een beetje
peper toe. Stamp het geheel tot een smeuïge
stamppot. Voeg vervolgens de cashewnoten en
gefrituurde uitjes toe en roer deze door de paksoistamppot heen.

Weetje:

Hoofdgerecht voor 2 personen
Bereidingstijd: 15 minuten

Wat hebben we nodig?
500 gram voorgekookte kruimige aardappelen
60 gram cashewnoten
1 eetlepel green curry-paste( bijvoorbeeld Koh
Thai)
1 eetlepel roomboter
1 struik paksoi
1 beetje peper
3 eetlepels gefrituurde uitjes

Bereiding:
Doe een laagje water in een grote pan en zet deze
op het vuur. Voeg de aardappelen toe zodra het
water kookt. Doe een deksel op de pan en laat die
11 minuten opstaan. Snijd ondertussen de paksoi
in reepjes. Voeg de paksoi na 11 minuten toe aan

Paksoi is een
langbladige open
Chinese kool met
groene bladeren
en spierwitte bladstelen van Aziatische origine.
Tegenwoordig in alle supermarkten te verkrijgen.
Ik weet niet of veel mensen deze groente gebruiken of kennen. De groente is het gehele jaar te
koop en vaak afkomstig van Nederlandse glasteelt,
maar ze komt ook uit Aziatische landen, Israël en
Zuid-Europa. Paksoi is een koolsoort. Maar net
zoals sla en andijvie, is het een bladgroente. Paksoi
is een knapperige groente die zowel in salades, in
roerbakgerechten als in stamppot verwerkt kan
worden. De hele struik is bruikbaar. De groente
moet wel zo bereid worden dat ze wat knapperig
blijft. Vaak worden er pikante kruiden, knoflook
of gember toegevoegd om het gerecht op smaak
te brengen. Fijn gesneden en licht geblancheerd
worden paksoistelen verwerkt in salades.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

De evenementencommissie van het Reghthuys
staat te trappelen van ongeduld. Kunnen we
misschien binnenkort weer samenkomen? Om,
als het kan en mag, direct weer de deuren open
te kunnen gooien, blijft het Reghthuys zich voorbereiden op het nieuwe evenementenseizoen.
Vol trots presenteert het voorzichtig en onder
voorbehoud de volgende artiesten:
23 april: Gerard Alderliefste (zie foto), 24 juni:
Duo 2FeelGood, 28 mei: Marc Enthoven, 24
sept: Hans Hanneman en eind oktober: Amsterdamse avond met kroegtijger Beppie Bijsient.
Er kunnen onder normale omstandigheden zo’n
75 mensen per voorstelling plaatsnemen in de
grote zaal, maar het zou ook kunnen dat de coronamaatregelen van toepassing zijn. Dan mogen
er 30 mensen worden toegelaten. Kijk voor de
meest actuele informatie over het wel of niet
doorgaan van bovenstaande optredens op de
Facebookpagina (Reghthuys Westzaan). En, als
je daar toch bent, geef ons een like, een duimpje
én volg ons!
Wil je bij een van deze optredens aanwezig zijn?
Mail dan naar info@reghthuyswestzaan.nl voor
de reservering en de prijs van de toegangskaarten. Die is mede afhankelijk van het aantal toegestane personen. We zien jullie hopelijk snel.
Pas goed op jezelf!
Esther Keizer

Vrijheidsmaaltijdsoep voor Westzaan
Net als vorig jaar
kan ook dit jaar
vanwege de coronarestricties
in
Westzaan
geen
openbare 4 Meiherdenking worden gehouden. Hetzelfde geldt voor activiteiten
op Bevrijdingsdag 5 mei.
Sinds het einde van Tweede Wereldoorlog kunnen
we in Nederland in vrijheid leven, al voelt dat voor
veel mensen met de huidige maatregelen niet zo.
Natuurlijk is de oorlogstijd niet te vergelijken met
de tijd waar we nu in leven, maar het zal ongetwijfeld bij mensen, die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, herinneringen oproepen. De
commissie 4 Mei-herdenking van de Westzaanse

