
Go with the flow 

Zomer en veel vrije tijd. Er lonkt 
meer tijd voor alles. Er lonkt ook 
lekker fietsen en veel buiten zijn. 
Ik heb me goed laten informeren 
om eindelijk eens een tweewie-
ler te vinden die écht goed bij me 
past en die ik ook goed kan han-
teren. Vanwege korte (Wessels) 
benen plus twee handen die door 
Dupuytren behoorlijk zijn aange-
tast qua vorm, gevoel en kracht, 
kwamen we uit op een nieuw 
model. Met een aparte vormge-
ving, dat wel. Hij staat nu nog op 
een schip ergens in een kanaal te 
wachten op verder transport naar 
onze schuur. Ik verwacht dat dit 
model mij veel gedoe gaat be-
sparen, zeker met betrekking tot 
grip en kracht in de handmoto-
riek. Die kan ik ook beter bewa-
ren voor het tekenen en kook- en 
knutseluitspattingen. Daar is op-
eens heel veel tijd voor gekomen. 
Doen wat je kunt en kiezen voor 
gemak waar het anders kan. Het 
zorgt ervoor dat je in je flow blijft 
en dus kunt blijven doen waar je 
blij van wordt. Daar gaat het om 
met alle makkes die er op je pad 
kunnen komen. Mijn ‘fijne’ moto-
riek zorgt er in elk geval voor dat 
we regelmatig nieuw serviesgoed 
mogen aanschaffen. Uiteraard uit 
de Kringloop! 

Linda Wessels, redactie
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Het gaat door en  
het wordt een feest!
De eerste vergadering over De Dag van Westzaan is een feit en wat zijn er weer ontzettend veel leuke 
ideeën bij alle deelnemers: een rommelmarkt, demonstraties, exposities, eten en drinken op vele plaatsen 
en nog meer deuren die opengaan! En zo zijn er nog meer leuke ideeën, maar dat wordt te veel om hier 
allemaal op te noemen. Het belangrijkste is dat u erbij bent op 11 september. Rond 10.00 uur zal deze dag 
weer als van ouds worden geopend met de stoet oldtimers die (maar liefst twee keer) door het dorp zal 
rijden. En daarna kunt u overal in Westzaan terecht voor een hoop gezelligheid!

Voor de opening met oldtimers zoe-
ken we nog deelnemers die op deze 
dag graag een rondje willen rijden. 
Hiervoor kunt u zich opgeven via 
https://forms.gle/rZdrvWzqHkPtXg
xr6 of scan de QR-code. 

Als u zich opgeeft ontvangt u op de 
dag zelf ook een rallybordje en een 
lunchpakketje (zolang de voorraad 
strekt). De route en overige informa-
tie zal via de mail worden verstuurd. 

Hebt u zich nog niet aangemeld als 
deelnemer? Doe dat dan via ddvwik-
doemee@gmail.com. U zult dan een 
vermelding krijgen op de platte-
grond, die online geüpdatet kan wor-
den tot 10 september. 
Voor de uitgeprinte versie zal de 

deadline 1 september zijn.

Om de laatste puntjes op de i te zet-
ten zal er voor De Dag van Westzaan 
nóg een vergadering zijn, namelijk op 
woensdag 1 september om 20.00 uur 
in De Kwaker.

Voor meer updates: volg ons vooral 
op Facebook: De Dag van Westzaan 
en Instagram: dedagvanwestzaan.

organisatie De Dag van Westzaan
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Zaanweg 116, 1521 DR  Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Witte Vlinderweg 30A | 1521 PS Wormerveer | 075 621 64 88
06 40 21 81 11 | info@larsboot.nl | www.larsboot.nl

Openingstijden showroom: dinsdag en vrijdag 10.00-17.00 uur en uiteraard op afspraak.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAKKERIJ VERHAGEN 
Kerkbuurt 64, 1551AE Westzaan 
Tel. 075-6284041 / 06-43096176 

 
Diverse soorten brood, banket, 

hartige broodjes & tosti’s. 
 

Bij ons kunt u bij mooi weer op ons terras genieten  
van een lekker kopje koffie met gebak. 

 
Maandag 08.00 – 15.00 

Dinsdag t/m zaterdag 08.00 – 17.00 
Bezorging mogelijk, ook ’s avonds. 

We zijn weer open! 
U bent welkomen om bij ons te 

komen dineren  
van woensdag t/m zondag. 

Wij zijn geopend vanaf 16:00 uur.

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

Wij hopen u graag snel te mogen verwelkomen. 

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

telefonisch contacten op  
075-6281972.
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Historische speurtochten en obligaties
De gidsjes met historische speurtochten uit de vorige Wessaner zijn nog volop verkrijgbaar, dus doe alle-
maal mee! De prijs van een speurtochtgidsje is 1 euro. Er zijn drie speurtochten, die u tot en met 31 augustus 
kunt wandelen op uw eigen tempo, dag en tijd. Onder aan de vragenformulieren staat een inleverdatum 
die u kunt negeren. Alle ingeleverde formulieren worden gewoon beoordeeld en de prijsuitreiking is op 
de Open Monumentendagen van 11 en 12 september. De locatie daarvan zal nog bekendgemaakt worden. 
Een voorbeeldvraag: ‘Als wat voor type molen is Het Prinsenhof gebouwd?’ En zo zijn er nog heel veel an-
dere interessante vragen die goed zijn voor uw kennis van ons prachtige, monumentale dorp.

Obligaties
We zijn enige tijd geleden benaderd 
door de heer Arnold van Rhijn met 
de vraag of we interesse hadden in 
obligaties die uitgegeven zijn en ei-
gendom waren van Cornelis Kruijt uit 
Westzaan. Deze certificaten/obligaties 
hebben betrekking op molen De 
Tweelingen. Arnold van Rhijn is een 
nazaat van de toenmalige eigenaar. 
We hebben contact gezocht met het 
Molenmuseum, omdat we vonden 
dat de obligaties aan hen toebehoor-
den. Wij mochten exclusief in klein 
gezelschap het museum bezoeken, 
onder leiding van Fulco Rol, een be-
vlogen archivaris van de vereniging 
De Zaansche Molen.

Daar heeft het Molenmuseum uit 
handen van Arnold van Rhijn een 
obligatie overgedragen gekregen. 
Daarna zijn wij nog thuis in Westzaan 

op bezoek geweest bij Arnold Sol, 
die ook van Arnold van Rhijn een 
document aangeboden heeft ge-
kregen. Het betreft een bewijs van 
deelneming voor 100 gulden door 
houthandelaar Cornelis Kruijt (1809-
1856) uit Westzaan. Kruijt werkte met 
de Westzaner houtzaagmolens De 
Tweelingen en De Kruidberg. U kunt 
dit document ook terugvinden in de 
beeldbank van de Zaansche Molen.

Stadsarchief 
Verder hebben we het goede nieuws 
ontvangen van het Stadsarchief dat 
we de archiefwerkzaamheden weer 
voorzichtig kunnen gaan oppak-
ken. Hebt u zin om ook in een leuk, 
enthousiast gezelschap op de vrijdag-
ochtenden mee te helpen ons archief 
te redigeren, dan kunt u zich bij ons 
aanmelden via voorzitterhvw@west-
zaan.nl of 06-1717 1793. 

Nieuwe secretaris
Graag breng ik jullie op de hoogte 
van het feit dat onze secretaris per 
1 januari 2021 is verhuisd naar een 
ander deel van ons land. Ik ben ervan 
uitgegaan dat Peter Huisman al onze 
contacten op de hoogte had gebracht 
van zijn vertrek. Ik kom er steeds meer 
achter dat hij dat is vergeten, dus 
bij deze breng ik jullie, dan wel wat 
verlaat, op de hoogte van ons nieuwe 
correspondentieadres: Historische 
Vereniging Westzaan, Kerkbuurt 40, 
1551 AE Westzaan.

Door persoonlijke omstandigheden 
is onze nieuwe secretaris Michael 
Bruins nog niet ingewerkt, dus neem 
ik de honneurs al enige tijd waar. Zijn 
er zaken of dingen die u met ons wilt 
delen, dan kunt u dit te allen tijde 
doen via het emailadres van mij als 
voorzitter: voorzitterhvw@westzaan.
nl. Ik lees ook de mail van de secreta-
ris. Zijn e-mailadres is secretarishvw@
westzaan.nl.  Na de vakantie hopen 
we dat onze nieuwe secretaris zijn 
functie kan oppakken.

Ingrid Jahn-van Binsbergen, voorzitter 
Historische Vereniging Westzaan

Het bewijs van deelneming van 100 gulden van Cornelis Kruijt. Arnold Sol krijgt bewijs van deelneming.

De overhandiging in het Molenmuseum. Vlnr:  Arnold van Rhijn, Fulco Rol en Ingrid Jahn-van 
Binsbergen.
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Rechte tocht 9d, 1507 BZ Zaandam  
Tel: 075 - 631 23 84
Mob: 06 - 532 31 977
E-mail:     r.hotting@hottingelektrotechniek.nl 
Internet:    www.hottingelektrotechniek.nl

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

Banden en velgen  -  Uitlijnen

Uitstekende service en kwaliteit
voor een scherpe prijs!

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

www.autobedrijfbrakenhoff.nl

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

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

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan
Telefoon 075 622 72 62
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Di. t/m Za.
geopend

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

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

Sandra Klokkemeijer Robert Spil

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilSandra Klokkemeijer

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilRobert van Spil

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

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen 

en gehoorbescherming

Verzekerd van
Deskundig en persoonlijk advies

Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Draadloos muziek in uw hele huis

Traditionele audio installaties

Luidsprekers, AV meubels   

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

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

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

Een complete training in slechts 30 minuten!

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

Fitcircuit

 

Yoga Westzaan
J.J. Allanstraat 127

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

Hatha Yoga op maandag en donderdag van 20.00 tot 21.30

Voor meer informatie:

www.yogawestzaan.nl
Of bel Evelien Hooning 0641114706
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Dol op roodborstjes
Roodborsten zijn vaak erg nieuwsgierig en te goed van vertrouwen. 
De kat heeft de roodborst helaas al snel te pakken. Het zijn bovendien 
grondbroeders, en dus een makkelijk prooi voor belagers. Een belletje 
om de hals van de kat zou kunnen helpen. In onze tuin zie ik vaak een 
roodborstje rondscharrelen, altijd alleen. Dit vogeltje is super territo-
riumgericht en verdedigt zijn directie omgeving met volle overgave. 
Niet omdat het een mallepietje is, maar omdat het hem helpt te over-
leven. Roodborsten hebben namelijk hun territorium hard nodig om 
genoeg insecten te vinden, zodat ze niet verhongeren. Daarom zullen 
ze andere roodborsten die in hun leefgebiedje komen bevechten en 
direct verjagen. 

Het is dan vooral de rode borst die 
bij andere soortgenoten de agressie 
opwekt. En die aversie tegen rood 
zit zo diep in de aard van de rood-
borst, dat het ook geen rood speel-
goedautootje of andere voorwerpen 
zoals een rode bal accepteert. Als het 
vogeltje de eigen weerspiegeling 
ziet, dan wordt het helemaal te dol. 
Ze zetten daarbij hun rode borstve-
ren op.
Die afschuw van rood is ook met-
een de reden dat de jonge rood-
borsten bruin zijn. Op die manier 
worden ze tenminste niet aange-
vallen door hun eigen ouders. Die 
ouders hebben het in het broedsei-
zoen al moeilijk genoeg met zichzelf.  
 
De eerste keer dat een vrouwtje zich 
vertoont in het gebied van een man-

netje, valt hij haar onmiddellijk aan. 
Zij probeert zich dan in te houden en 
hoopt dat hij zijn vergissing inziet. Zijn 
territorium wordt dan tijdelijk even-
tjes in tweeën gedeeld, want samen 
voedsel zoeken is echt uitgesloten. 
Meestal maken roodborsten hun nes-
ten goed verborgen op de grond. In 
de winter trekt een deel van de rood-
borsten naar warmere streken in Euro-
pa, waar meer eten te vinden is. Ook 
vogels uit noordelijke en noordooste-
lijke streken trekken naar het zuiden 
en komen zo in Nederland terecht. 
Het lijkt dan alsof het roodborstje 
een standvogel is en geen trekvogel.  
 
In Zuid-Europa is in de winter wél 
voldoende eten te vinden voor rood-
borsten. Dat is het voordeel van weg-
trekken in het koudere seizoen. Dat 
maakt een barre tocht ondanks ver-

N A T U U R  I N  E N  O M  W E S T Z A A N  -  F R E D  E E R E N B E R G

dwalen, slecht weer, aanvaringen met 
ruiten, hoogspanningskabels, wind-
molens, vliegtuigen, illegale jacht en 
uitputting toch het risico waard. Scan-
dinavische roodborsten blijven vaak 
hangen in Nederland. Het is hier toch 
ietsje warmer. Er is dus meer te eten 
en het is een stuk minder ver vliegen. 

Het worden spannende weken in het 
komend najaar. De roodborst uit uw 
tuin gaat op weg naar Spanje of Por-
tugal, of er arriveert er juist één uit 
Scandinavië. Soms merkt u niks, dan 
blijft uw roodborst in uw verbeel-
ding lekker op dezelfde plek. Weten-
schappers bestuderen al tientallen 

jaren hoe de trekkers gebruikmaken 
van hun waarneming van het mag-
neetveld van de aarde. Een studie 
gepubliceerd in het wetenschappe-
lijke tijdschrift Nature, is een belang-
rijke stap om beter te begrijpen hoe 
vogels hun weg vinden in het lucht-
ruim. De roodborstjes weten niet hun 
precieze locatie tijdens het vliegen, 
maar kunnen wel een perfecte route 
uitzoeken naar warmere en koudere 
gebieden. Daarbij maken ze gebruik 
van een soort kompas in het oog.

Roodborstje. Foto Gerda Bekker-Visser.

Ongedwongen en verantwoord sporten
Fitcircuit begeleidt iedereen die op een ongedwongen en verantwoor-
de manier wil sporten. Hier kun je sporten in een ruimte die niet mas-
saal is, maar juist kleinschalig en persoonlijk. Bij Fitcircuit krijg je nog 
echt aandacht, tips en begeleiding. Of je een beginnende of gevorderde 
sporter bent is niet belangrijk. Het circuit is geschikt voor mensen van 
alle leeftijden en aan elk niveau aan te passen.

Interval-circuittraining
Er wordt een 30 minuten durende 
interval-circuittraining aangeboden 
waarin spierversterkende oefenin-
gen worden afgewisseld met con-
ditionele oefeningen. Elke oefening 
duurt steeds 50 seconden. Het cir-
cuit wisselt elke twee weken. De 
kans dat trainen saai wordt, is op 
deze manier erg klein.

Efficiënt voor iedereen
Door het korte trainingsprogram-
ma kun je efficiënt trainen in rela-
tief weinig tijd. De toestellen zijn 
gebruiksvriendelijk en 100% veilig 
voor de gewrichten. Iedereen, van 
elke leeftijd, kan dit circuit doen. Je 
hoeft de toestellen niet in te stellen 
op hoogte of met gewichten. Je kunt 
dus meteen starten. De zwaarte of 

intensiteit van elk toestel bepaal je 
vervolgens zelf. Door de oefeningen 
te versnellen, verhoog je de weer-
stand op het apparaat en andersom. 
De tussenliggende oefeningen zijn 
eveneens aan te passen aan ieders 
eigen niveau.

Kom eens kijken
Zoek jij de motivatie om te trainen? 
Wil je weer lekker in je vel komen te 
zitten en wil je dit in een ongedwon-
gen omgeving doen? Kom langs bij 
Fitcircuit in De Kwaker! 
Maandag- tot en met vrijdagoch-
tend geopend van 8.45 uur tot 12.00 
uur. Kijk voor meer informatie op 
www.fitcircuit.nl.
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Zomerexpositie ‘Zonder Haast’ 
Galerie Staphorsius in Westzaan organiseert deze zomer de zevende editie van de expositie ‘Zonder Haast’. 
Dit keer is er werk te zien van 18 vermaarde nationale en internationale kunstenaars, waarmee een, ook in 
prijs, gevarieerde collectie van zeer fijn geschilderde schilderijen en ook werk in een meer lossere impres-
sionistische stijl is te zien. Ook worden bronzen en houten beelden aangeboden. 

Dit jaar neemt Paul van Ernich (1960) 
voor het eerst deel. Hij specialiseert 
zich in stillevens en portretten, die hij 
op moderne wijze interpreteert, maar 
volgens de gelaagde olieverftechniek 

van de oude meesters met veel geduld 
opbouwt. Enige jaren geleden nam 
Van Ernich deel aan het televisiepro-
gramma ‘Sterren op het Doek’ en won 
hij met een portret van Ilse de Lange. 