Gemeenschap roept iedere inwoner van Westzaan
op de Nederlandse driekleur op 4 mei halfstok
buiten te hangen. Dit mag vanwege de speciale
omstandigheden de hele dag voorafgaand aan de
nationale herdenking.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft kookschrijfster Yvette van Boven gevraagd om een recept
voor de vrijheidsmaaltijdsoep van 2021 samen
te stellen. Dit is een frisse lentesoep geworden.
Het recept is te bezien op www.vrijheidsmaaltijd.
nl. Wat is er mooier dan samen aan tafel over vrijheid in gesprek te gaan! Geen zin om zelf de soep
te maken? Op zaterdag 1 mei zal de soepfiets van
Jongwijs de vrijheidsmaaltijdsoep mee hebben. De
fiets stopt op 13 plaatsen in het dorp, zodat je daar
je soep kunt afhalen. Je kunt je vrijheidsmaaltijd-

soep vanaf 24 april reserveren via menu.jongwijs.
nl/soepfiets.
De commissie wil het maken van een documentaire
weer oppakken. Onze plaatsgenoot Mirthe Westrik
zal deze documentaire maken op basis van gefilmde interviews met (oud-)bewoners van Westzaan.
Het gaat om verhalen en wetenswaardigheden
over het leven tijdens de oorlog in Westzaan. Hiermee kunnen we de verhalen bewaren voor de
generaties na ons. Bewoners die hieraan willen
meewerken wordt gevraagd contact op te nemen
met Gerda Steenbergen 06-1280 5499, Rina Schenk
06-3095 5876, Jan Heijink 075-6288 355 of Patricia
Fleumer 075-6280 596.
commissie 4 Mei-herdenking Westzaan,
Jan Heijink
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(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

03

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. meijerboomverzorging.nl of bel 06-21800308

www.joek-aa.nl

HIGH TEA
BIJ JE THUIS

• Hartige belegde
broodjes
• Hartige belegde
toastjes
• Scone met jam en
slagroom
• Red Velvet gebak
• Cheesecake
• Slagroomtruffel
• Bonbon
• Macaron
• Mini quiches
• Fruitsalade
• Tomatensoep
• Verse munt en honing
• Diverse theesoorten
• Flesje Cava

HIGH TEA €29,95 p.p.
We missen onze gasten van De
Watertoren zo ontzettend, dat we jullie
graag onze High Tea voor thuis willen
aanbieden.
Heb jij iets te vieren of heb je gewoon
zin in een gezellige en lekkere middag?
Bestel onze uitgebreide High Tea door
een mail te sturen naar info@wolfsend.
nl of app Daniela 0643540128.
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boomrooierij • boomverzorging
• boomveiligheidscontrole
• bomen en planten
• stobbenfrezen

Wolfsend
Lagedijk 13,
1544 BA Zaandijk

Nieuw bestuur VVV Westzaan
Allereerst willen wij het afgetreden bestuur heel hartelijk
bedanken voor hun inzet en de
mooie dingen die ze in de afgelopen jaren hebben neergezet. Wij
nemen met veel plezier het stokje
van jullie over. Op 26 maart zijn
we in de ledenvergadering gekozen als nieuw bestuur. Hier zijn
wij heel blij mee en we stellen ons
dan ook graag aan jullie voor. De
nieuwe voorzitter is Dirk Schreuder, de jeugdvoorzitter Laurence
Berghouwer, de vicevoorzitter
en technische commissie Patrick
Volkers, de penningmeester Dennis Nuij en de secretaris Sandra
Lelieveld-Gorthuis.
De komende weken zullen wij ons op
de website en social media wat persoonlijker gaan voorstellen aan jullie.
Genoeg plannen voor de toekomst,
maar voor nu vinden wij het belangrijk dat we de jeugd enthousiast houden en dat ze na corona ook nog met
veel plezier bij Westzaan blijven voetballen. Ondanks dat er in het afgelopen jaar geen wedstrijden gespeeld
konden worden hebben de trainers/
coaches ervoor gezorgd dat de jeugd

wel gewoon kon blijven trainen. Daar
zijn we ze erg dankbaar voor en wij
willen er dan ook voor zorgen dat
zij in het nieuwe seizoen met veel
plezier de trainingen blijven geven.
Volgend seizoen steken we de gehele
jeugd in een compleet nieuw tenue.
Dit doen we om meer eenheid te creëren binnen de jeugd. Meer informatie hierover zal spoedig volgen. Op
13 juni bestaat de club 100 jaar! Een
mijlpaal. Helaas kunnen wij dit in verband met de coronamaatregelen in
juni nog niet vieren. Maar wat in een
goed vat zit verzuurt niet. Het jubileumfeest gaat er zeker komen, maar
we hebben het verplaatst naar de
laatste dag van ons 100-jarig bestaan.
Wij hopen uiteraard (om alvast in de
stemming te komen) dat we dit jaar
ook nog een klein feestje met elkaar
kunnen gaan vieren in de prachtig
verbouwde kantine.
Wij hebben er zin in en kijken ernaar
uit om samen met iedereen aan de
slag te gaan. Uiteraard houden we
jullie via de website en social media
op de hoogte van de plannen. 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