Ook is er werk te zien van onder meer 
de Belgische fijnschilder Lieve Dejong-
he, houtdraaier Mark Steltenpool en 
beeldhouwster Romee Kanis.
De expositie is vrij toegankelijk. 

Tot 18 september op di t/m za  
van 9.00 tot 17.00 uur. 
J.J. Allanstraat 287b, 075-6143 000
www.staphorsius.nl

Links: Paul van Ernich - Magnolia.
Midden: Mark Steltenpool - Houten vaas
Rechts: Romanee Kanis - Corpus Acrobatus
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door WILLEM TIP/deel 58
beeld: Digitale Beeldbank

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

Wederopbouw
Grote openbare gebouwen met torens in het midden, daaromheen woonhuizen, geleidelijk 
aflopend naar de rand. Zo had men eeuwenlang steden ingericht. Het was achteraf gezien een 
dure wijze van bouwen. Tussen de hoge gebouwen met hun schaduwen was alleen maar plaats 
voor groen en pleinen. Voordeliger was het om de hoge gebouwen aan de rand van de stad te 
zetten. Valwinden en slagschaduwen zouden nu niemand deren. Ook in de Zaanstreek werd 
dit ‘schotelmodel’ graag toegepast. Een voorbeeld was de opmerkelijke rij hoogbouwflats aan 
de uiterste oostrand van Zaandam, vlak langs de Coentunnelweg. 

Het meest opmerkelijke voorbeeld van modernis-
tisch bouwen verrees in de Amsterdamse Bijlmer-
meer. Hier werd in 1966 een ‘modelwijk’ gestart, 
een ‘wijk voor de moderne mens’. Alles was tevo-
ren op de tekentafel uitgewerkt. Wonen kon in een 
ruime hoogbouwflat. Voor werken zorgde de regio. 
Gescheiden rijbanen waren er voor auto’s, fietsen 
en voetgangers. Voor de recreatie waren er tussen 
de flats groenvoorzieningen. Allerlei zangvogels, 
zo beschreef een folder het ooit, zouden het ver-
blijf hier veraangenamen.
De Bijlmermeer werd uiteindelijk in de vroege 21ste 
eeuw na talloze wederwaardigheden voor een 
groot deel gesloopt. Een meer traditionele woon-
wijk met meer laagbouw kwam ervoor in de plaats.

Het Zaandamse winkelgebied
Gelijktijdig met de verkeersdoorbraken moderni-
seerde Zaandam haar centrum. Aan weerszijden 
van de Gedempte Gracht verschenen de strakke 
gevels van de landelijke winkelketens. Aan het eind 
verrees als merkteken een veertig meter hoge kan-
toortoren, bekleed met aluminium platen (1971). 
Ertegenover kwam een ruime parkeergarage. Over 
de drukke Provincialeweg leidde tenslotte een 
winkeltraverse naar het station (1983). Een afspie-
geling op bescheiden schaal van het Utrechtse 
Hoog Catharijne. Dat massale stelsel van betonnen 
gebouwen ontstond in dezelfde tijd (Van der Male, 
2019, p 96-101).

Toch was het succes van de modernisering maar 
matig. De nieuwe winkelstraat bleek te breed, te 
druk, te lawaaiig, te winderig en vooral te onge-
zellig. Nog sterker gold dat voor de winkelgale-
rijen onder de flats aan de oostkant van de Zaan. 
De modernistische start werd een beginpunt van 
veel verbeterpogingen. Op een zeker moment ver-
schenen er zelfs grote paviljoens midden op straat. 

Het winkelend publiek liet zich echter niet vermur-
wen. Pas in de 21steeeuw waagde men het om het 
modernisme zijn heerschappij te ontnemen.

Wederopbouw in Westzaan
In Westzaan greep tijdens de wederopbouw de 
modernisering veel minder om zich heen dan 
in Zaandam. Hier en daar verschenen woningen 
met strakke, pasklaar aangeleverde voorgevels en 
platte daken. Ze bleven een uitzondering. Huizen 
zonder zolder boden weinig bergruimte en waren 
daardoor niet geliefd. Direct tegenover de Grote 
Kerk verscheen een modernistisch bankgebouw 
met ernaast een modern winkelpand, allebei zon-
der kap. Iets verderop maakte een historische hou-
ten boerderij plaats voor vier moderne winkels met 
platte daken en een zitbalkon aan de straatkant. 
Het complex was bedoeld als winkelcentrum voor 
een nieuwe woonwijk die het zittende gemeen-
tebestuur gepland had in het Euverenweggebied 
achter het Weiver. 

Veel verdergaande vernieuwingen werden echter 
vastgelegd in een gemeentelijk bestemmingsplan 
uit 1968. De moderne bank- en winkelpanden waren 
alleen maar een eerste aanzet geweest. Een nieuwe 
rij van acht winkelpanden zou aan de overkant van 
de straat het Westzaanse winkelcentrum vervolma-
ken. Verder werd gedacht aan een aanzienlijke ver-
breding van de dorpsstraat. Het verkeer moest de 
ruimte krijgen. De historische houtbouw langs de 
Kerkbuurt en de J.J. Allanstraat moest daarbij plaats 
maken voor eigentijdse nieuwbouw. Westzaan 
zou de komende tien jaar op een moderne manier 
de industrialisatie tegemoet treden. Van het hele 
moderniseringsplan zou uiteindelijk vrijwel niets 
worden uitgevoerd. De tijd zou het leren.

Westzaanse bouw 1949-1972
De woningbouwvereniging Westzaans Belang 
hield zich meestal aan de rijtjeshuizen met een 
pannendak. Haar bezit aan huurwoningen groei-
de in de wederopbouwtijd bijna jaarlijks. Vanaf 
de Tweede Wereldoorlog tot aan het eind van de 
wederopbouw nam de Westzaanse bevolking toe 
met bijna vijftienhonderd inwoners (1940: 3014 
inwoners; 1970: 4496 inwoners). Daarna steeg het 
aantal inwoners nog maar heel weinig. In 2017 tel-
de men 4605 inwoners. Het niet meer beschikbaar 
komen van grote nieuwbouwterreinen was daar-
van de hoofdoorzaak.

De Westzaanse nieuwbouw vond het eerst plaats 
aan de oostkant van de Kerkbuurt: in de Park-
straat en Raadhuisstraat (1949). Daarna volgden 
de Jacobus van Waertstraat (1952-1958), Teunis 
Slagterstraat (1952-1958), Burgemeester Ferfstraat 
(1954-1959), De Schoolmeesterstraat (1958-1961) en 
Het Prinsenhofstraat (1954-1970). Aan de westkant 
van de Kerkbuurt verschenen de eerste nieuw-
bouwstraten rond 1960: de Oranjeboomstraat 
(1958-1959) en de Torenstraat (1960-1968). Een 
groter opgezet plan was de ‘Vogelbuurt’ in West-
zaan Zuid (1961-1964). Ten noordwesten van de 
Kerkbuurt bouwde men in deze tijd nog De Appel-
boomstraat (1965-1968) en De Peereboomstraat 
(1965). Het eind van de wederopbouwtijd werd 
gemarkeerd door voorlopig de laatste grote West-
zaanse nieuwbouwwijk, nu weer aan de oostkant 
van de Kerkbuurt. Eind 1972 onthulde burgemees-
ter Verstegen de naamborden van de Burge-
meester Vijlbriefstraat en de naar hem genoemde 
Burgemeester Verstegenstraat. Ook bouwde men 
in 1972 nog een rij woningen langs het begin van 
de Middel (De Roos, 2002, p 78-81). 

Peldersveld met de A8 in 1971.

Kerkbuurt met winkelcentrum.

Bouwplan Vogelbuurt 1962.  

Centrum Zaandam met Albert Heijntoren. 
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- Feesten, partijen,  
lunches en diner

- Diverse gerechten  
buiten de kaart!

- Gratis eigen  
parkeergelegenheid.