Van links naar rechts: Dennis Nuij, Patrick Volkers, Dirk Schreuder, Sandra Lelieveld-Gorthuis en
Laurence Berghouwer.

Houtsnijwerk timpaan Reghthuys aan restauratie toe
Ons Reghthuys verwijst duidelijk
naar de Klassieke Oudheid, die
begint rond 500 v.Chr. in Griekenland, een periode van grote
culturele bloei. Als einde van de
Klassieke Oudheid wordt veelal
het jaar 476 na. Chr. genoemd.
In dat jaar zette Odoaker, een
Germaanse legeraanvoerder, de
laatste keizer van het West-Romeinse Rijk af.
Hier in Westzaan kun je dagelijks
genieten van de neoclassicistische
bouwperiode van rond 1780, die
teruggrijpt op deze Grieks-Romein-

se tijd. De voorgevel wordt gedomineerd door een zogenoemd
middenrisaliet. Een risaliet, of gevelvoorsprong, is het gedeelte van een
gevel dat over de volle hoogte een
beetje naar voren springt. Zie ook de
vier zuilen van Bentheimer zandsteen
uitgevoerd in de Ionische stijl, te herkennen aan de vorm van de krullen
en de aanzetten van de voet. Daarboven bevindt zich het fronton (ook
wel timpaan genoemd), met precies
in het midden het wapen van de
banne Westzaan, dat wordt geflankeerd door een aantal symbolen van
onder andere handel, scheepvaart,

wijsheid en voorzichtigheid. Van
links naar rechts zien we een drietand
(zeevaart), een kruis (christendom),
een wereldbol (handel, scheepvaart,
vrijheid), een kist met documenten
(beschrijvingen van inboedels, van
bijvoorbeeld wezen), een slang (voorzichtigheid), een spiegel (zelfkennis),
een hoed (waardigheid of hoed van
de vrijheid) en een anker (zekerheid,
vastberadenheid).
Helemaal in de top zie je het licht
stralen. Er was onze voorouders veel
aan gelegen dat de rechtspraak in
alle gevallen in de openbaarheid
en in het licht plaatsvond. Onder de
zon zijn twee fasces gekruist, een
oud Romeins symbool van de rechtspraak, in de vorm van een roedenbundel met bijl.
Houtsnijwerk verrot
Velen van ons rijden dagelijks langs
ons prachtige Reghthuys en zullen
ongetwijfeld, al dan niet bewust, het
timpaan met het prachtige houtsnijwerk herkennen. Bij een inspectie is
onlangs gebleken dat het houtsnijwerk verrot is en gerestaureerd dan
wel vervangen moet worden. De

voorlopige kosten worden geraamd
op twintigduizend euro. Dit valt niet
binnen het budget dat Stichting ’t
Reght Huys gereserveerd heeft voor
het onderhoud. Daarom starten wij
een inzamelingsactie en doen we een
beroep op iedereen die het Reghthuys een warm hart toedraagt, op u
allen dus!
Hoe kunt u helpen?
Door een donatie te doen op het
rekeningnummer van Stichting ’t
Reght Huys Banne Westzaan ovv ‘restauratie timpaan’: NL78 RABO 0370
116 216. En door uw lege statiegeldflessen in te leveren bij de Coöp en op
de doneerknop te drukken.
Stichting ’t Reght Huys Banne Westzaan doet mee met de online-collecte
van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
In de actieweek van 28 mei t/m 5 juni
ontvangt u van ons een Whatsappbericht met de vraag om te doneren
voor de restauratie van het timpaan.
U kunt zelf een bankapp kiezen en
een bedrag doneren.
Help mee om de restauratie mogelijk te maken!

15

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

jaar
Al méér dan 35t
lis
ia
ec
sp
dé
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

Communicatie begint altijd bij jezelf…
In maart werd er op obs De Kroosduiker
in alle klassen gewerkt over het thema
‘communicatie’. De hele dag door wordt er
gecommuniceerd, het is een sociale activiteit
en kan op veel manieren gebeuren. Bij elk gedrag of gevoel gebruiken mensen het om een
boodschap over te brengen en om informatie
te delen.
Bij de kleutergroepen en in de onderbouw hebben
we het vooral gehad over de post. Een onderwerp
dat deze leeftijdsgroep zeker aansprak. Iedereen
heeft weleens een kaartje gekregen of verstuurd,
maar hoe gaat dat precies? Waar gaat de brief heen
nadat je hem in de brievenbus hebt gegooid? In
elke klas werd een echt postkantoor gebouwd
om heerlijk spelenderwijs te leren. Er kon zelfs
geld gepind worden om kaarten en postzegels te
kopen. In het postkantoor werden de brievenbussen geleegd, post gesorteerd, pakjes gewogen,
namen, adressen en plaatsnamen geschreven én
gelezen, postzegels geplakt en pakketjes ingenomen. De postbodes bezorgden daarna alles op de
juiste adressen. Ze hadden het er maar druk mee!
Natuurlijk werd er ook geknutseld: posttassen, brievenbussen, postbodes en postzegels. Ook werd er
op school veel echte post bezorgd! Ouders en opa’s
en oma’s stuurden ons leuke kaarten en brieven. We
kregen zelfs post uit Zwitserland, België en Costa
Rica. Dat vonden de kinderen heel interessant.
In de middenbouwgroepen leerden de kinderen
gebarentaal en geheimschrift, maar ook brailleschrift. Een ouder van groep 4 bij juf Mariska schreef
zelfs voor alle kinderen hun naam in braille, leerde
ze woorden schrijven, boeken lezen en spelletjes
spelen in braille. Dat was een bijzondere ervaring!
In de bovenbouwgroepen gingen ze terug in de
tijd en leerden ze over communicatiemiddelen
van vroeger. Bij juf Femmy in de klas stond een
oude telefooncentrale, zodat de kinderen met
elkaar konden bellen. Ook hadden ze een portofoon, faxmodem, scanner, veldtelefoon, megafoon en een boordradio om uit te proberen. Wat
een verschil met onze moderne laptops en smart
phones! Er werden ook verhalen geschreven over
communicatie. Anne en Zoë wilden hun verhaal
in enkele klassen voorlezen. Het was een span-

nend verhaal over een gestolen satelliet. Ze maakten er zelfs een PowerPoint-presentatie bij! En
er werden ook nog grote satellieten geknutseld.

Boven: Emma, Dana en Bradley verbazen zich over de oude
communicatiemiddelen.

Natuurlijk is het op een school ook heel belangrijk om met elkaar positief te communiceren,
elkaar complimenten te geven en open te staan
voor feedback. Daar werd ook veel aandacht aan
besteed. Iets wat natuurlijk het hele jaar door
gebruikt wordt om een fijne sfeer in onze klassen
te creëren.
team De Kroosduiker

Anne en Zoe lezen hun verhaal voor.

Onder: Jayson bezorgt pakketjes.

Lente bij Babino
De afgelopen maand hebben de peuters van
de peuteropvang Westzaan het thema ‘lente en
Pasen’ gehad. Er zijn mooie paashazen gemaakt
die een mandje gevuld met een geschilderd ei
vasthouden. De paashaas was ook nog langs
geweest, want alle eieren waren verstopt. Gelukkig
zijn de kinderen heel goed in zoeken en hebben
ze alle eieren weer gevonden. Ook zijn er kuikens
versierd met veren en vlinders gestempeld op een
bloem. Wij hebben het met de peuters over de
lente gehad. Wat hoort daar precies bij? Er werd

heel veel genoemd: bloemen, lammetjes, vlinders,
vogels, eieren. Tijdens het buiten spelen hebben
we gekeken of we vogels, vlinders of bloemen konden vinden. We hebben verschillende bewegingsactiviteiten gedaan. ‘Pak je jas als een paashaas, de
peuters springen naar de kapstok toe. ‘Houd de
eieren heel’, de peuters krijgen een ballon en die
moeten zij in de lucht houden.
Mariska en Sarah
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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