- 7 dagen per week 
geopend!De gezelligste huiskamer 

van de Zaanstreek

De Watering 1, 1503 VR Zaandam (t.o. flat de Noordwachter)
telefoon 075-61 44 215 / 06-55 78 67 73
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Klein, maar groot
in mogelijkheden!
Lambert meliszstraat 29a,

1551 CT Westzaan

www.fi onaskapsalon.nl
info@fi onaskapsalon.nl

Kapsalon 075 6210084
Haarwerken 06 24304074

exclusief voor iedereen
Kerkbuurt 68aWestzaanKerkbuurt 68aWestzaan

tel: 075 - 621 74 76

Bloemen, planten en woonaccessoires
www.flowersbymonica.nl

FRED KROKET 
uw Westzaans snackwagen

Elke dag geopend van
10.00 uur tot 19.00 uur.

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

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

Tel. 06-55 59 12 66

tandheelkunde 
o 
mondzorg

tom

Op zoek naar een nieuwe tandarts?

U bent welkom bij de tandarts
voor de Zaanstreek.

Inschrijven kan op 
tandarts-tom.nl of bel 

075 - 615 90 50 

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



Alles bijna weer als vanouds
Eindelijk is het zover: we mogen weer starten. Er 
werd  al weer een paar weken gesport. Weliswaar 
met beperkingen, maar toch!  Ook de eerste ver-
gadering voor De Dag van Westzaan heeft plaats-
gevonden. De bar mocht open en het was bijna 
weer als vanouds. De anderhalve meter moeten 
we nog steeds handhaven, maar het ziet ernaar 
uit dat ook deze regel per 1 september gaat 
vervallen. Na de schoolvakanties hopen we op 
23 augustus weer volop aan de slag te gaan. De 
eerste activiteit staat voor 25 augustus in de plan-
ning. In samenwerking met de gemeente gaan 
we een fietstocht organiseren waarbij de buurt-
huizen De Vuister in Koog aan de Zaan en A3 

in Assendelft ook meedoen. Zie het affiche van 
Doortrappen.nl voor verdere informatie. Als u bij 
De Kwaker wilt starten en finishen, kunt u zich in 
De Kwaker opgeven: info@dorpshuis-westzaan.
nl of telefonisch: 075-6310 352. Er kan altijd een 
bericht worden achtergelaten. We luisteren  
regelmatig het antwoordapparaat af. 
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Zaanstad Midden 
Fietstocht   (65+) 
 
 
Buurt- en dorpshuizen A3, de Kwaker en de Vuister slaan de 
handen in één. Fiets gezellig mee met de tocht in Zaanstad midden. 
 
Met verschillende activiteiten op locatie zoals de Fietsquiz of 
FietsFit-oefeningen van Sportbedrijf Zaanstad. Inclusief eten 
en drinken! 
 

Datum:  Woensdag 25 augustus 
Starttijd:  10:00 – 11:00 uur 
Eindtijd:  Circa 15:00 uur 
Startpunt:  Je kunt bij ieder buurt- of dorpshuis starten! 
Routes:  15-30 km  
 
Eigen bijdrage: € 5,- (voor koffie/thee, iets lekkers, lunch  
en een borrelhapje wordt gezorgd) 

 
 

bij één van de deelnemende buurt- of  
dorpshuizen  
 
Kijk voor de contactgegevens op  
www.doortrappen.nl/zaanstad  
 
 

 

De Groene 
Koets rijdt 
weer
Westzaners kunnen weer met de bus 
mee om aan hun activiteiten deel te 
nemen. Ritten naar De Kwaker, de kap-
per, de huisarts, de fysio en dergelijke 
behoren weer tot de mogelijkheden. 
Een en ander is mogelijk doordat de 
meeste mensen in Westzaan de eer-
ste en soms al de tweede vaccinatie 
gehad hebben. De regeling voor het 
openbaar vervoer, waar de dorpsbus 
ook onder valt, blijft nog wel deels van 
kracht. De anderhalve meter wordt 
voorlopig gehandhaafd. 

Omdat de Coop momenteel verbouwd wordt, 
zijn de ritten naar de DekaMarkt aan het Zuid-
einde voor boodschappen zeer in trek. De 
gezondheid van passagiers en chauffeurs gaat 
echter boven alles. Dit kan betekenen dat we de 
boodschappenritten in fasen zullen uitvoeren. 
Bijvoorbeeld om 9.30 uur vanaf Lambert Melisz 
met drie tot vier passagiers en om 10.00 uur 
de volgende groep. Let dus bij het aanmelden 
goed op aan welke groep u deelneemt. Aanmel-
den kan via 06-1344 5600.

Om straks weer aan alle vervoerswensen te 
kunnen voldoen, hebben we nog ruimte in ons 
chauffeursbestand. Bel voor een afspraak of 
nadere informatie met onze coördinator Huib 
op nummer 06-1344 5600. Ons motto blijft 
‘Wees voorzichtig en pas op jezelf’.

Martin van ‘t Veer

Hebt u de dorpsbus nodig  
voor vervoer? 
Bel De Groene Koets voor een 
afspraak: 06-1344 5600.



10

 T: 075 628 13 50 - E: venemawestzaan@solcon.nl

Simone Dijkman
MAKELAARDI J

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

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

Molenwerf 9  •  1541 WR  Koog aan de Zaan
Telefoon (075) 63 555 11  •  www.apotheekwestzijderveld.nl

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie. 

Gebruikt u verschillende medicijnen?  

Met de  MEDICATIEROL 
houdt u het overzicht!

AD medicijnrol Apotheek Westzijderveld.indd   1 10-03-16   17:56

www.FinenzoZaanstad.nl     
Telefoon: (075) 612 14 17

Op ons kun 
je rekenen

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

Tel. 075 - 616 48 85
www.oudenaren.nl

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

Ook voor schade aan de caravan of camper!

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

Tel. 075 - 616 48 85
www.oudenaren.nl

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

Ook voor schade aan de caravan of camper!

Meubelatelier Jacco Bakker b.v. 
Delta 12

1704 EE Heerhugowaard
072 - 57 15 999

info@jaccobakker.nl



Katy Koning (40) en Niels van 
Lieshout (35) wonen met hun 
dochter Lotte (6) op Burg. 
Ferfstraat 9. Katy heeft hen 
als gezin aangemeld vanwege 
hun bijzondere beroepen en 
om uitleg te geven over de 
fysieke beperking die Lotte 
heeft. Naast kat Boris en vier 
kippen hebben ze ook zeven 
wandelende takken. 

Niels, wat doe jij voor werk?
Ik ben muskusrattenbestrijder bij het 
Waterschap. Mijn werkgebied ligt 
tussen Amsterdam en Haarlem. Ik ken 
daar iedere sloot. Het afgelopen jaar 
heb ik slechts veertig muskusratten 
gevangen, wat vrij weinig is. In tegen-
stelling tot bruine ratten die alles 
eten en meer bij mensen leven, eet 
de muskusrat alleen maar planten. Ze 
noemen hem ook wel een waterko-
nijn. Ze komen alleen maar in water 
voor en graven in oevers en dijken. 
Je moet ze daarom echt bestrijden. Ik 
doe dat nu vijf jaar. Daarvoor werkte 
ik in Artis. Ik heb mensapen ‘gehad’, 
olifanten, giraffen, leeuwen en op het 
laatst voornamelijk het aquarium. Ik 
kreeg het minder naar 
mijn zin en net als mijn 
schoonvader ben ik dit 
werk gaan doen. Ik zou 
niet meer terug willen. 
Je bent de hele dag in 
de natuur. Ik werk vaak 
alleen. In het weekend ben ik vrij en 
dat is ook zeker een voordeel. 