Bakker & Van der Blom
Uitvaartzorg speelt in op trend
Onlangs vond een unieke samenwerking plaats tussen deze uitvaartonderneming en de van
oorsprong in Westzaan gevestigde kistenfabriek de Boer onder leiding van Cees Dekker en Lex
Clardij. Dit bedrijf maakt houten exportverpakkingen. In deze kisten verpakt bereiken veel
machines en andere kwetsbare producten over de hele wereld hun bestemming. Nu was Cees
Dekker door de huidige trend van ecologische en milieuvriendelijke producten voor lokaal gebruik al langere tijd op zoek naar een nieuw en hem passend product. Tijdens een ontmoeting
met uitvaartverzorgers Dennis Bakker en Martin van der Blom kwam dit ter sprake. Zij zaten
ook met een vraag die met de huidige milieutrend verband hield. De vrij nieuwe trend van begraven worden op een natuurbegraafplaats vroeg om een andere benadering en aangepaste
materialen.
Op natuurbegraafplaatsen worden geen grafstenen
geplaatst. Men ontvangt alleen de GPS-coördinaten
die op de begraafplaats de positie van het graf aangeven. Zo’n graf is overigens blijvend en wordt nimmer geruimd. Met een mobiele telefoon zijn deze
coördinaten later makkelijk te vinden. Verder is het
de bedoeling dat er op den duur in de bodem niets
overblijft of achterblijft. Men lost als het ware op in
de natuur en keert hierin terug. Buiten de eenmalige
kosten voor het begraven hoeven er geen jaarlijkse
kosten voor grafrecht te worden betaald. Op deze
natuurbegraafplaatsen zijn materialen als spaanplaat, plastic, vergulde handgrepen en nylon van de
binnenbekleding uit den boze.
Toen hij dit alles hoorde stelde Cees aan Dennis en
Martin voor een vurenhouten kist te maken en deze
deels met houtwol te vullen, om zodoende alleen

materialen te gebruiken die volledig in de bodem
oplossen. Met aanvullende informatie van Bakker
en Van der Blom werd toen nog besloten om een
hoofdsteun aan te brengen. Met de houtwol kan
men een matras creëren voor ondersteuning van
het lichaam. Bovendien adviseerde Dennis een iets
groter formaat kist, met een binnenmaat van 1,96
meter lang en 0,59 meter breed, in verband met de
steeds groter wordende Nederlanders.
En zo werd medio november 2020 het nieuwe product geboren: een gunstig geprijsde ecologische uitvaartkist van kistenfabriek de Boer. Inmiddels heeft
dit product van Bakker en Van der Blom Uitvaartzorg
al bij diverse begrafenissen zijn weg gevonden. De
kist kan vanzelfsprekend ook door uzelf of door uw
uitvaartondernemer besteld worden. Want hoe je

Vlnr Martin van der Blom, Dennis Bakker, Lex Clardij en Cees de Boer bij de ecologische, vurenhouten doodskist.

het nu wendt of keert, het aardse leven is voor iedereen helaas eindig. Het blanke vurenhout van de kist
nodigt de familieleden uit tot een tekening met pen
of viltstift, een beschildering, of een laatste boodschap van kinderen aan de overledene.
Ook voor gewone begrafenissen en crematies leent
deze ecologische uitvaartkist zich uitstekend. Door
de afwezigheid van lijmen, plastic en nylonmaterialen is de milieubelasting bij verbranding ofwel, zoals
men dat tegenwoordig met een mooi woord noemt,
‘de footprint’ van de overledene tot een minimum
beperkt. Bij Dennis Bakker en Martin van der Blom
zijn alle werkzaamheden rond een uitvaart in goede
en vertrouwde handen. Als onafhankelijke Westzaanse onderneming bieden zij de meest persoonlijke service. Zij kunnen in deze stressvolle tijden rond
een overlijden helder en overzichtelijk denken en
zo ontzorgen ze de familie op vele punten. Kortom,
zoals zijzelf zeggen: Wij zijn er als we er moeten zijn
om de familie op alle fronten bij te staan.