En wat doe jij, Katy?
Ik werk al eenentwintig jaar in Artis. Zo 
heb ik Niels ook leren kennen. Naast 
mij wonen er in Westzaan trouwens 
nog vier Artismedewerkers. Ik werk 
ook bij de grote zoogdieren, vrijwel 
altijd bij de chimpansees, mandrillen 
en kleine panda’s. Ik wil daar niet weg, 
want ik ken die mensapen al zo lang. 
Ik vind ze heel erg leuk. Ik kan goed 
met ze werken en veel bij ze doen. 
Sommige oudere dieren hebben pro-
blemen met hun gezondheid. Ik heb 
ze zodanig getraind dat ze vrijwillig 
hun arm door het hek steken om hun 
bloeddruk te meten of om te verdo-
ven. Vroeger ging je nog wel het hok 
in, maar een chimpansee vrouw van 
vijftig kilo is ongeveer zeven keer 
sterker dan een mens. Margot is 50+, 

oud, krom en kalend, maar die hangt 
nog steeds aan een arm hoog in het 
verblijf. Daar wil ik geen ruzie mee. 
Omdat chimpansees erg op mensen 
lijken krijg je echt een vertrouwens-
band met ze. Je snapt elkaar. Ze zijn 
heel erg slim. Je kunt ze goed bezig-
houden met puzzels. Als ze veel herrie 
maken dan is dat omdat er eten komt 
of omdat ze gaan vechten. Elke dag is 
er wel een ‘discussie’. Soms gaat dat 
er echt heftig aan toe. Er ligt weleens 
een oor doormidden. Maar het mooie 
is dat ze ook snel herstellen. Mensen 
moeten al snel naar een dokter of aan 
de antibiotica. Alleen bij botbreuken 
of zo moet je ze verdoven, maar zo 
ver komt het vaak niet. Tijdens corona 
merkten we dat de dieren de reuring 
om hen heen gingen missen. Voor 
hen is Artis net zo goed apies kijken 
als voor ons. Bouwvakkers met spul-
len, raar uitgedoste mensen; ze kijken 
naar mensen net zoals wij doen als 
we op een terrasje zitten.

Lotte, waar zit jij op school?
Op De Koosduiker, in groep twee 
bij juf Petra. Ik kan niet goed uitleg-
gen wat ik heb, maar ik loop met een 

spalk. Als ik die niet 
omheb loop ik een 
beetje raar. Mama 
moet maar vertel-
len hoe het heet. 
Katy: Lotte heeft 
cerebrale parese 

(CP). Ze is negen weken te vroeg 
geboren waarbij ze waarschijnlijk een 
hersenbloedinkje heeft gehad. Dat 
zal nooit meer goedkomen. Aan de 
rechterkant van haar lichaam heeft ze 
spierspasmen. In haar hand valt het 
reuze mee en kan ze eigenlijk alles. 
Maar met haar ene been gaat ze op 
haar tenen lopen. Zonder spalk ga 
je scheefgroeien, omdat spieren niet 
genoeg oprekken. En daardoor zou 
ze dan weer pijn in haar heupen of 
knieën kunnen krijgen. 

Vind jij jezelf anders dan an-
dere kinderen, Lotte? 
Ja. Ze denken vaak dat ik een gebro-
ken been heb. En dan weet ik niet 
wat ik moet zeggen. Ik wil ook liever 
‘gewoon’ zijn. Niels: Zo kwamen we 
er ook op om contact met jou op te 
nemen, zodat het meteen duidelij-
ker is wat Lotte heeft. Niet iedereen 

durft het te vragen, maar we vinden 
het prettig als mensen dat toch zou-
den doen. Katy: Lotte heeft een spalk, 
andere kinderen dragen een bril of 
een beugel, terwijl ze die misschien 
liever ook niet willen. Ik merk op het 
schoolplein wel dat kinderen vra-
gen stellen en dat ouders dan graag 
meeluisteren. Wat ook prima is. Drie 
maanden per jaar krijgt ze bij Reade 
in Amsterdam intensieve therapie om 
trappen te leren lopen, te springen en 
te rennen of een handstand te kun-
nen maken. Gelukkig is het bij Lotte 
dus heel beperkt. Op school doet ze 
het verder heel goed. Ze is zelfs heel 
slim. Ook knippen en schrijven gaat 
met die hand heel goed. Voor ons-
zelf is het geen probleem dat ze een 
beperking heeft. Momenteel heeft ze 
een driewieler en een gewoon fietsje 
zonder trappers om al aan het gevoel 
van fietsen te wennen. Bij haar duurt 
het gewoon wat langer voordat ze op 
een gewone fiets kan fietsen. 

Hebben jullie hobby’s?
Lotte: Ik ben nu twee keer naar paard-
rijden geweest (bij de Blijde Ruiters). 
Op Fredje ging ik meteen al in draf. 
Dieren vind ik heel leuk. En vissen 
met papa. Niels: Vissen dus ook, voor-
namelijk langs het Noordzeekanaal 
of op de Noordzee. Zeebaars of een 
scharretje neem ik mee naar huis om 
op te eten. Ik heb een eigen bootje. 
Vaak ga ik alleen, maar ook met een 
vismaat, mijn vader, schoonvader of 
mijn broer. Katy: Ik heb in Heemskerk 
een IJslandse verzorgpony. Dat wilde 

ik mijn hele leven al en toen ik veertig 
werd ben ik dat gewoon gaan doen. 
En tuinieren en klusjes doen in huis 
vind ik ook erg leuk.

Hoelang wonen hier en waar 
komen jullie vandaan?
Wij wonen hier sinds 2012. Niels: Ik 
kom van Oud-Rooswijk. Katy: Mijn 
ouders zijn nogal van het verhuizen. 
Ik heb in de Zaanstreek op diverse 
plekken gewoond. Dit huis heeft een 
tijdje te koop gestaan en we vonden 
het meteen een leuk rustig straatje, 
met een slootje voor de deur. Het 
is een buurtje waar iedereen elkaar 
kent. Wij willen hier zeker niet weg. 
Niels: En je hebt een winkel en de 
school dichtbij. Katy: En voor Lotte 
kinderen van school waar ze mee 
speelt.

Wat vinden jullie belangrijk in 
het leven?
Niels: Dat je dingen doet die je leuk 
vindt en daar plezier aan hebt. En 
dat je leuk werk hebt. Anders moet 
je wat anders gaan zoeken. Katy: Pluk 
de dag. Maak er elke dag wat moois 
van. En dat je altijd voor de natuur je 
best blijft doen. We proberen daar in 
deze plastic maatschappij zo goed 
mogelijk ons best voor te doen. Lotte: 
We gingen een keer ergens met zo’n 
grijpstok afval verzamelen. Katy: We 
scheiden ons eigen afval en vinden 
tweedehands kleding ook geen pro-
bleem. We zijn geen verspillers.

Marijke van der Pol 

IN DE SCHIJNWERPER
Katy Koning en Niels van Lieshout: 
‘Een aap hoeft niet snel aan de antibiotica’

‘Ik heb geen  
gebroken been’ 
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J.J. Allanstraat 350a, Westzaan  |  075 - 61 22 981  |  info@bekavlees.nl  |  www.bekavlees.nl

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

BEKIJK het HELE AANBOD VAN vlees EN
    (BBQ)pakketten OP onze WEBSITE

VLEES VAN WESTZAANS LAND

Sh� t ribs

Côte de Boeuf

T-bone
Rib Eye

Bave� e

Tomahawk
Picanha

Steak

biologisch
www.bekavlees.nl

ONZE BOERDERIJ IS

SINDS 2011

100%

Noorder IJ- en Zeedijk 102, 1505 HT Zaandam  |  Tel.: 075 - 614 85 03
www.wabenecke.nl

LID

TWEEWIELER-
BEDRIJVEN

Elke vrijdag van 8.00 tot 

13.00 uur in Westzaan  

(op de stoep in de  

kerkbuurt).

Voor al uw feesten en partijen 
tot 90 personen, de hele boot 

voor uw gasten.
Ook voor vlees- & vis gerechten.

Zaanweg 51B
1521 DL Wormerveer

Telefoon 075 - 621 98 02

ReReR sese tauaua ruru arar nana tntn
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We mogen en kunnen weer op vakantie. Hoe heerlijk is dat! Toch blijft een groot aantal landen nog 
niet bereikbaar vanwege de restricties. Dus halen we een van die landen naar Nederland: India!
We maken een heerlijk gerecht uit dit land. Misschien hebben jullie niet alle kruiden bij de hand, 
maar die zijn bij de toko verkrijgbaar. By the way, er zit geen vlees of vis in. 

Groente-curry uit Kasjmir
hoofdgerecht |  4 personen
Bereidingstijd: 45 minuten

Wat hebben we nodig?
•  250 gram sperziebonen, in reepjes
•  250 gram wortelen, in blokjes
•  2 aardappelen in kleine blokjes
•  250 gram doperwten (diepvries)
•  zout
•  2 eetlepels boter
•  2 tomaten in partjes
•  100 gram gedroogde geraspte kokos
•  3 groene pepers in dunne ringen
•  2 cm geraspte gemberwortel
•  ½ theelepel gemalen koenjit
•  ½ theelepel gemalen anijszaadjes
•  ½ theelepel gemalen kaneel
•  ½ theelepel gemalen kruidnagel
•  ½ theelepel gemalen kardemom
•  3 lente-uitjes, in dunne ringen
•  3 eetlepels fijngesneden koriander

Bereiding:
De sperziebonen, wortel, aardappel en doperwten 
gaan we in ruim water met zout in 5-10 minuten 
beetgaar koken. Daarna boter verhitten en groen-
ten al omscheppend 5 minuten bakken. Tomaat 
toevoegen en ± 3 minuten meebakken. Kokos, 
pepers, gemberwortel, koenjit, anijs, kaneel, kruid-

nagel, kardemom en 2 deciliter water erdoor roeren 
en ± 5 minuten verwarmen. Lente-ui en koriander 
erover strooien. Serveren met rijst.