Historische
Vereniging komt
met speurtochten
De hele coronapandemie maakt het er ook
voor de Historische Vereniging niet makkelijker op. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat
we de activiteiten voor een ieder veilig kunnen organiseren, is elke keer weer de vraag
die we onszelf als bestuur stellen. Maar toch
denken we dat het ook deze keer weer gelukt
is en daarom willen we u hier als vereniging
alvast van op de hoogte brengen.
Achter de schermen wordt namelijk druk
gewerkt aan een drietal speurtochten voor de
maanden juni, juli en augustus. De speurtochten
worden extra spannend gemaakt met bijzondere elementen die opgesnord moeten worden. Of de speurtochten wandelend of fietsend
worden afgelegd zijn we nog aan het uitwerken,
maar het worden in ieder geval speurtochten
die voor een ieder toegankelijk zijn en er zullen
verrassende elementen in verwerkt zijn.
Uiteraard zullen er ook kleine prijzen worden
uitgereikt aan degenen die de opdrachten van
de speurtocht foutloos hebben gemaakt. Of
deze prijzen per speurtocht worden uitgereikt
of alleen aan het einde van de serie van drie
speurtochten, daarover zijn we nog aan het
brainstormen.
We hopen uiteraard dat er zoveel mogelijk
enthousiaste Westzaners zich in zullen schrijven
en deel gaan nemen aan deze leuke speurtochten. In de mei-editie van De Wessaner zal meer
informatie worden gepubliceerd. Houd deze
dus goed in de gaten!
Historische Vereniging Westzaan,
Michael Bruins, secretaris

19

• 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. De oplossing van de kolompuzzel van vorige maand is WOLKENKRABBER, de naam van de door Piet Schutte gebouwde toren
aan de Zuid. Winnaar van de cadeaubon van 50 euro is Annelot de Weert van de Nauernasche
Vaartdijk. Veel puzzelplezier met dit kruiswoordraadsel!

KRUISWOORDRAADSEL
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62
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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 schelwoord dat
vroeger gebruikt werd voor een lastige vrouw:
100 41 9 90 68 46 85 14 49 42 11 1 31 58 73

65
66

67

68

70

71

75

72

79

84

80

100

93

81

83

85

86

89

96

74
77

82

92

73

76

78

90

87

88

91

94
97

Geen hanging baskets

69

95
98

99
101

Helaas kunnen de hanging baskets in ons dorp
niet doorgaan. De gemeente heeft ons namelijk
laten weten dat de nieuwe hoge nostalgische
lantaarnpalen te kwetsbaar zijn. Dit wordt het
beleid in heel Zaanstad. Eerder hadden wij van
een andere afdeling begrepen dat wij alleen
moesten overleggen welke lantaarnpalen
geschikt zouden zijn, in verband met verkeersborden, zicht, enzovoort.
Wij vinden het heel erg jammer en bedanken
iedereen die al een bijdrage heeft gestort. Die
ontvangt u natuurlijk terug!
Tineke Dekker t.dekker16@chello.nl
Jolanda Hendriks a.hendriks551@gmail.com
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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.

25 apr 10.00 uur br. Bram van der Zijden
2 mei 10.00 uur br. Klaas Arend Booij
9 mei 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
16 mei 10.00 uur ds. Theo van Willigenburg
25 mei	Pinksteren 10.00 uur met de
Zaangemeenten
30 mei 10.00 uur ds. Pieter Oussoren

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

Gereformeerde Gemeente Westzaan
Van harte welkom om de diensten te bezoeken.
Graag wel aanmelden via GerGemWestzaan@
kpnmail.nl
25 apr 10.00 en 15.30 uur leesdienst
28 apr 19.30 uur ds. F. Mulder
2 mei 10.00 en 15.30 uur leesdienst
9 mei 10.00 en 15.30 uur leesdienst
16 mei 10.00 en 15.30 uur leesdienst
20 mei 19.30 uur ds. L. Blok
21 mei 	15.00 uur (huwelijksbevestiging)
ds. M. Joosse
23 mei 	Eerste Pinksterdag 10.00 en 15.30 uur
leesdienst
24 mei Tweede Pinksterdag 10.00 uur leesdienst
30 mei 10.00 en 15.30 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
25 apr 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
2 mei 10.00 uur ds. A. Mak, Haarlem
9 mei 10.00 uur ds. E. Post, Huis ter Heide
16 mei 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
23 mei 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
30 mei 10.00 uur regionale kerkdienst in Zaandam
Vanwege corona zijn bovenstaande kerkdiensten
onder voorbehoud. Bekijk voor de meest actuele
informatie en de wijze van aanmelden de website:
www.pgwestzaan.nl.

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

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.

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 mei 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
27 mei 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.

Reverdy zei: De mens is
hoogmoedig van nature en bescheiden
uit noodzaak.

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