Weetje:
Gember wordt veel gebruikt in de keuken. Het 
heeft een vrij sterke, maar voor de liefhebbers aan-
gename smaak. Gember wordt gewonnen uit de 
wortelstok van de gemberplant. Het is een van de 
meest gebruikte specerijen ter wereld en staat ook 
in Nederland al heel lang op het menu. Gember kan 
geraspt of gedroogd als gemberpoeder gebruikt 
worden. Gedroogde gember is scherper van smaak 
dan verse gember. Gember wordt in heel veel pro-
ducten toegepast, onder andere jam, thee, frisdrank 
en bier. Gember heeft ook een lange geschiedenis 
van gebruik als kruidengeneesmiddel.
Gember wordt al generaties lang gebruikt omdat 
het libido door het gebruik ervan gestimuleerd zou 
worden. Gember zou ook een verwarmend effect 
hebben en de bloedcirculatie stimuleren. Het 
wordt ook wel gebruikt bij reisziekte en misselijk-
heid en maagklachten.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Familiethema

In de maand mei hebben we op het kinderdag-
verblijf gewerkt met het thema familie. Wat is nou 
eigenlijk je familie? Dat was best een moeilijke 
vraag. Maar met een beetje hulp wisten de peu-
ters uiteindelijk best wel een aantal familieleden 
op te noemen. Hoe langer we met het thema 
bezig waren, hoe meer ze ook gingen vragen naar 
elkaars familie. Heb jij een papa en een mama? 
Heb jij een broer of een zus? En zo ontstonden er 
leuke gesprekken. Ik heb geen broer of zus. O nee? 
Waar zijn die dan? Nou die heb ik gewoon niet. Maar 
heb je ze dan verstopt? Nee, ik heb ze gewoon niet, ik 
heb toch mijn papa en mama! Dit soort gesprekken 
zijn erg leuk om naar te luisteren. 

We hebben een huisje gemaakt, waar ieder zijn of 
haar eigen gezin bij mocht maken. Ook hebben 
we opa en oma geplakt. En natuurlijk mocht een 
fotolijstje met een gezinsfoto niet ontbreken. Maar 
het allerleukste waren toch wel de verkleedkleren. 
Een wandelstok, hoge hakken, bloesjes, jasjes, 
hoeden, brillen en kettingen. Zo konden de peu-
ters zich verkleden als papa of mama of als opa of 
oma. Het was geweldig. En hoe goed onze peuters 
op hoge hakken kunnen lopen is niet te geloven. 
Ze kunnen er zelfs een beetje op rennen. Dat doen 
wij juffen hen toch echt niet na.
Wij wensen iedereen een hele fijne zomer toe!

Monique van Westrop

Trainersstaf meidenafdeling  
VVV Westzaan compleet
Hoofd Technische zaken Patrick Volkers heeft al 
vroeg de trainersstaf voor zijn meidenafdeling 
compleet. Patrick de Jong (46) behoeft nau-
welijks introductie en staat komend seizoen 
te popelen om de MO15-1 onder zijn hoede te 
nemen. 

Helemaal nieuw zijn Lissa Wemmers (21 en links 
op de foto) en Angel Frankel (22). Beide dames zijn 
afkomstig uit Amsterdam, hebben hun eerste voet-
baltalenten laten zien bij HBOK en hebben dit jaar 
hun opleiding Sport en Bewegen met succes afge-
rond. Zij staan klaar om de MO15-2 naar successen 
te brengen, maar tevens zullen zij ook voor de JO16 
gaan staan. Nicky van Es (22) kwam 2 jaar geleden 
onze gelederen versterken. Na een jaar voetballen 
in de selectie trainde hij vorig jaar de JO15. Aanko-
mend seizoen is hij verantwoordelijk voor de MO19 
met als grootste uitdaging om binnen een paar jaar 

weer een Vrouwen1 op de been te krijgen. Wij wen-
sen alle trainers heel veel succes en plezier bij onze 
vereniging.

bestuur VVV Westzaan
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Dennis Bakker Martin van der Blom

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

Als momenten herinneringen worden ...

(075)
612 59 33

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

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

• boomrooierij • boomverzorging 
• boomveiligheidscontrole

• bomen en planten
• stobbenfrezen 

www. meijerboomverzorging.nl of bel  06-21800308

0 3lab
architectuur en ruimtelijke vormgeving

Wouter de Haas
J.J. Allanstraat 251, Westzaan
wouter@lab03.nl
06 24703797    www.lab03.nl

  

Communicatieweg Oost 12
Watertoren, 7e verdieping
Assendelft

tel  (075) 642 38 25
mob 06 23 15 97 78
info@joek-aa.nl

www.joek-aa.nl

Reserveer nu een tafel via 
reserveren@dewatertorenassendelft.nl 

De Watertoren van Assendelft 
Communicati eweg Oost 12
1566 PK Assendelft 

Genieten van een uitgebreide 
High Tea op grote hoogte?

Bij ons in de Watertoren kan dat op de volgende data:

15 augustus • 12 september • 17 oktober 
14 november • 12 december

De High Tea start om 14.00 uur en bestaat uit diverse zoete 
en harti ge hapjes, vers fruitsalade, tomatensoepje en uiteraard 

onbeperkt thee en kost €29,95 p.p.
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Westzaans Dameskoor zingt weer

Ruim een jaar heeft het Westzaans Dameskoor 
niet meer gerepeteerd en gezongen. Wie had 
gedacht dat zingen ooit een zeer gevaarlijke 
hobby zou worden. Het koor besloot dan ook, 
als rechtgeaarde Kroosduikers, in winterslaap 
te gaan en de tijd uit te gaan zitten, totdat het 
gevaar geweken zou zijn. Het lijkt erop dat dat 
nu gaat gebeuren. We mogen weer zingen. Niet 
alleen buiten, maar vanaf 26 juni ook binnen en 
op anderhalve meter afstand van elkaar. Dus 
we gaan weer beginnen! We zijn er nog en we 
laten ons niet klein krijgen. Binnen de regels 
van het RIVM, uiteraard.

En volgend jaar, 2022, bestaan we 40 jaar! Het 
koor is in 1982 opgericht door een aantal moeders 
waarvan de kinderen op het kinderkoor De West-
zaanse Kikkers zaten. Riet Koomen, Corry Siffels 
en nog een aantal andere ouders vonden het jam-
mer dat hun dochters bij het bereiken van de mid-
delbare schoolleeftijd niet meer wilden zingen. De 
gedachte was: Als we een dameskoor oprichten dan 
kunnen die kinderen doorstromen, want er zitten 
leuke stemmetjes bij. Met steun van de Westzaanse 
Gemeenschap werd toen het Westzaans Dameskoor 
opgericht. We zijn met 18 dames begonnen. Er zijn 
nog enkele dames van het eerste uur. Dat zijn Lida 
Wils en Nel de Vries, Riet Koomen en Corry Siffels. 
In de loop der jaren hebben we verschillende diri-
genten gehad en onze huidige dirigente is Nancy 
Latour. 

We hebben in die 40 jaar op zo’n beetje alle scho-
len in Westzaan gerepeteerd. We zijn begonnen in 
de christelijke school en daar moest ‘s middags de 
kachel al aangezet worden door iemand van ons. 
Van de kou hebben we wel met jassen aan moeten 

repeteren. En na in de Noorderschool en de Zuider-
school gerepeteerd te hebben konden we naar De 
Kwaker. Dat was voor ons een hele luxe. Er werd kof-
fie en thee geschonken. Dat was voorheen alleen 
limonade of water. Toen De Kwaker zelfstandig 
werd, moesten we zelf voor koffie en thee zorgen. 
Met de koffiebeurten is dat goed te doen. 
Nu gaan we in september, als alles goed gaat, in de 
Zuidervermaning repeteren. Vanwege de mooie 
akoestiek kijken we hier erg naar uit! Tot die tijd 
repeteren we bij één van onze leden op de Over-
toom in Westzaan.

Momenteel hebben we 28 leden. In het verleden zijn 
er wel 45 leden geweest, dus we hebben genoeg 
plaats voor nieuwe leden! We zijn een gezellig koor 
met een breed repertoire, van populair naar klassiek, 
van alles wat. Dus… Kom eens een keer vrijblijvend 
bij ons kijken! 

Voor informatie: 
Kijk op onze website www.westzaansdameskoor.nl
of bel of mail onze secretaris Trijnie Hartman: 
06-1508 5027 of dameskoor@wessaner.nl.

Het Westzaans Dameskoor in 2019.

Alternatief schoolreisje 
We wilden dit jaar niet weer het schoolreisje aan 
onze neus voorbij laten gaan, maar in verband 
met alle coronamaatregelen werd het voor de 
onderbouw van Noord en Zuid een schoolreisje 
op de noordlocatie van De Kroosduiker. En wat 
een feest werd het! De zon scheen heerlijk en 
er waren superveel leuke activiteiten te doen. 
Op het plein stonden een leuk springkussen, 
een hindernisbaan, een boerengolfbaan en 
XXL-sjoelbakken. Ook werden er zelf buttons 
ontworpen en met de verfcentrifuge mooie 
kunstwerken gemaakt. In de school gaf Zoet 
Bezig een lekkere workshop in het versieren 
van cupcakes en het maken van boltaartjes. In 
de klassen werd bingo gespeeld, waarbij leuke 
prijzen gewonnen konden worden. De Smulbus 
en Bfrozen zorgden voor lekkere frietjes met 
een snack en een heerlijk schepijsje. Wat een 
heerlijke verwennerijen! Als klap op de vuurpijl 
gaf het duo EmmerNemmer voor elke groep in 
de gymzaal een drumact op emmers, vaten en 
pannen én leerden de kinderen ritmes spelen op 
elk een eigen emmer. Dat klonk als een geweldig 
orkest hoor! 

De kinderen van de bovenbouw vertrokken 
dezelfde dag op de fiets naar de Watergeus 
in Spaarnwoude, om daar verschillende leuke 
sportieve activiteiten te gaan doen. Ze konden 
er vrolijk op steppen rondrijden, in kano’s varen, 
vlotten bouwen en een survivalparcours doen. 
En natuurlijk werd er ook gezwommen. Ook daar 
werd de lunch lekker verzorgd. 
Natuurlijk hopen we volgend jaar weer vrolijk in 
de bus ergens naar toe te kunnen, maar deze dag 
was ook een dag om niet te vergeten!

Boven: De workshop drummen vol in acte.
Links: Eef op de hindernisbaan.
Rechts: Noaley maakte deze mooie cup cakes.
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GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com

www.bartnieuwenhuijs.nl 

SPECIALIST IN 
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE  HOUTBOUW

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

Wij doen alles voor uw auto

Hauzendorfer Bosch Car Service 

Tienlingstraat 14  |  1507 DD Zaandam 
Tel. 075 614 24 14 

info@hauzendorfer.nl
www.hauzendorfer.nl

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

Gegarandeerd de beste zorg 
voor u en uw kunstgebit!

075 - 670 76 36075 - 670 76 36

Al méér dan 35 jaar

dé specialist

in uw regio!

voor u en uw kunstgebi

075 - 670 76 3BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK

Nieuw kunstgebit?Nieuw kunstgebit?

IN JE FAVORIETE VESTIGING EN OP GROENHART.NLIN JE FAVORIETE VESTIGING EN OP GROENHART.NL
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Benoeming 
ereleden en 
erevoorzitter

Vlnr: Joery Hauzendorfer, Dennis Nuij, Stefan Gorthuis, Arno 
van de Broek, Jaap Bron en Ruud van Vuure. 

Tijdens de receptie van ons 100-jarig jubi-
leum op 13 juni zijn Joery Hauzendorfer, 
Dennis Nuij, Arno van de Broek, Ruud van 
Vuure en Jaap Bron tot erelid benoemd. Ste-
fan Gorthuis is erevoorzitter geworden. Van 
harte gefeliciteerd!

Deze mensen hebben zich de afgelopen jaren 
(en nog steeds) zo ontzettend ingezet voor de 
vereniging, dat ze deze benoeming absoluut 
verdiend hebben en ook zeer gegund is. Trots 
mogen zij zijn op al het moois wat ze met elkaar 
hebben neergezet. Onze dank is groot!

bestuur VVV Westzaan

‘Doe gewoon mee’
Yara Kroes en Anitya Fraij organiseren samen een evenement op zaterdag 11 september 2021. Het 
idee is tot stand gekomen vanuit een schoolopdracht van Anitya, waarbij een evenement georga-
niseerd moest worden. Daarna wilde Anitya het graag uitvoeren en vroeg ze of de creatieve Yara 
wilde helpen. 
Yara (13 jaar) en Anitya (14 jaar), wonend op het Zuideinde, hebben elkaar leren kennen op basis-
school De Rank (nu Wij-land). Yara heeft net het tweede leerjaar op het Compean achter de rug en 
Anitya haar eerste leerjaar op het Seanstroom OPDC. Beiden zijn ze creatief met hun handen: Ani-
tya is altijd in de weer met plakband en Yara is gek op het beschilderen van stenen. Die creativiteit 
hebben ze nu meegenomen in het organiseren van een evenement!

11 september? Maar De Dag van Westzaan dan?
Op 11 september vindt ook De Dag van West-
zaan plaats, maar Yara en Anitya hebben het idee 
bedacht tijdens de lockdown. Het idee is dus vol-
ledig coronaproof uit te voeren, maar nu er steeds 
meer kan zal De Dag van Westzaan ook doorgaan 
en zal het evenement van Yara en Anitya hier een 
mooie aanvulling op zijn!
Het organiseren van een evenement valt de dames 
zwaar. Het is ingewikkeld om alles te organiseren 
en je moet dingen doen die je nog nooit hebt 
gedaan. Inmiddels hebben Yara en Anitya con-
tact met het bestuur van Zaanstad. Ze hopen dat 
er bestuursleden van Zaanstad in de jury van het 
evenement zullen komen. Ook zal er op zaterdag 
11 september waarschijnlijk een draaiorgel door 
het dorp rijden om het nog even wat gezelliger te 
maken in het dorp!

Een bezem en emmer?
Ontzettend leuk dat de dames zo jong zijn en een 
evenement organiseren, maar wat gaan we dan 
doen op 11 september? Yara en Anitya vroegen of 

ik een bezem en emmer in huis had. Hierop zei ik 
natuurlijk ja, iedereen heeft die toch in huis. ‘Dat is 
mooi dan kan je meedoen,’ zeiden de dames. Het 
is namelijk de bedoeling dat iedereen op vrijdag 
10 september om 12 uur zijn of haar tuin of mis-
schien zelfs de buurt heeft versierd met een bezem 
en emmer! De dames hopen dat iedereen op die 
manier creatief bezig zal zijn en dat het hele dorp 
zal gaan socializen met elkaar. Op zaterdag 11 sep-
tember zal er een prijsuitreiking zijn en kan ieder-
een elkaars kunstwerk bekijken.
De oproep die Yara aan heel Westzaan wil meege-
ven is: Doe gewoon mee. Ik ga er dan ook van uit 
dat na deze oproep iedereen vanaf woensdagmid-
dag 8 september tot vrijdagochtend 10 september 
in de tuin druk bezig is met bezem en emmer om 
er iets bijzonders van te maken. Bijvoorbeeld een 
figuur of een bezem-en-emmer-boom, kortom 
alles kun je maken met een bezem en emmer! Zie 
de bijgevoegde foto’s.

verslaggever De Dag van Westzaan,
F. de Wit

De Zonnebloem 
loterij  
2021

Ook de Zonnebloem afdeling Westzaan heeft 
geleden onder het afgelopen coronajaar en 
vorig jaar heel weinig loten verkocht. Sinds een 
paar jaar is het ons hoofdinkomen en hebben 
we het hard nodig om o.a. activiteiten te kun-
nen blijven organiseren voor onze gasten uit het 
dorp. Via deze website kun je direct loten kopen:   
www.zonnebloem.nl/zelf-loten-verkopen/p/
a00870. Het kan ook door middel van het scan-
nen van de hierbij geplaatste QR-code. Even-
eens kun je je opgeven als vrijwilliger voor De 
Zonnebloem afdeling Westzaan en wij zoeken 
ook mensen met organisatietalent.

Anneke van ’t Hoff-Martens
secretariaat De Zonnebloem Westzaan

06-2442 1811
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DEXIS NETHERLANDS
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

DEXIS STERK IN SERVICE EN TOPMERKEN!

www.dexis-nl.nl 

9

De lekkerste kazen
en wijnen

Wij hebben ze!

Zuideinde 38
Koog aan de Zaan
075-6160244
www.lecockelon.nl

WINKELCENTRUM WESTERKOOG • Koog aan de Zaan • T 075 - 6315350 • E info@ndelangebakkerij.nl

De lekkerste ZAANSE DUIVEKATERS worden  
door onze bakkers gemaakt!

Voor een overheerlijk ontbijt, lunch of  
tussendoortje, voor feestelijk gebak en  

heerlijke taarten gaat u naar…

Jeroen Duijvestijn
      06 48508795

     info@gitaarlesaandemiddel.nl

www.gitaarlesaandemiddel.nl

Neem contact op voor 
een gratis proefles!

  
  
  
  
  
  
  

 Hatha Yoga 
 Yin Yoga 
 Workshops 

Speciale lessen  
  

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL 
06 30 24 58 85 

 
Lid Vereniging Yogadocenten  

Nederland 

Drijvende Steigers BV

• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers

Kanaalweg 5 A, 1566 NA Assendelft, 075-6351695
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Fred Kroket heeft smaak te pakken
Als ik Fred Voskuil, wat de officiële naam van Fred Kroket is, op maandagmorgen 21 juni ga 
interviewen, is het de eerste sombere en regenachtige dag na een periode van drie weken 
mooi en warm weer. Gelukkig heeft Fred, die inmiddels 54 jaar oud is, de koffie reeds klaar 
staan. Goed om deze tegenvaller te boven te komen. Uiteraard is mijn eerste vraag hoe hij de 
coronaperiode is doorgekomen en al snel blijkt dat zijn bedrijf ‘Fred Kroket’ hieraan juist zijn 
ontstaan dankt.

Toen medio maart 2020 plotseling alle opdrachten 
wegvielen voor zijn vorige bedrijf ‘Voskuil Tenten 
Service’ schakelde hij bliksemsnel over en startte 
reeds in augustus 2020 ‘Fred Kroket’, omdat er toch 
brood op de plank moest komen. Na verkoop van 
een groot deel van de voor evenementen beno-
digde inventaris en auto’s behield hij slechts een 
snackwagen en zijn aanhanger voor de opslag van 
voorraad. Hij vormde hiermee samen met een drie-

tal tenten zijn paviljoen tegenover de gevangenis 
in Westzaan. 

Dit alles wist hij inclusief de benodigde vergunnin-
gen te realiseren binnen vijf maanden na de eerste 
lockdown. Gelukkig kreeg hij volop medewerking 
voor zijn voortvarende plannen van de gemeente 
Zaanstad. Dat Fred goed gegokt had met zijn plan-
nen en een goed zakenman is, bleek al snel in de 

nu volgende maanden van de lockdown. Bijna alles 
moest sluiten, terwijl hij als bijna enige overbleef 
waar men iets te eten kon afhalen. Ook blijkt het 
vestigingspunt een prima locatie, vanwege de vele 
aangrenzende nieuwbouwprojecten. Hier zullen in 
de komende tijd nog tal van arbeidsplaatsen bij-
komen, terwijl ook de inwoners van Westzaan zijn 
paviljoen steeds beter weten te vinden. 

Op de dag van mijn bezoek opent juist het nieuw 
gebouwde distributiecentrum van Post NL met 
een flink aantal werknemers en voor de komende 
jaren liggen er nog veel nieuwbouwplannen op de 
tekentafel. Momenteel is zijn huidige vestigings-
plek tijdelijk en aan een jaarcontract gebonden. 
Hopelijk is er voor Fred Kroket in de loop van 2022 
ook een definitieve locatie beschikbaar in de plan-
nen van parkmagement Hoogtij. De tijd zal het 
leren, zegt Fred wijsgerig. Voorlopig mag hij tot 
februari 2022 blijven staan, maar forse investerin-
gen voor een nieuw pand zijn van een definitieve 
plek afhankelijk.

Fred heeft inmiddels zijn definitieve job gevonden 
met zijn tot huiskamer voor chauffeurs en andere 
klanten omgetoverde paviljoen. Hij heeft de eve-
nementenbusiness definitief beëindigd en geniet 
voortaan van het veel leukere contact met zijn 
klanten. 

Fred promoot zijn bedrijf als krokettenleverancier 
door wekelijks zijn ‘kroket van de week’ aan te pas-
sen. Zo bracht hij recent achtereenvolgens een 
aspergekroket, een bospaddestoelenkroket, de 
Westzaans rookkaaskroket met Zaanse mosterd en 
de Gordel van Smaragdkroket met de smaken van 
Sumatra (kip, sambal, sereh, knoflook en gember). 
Zo tracht hij zijn naam eer aan te doen en telkens 
iets origineels te brengen, naast zijn vaste snacks, 
zoals verse friet met de heerlijke Zaanse mayo-
naise, hamburgers en verse gehaktballen van het 
bedrijf Saense Balle, met naar keuze Zaanse sam-
bal. Deze gehaktballen zijn in 2017 derde gewor-
den bij het Nederlands kampioenschap voor de 
lekkerste gehaktbal. Daarnaast zijn er diverse dran-
ken als verse bonenkoffie en cappuccino, gekoelde 
frisdranken en verpakt ijs. 

Het paviljoen van Fred is dagelijks geopend van 
10.00 tot 17.00 uur. Hij deelt deze tijden met zijn 
buurvrouw Yolanda en assistente Dagmar. Op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is Fred 
er zelf, terwijl Yolanda en Dagmar op woensdag 
en in het weekend afwisselend werken. Zodoende 
houdt Fred ook nog wat tijd vrij voor zijn vrouw 
Agnes, waarmee hij al 33 jaar getrouwd is en zijn 
beide dochters. Sara van 25 is afgelopen septem-
ber getrouwd en Christa is 26 jaar jong en gaat in 
juli trouwen. Ze zijn dan inmiddels wel uit huis, 
maar weten af en toe een bezoekje van hun ouders 
erg te waarderen. 

Fred heeft nog geen website, maar voor telefoni-
sche of Whatsapp-bestellingen kunt u hem via 06- 
5559 1266 bereiken..

ADVERTEERDER UITGELICHT
T E K S T  E N  B E E L D  -  R O L F  S T I G T E R

Fred Voskuil, alias ‘Fred Kroket’
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Voor een 
stralend & 
gezond gebit!

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

écht technisch

werk/personeel

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

075-6218845 010-4625985

Provincialeweg 21a Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie 3047 BB Rotterdam

 

• Vakmanschap
• Communicatie
• Kwaliteit

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

HIER HAD  
UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie
over adverteren in  

kunt u mailen naar  
jan.steijn@tiscali.nl

Bouwt verder

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

 www.bouwbedrijfwerkhoven.nl
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K O L O M P U Z Z E L

  De
puzzel
     van
 INGRID

Deze maand geen prijspuzzel. U kunt de oplossing dus niet insturen. De oplossing van de prijspuz-
zel van vorige maand was BUITENHUIZEN, de naam van een buurtschap bij ons in de buurt. De 
prijs van 50 euro gaat naar Nanet van Duijn. Van harte gefeliciteerd. In dit nummer hebben we een 
kolompuzzel. Veel puzzelplezier!

1 met kracht uitademen
2  brandbare staaf
3   geluid van een ezel
4   deel van een bloem
5   boom
6  bediende
7   afgeknotte boom
8   muzikant
9   doorgang in een muur
10  autoped
11 praktijkleerlinge
12 godsdienstige toespraak 
13 aantal bij elkaar horende mensen
14 daverend applaus
15 gehuil
16 rotten

Zijn de woorden juist ingevuld dan lees je in de 
gekleurde kolom van boven naar beneden een 
gezegde als een voorstelling of uitvoering wat 
later aanvangt dan gepland.

1

a
2

s
3

l
4

t e
5

p
6

i
7

o l
8

s
9

o
10

p
11

a r
12

k
13

p
14

v i
15

n k
16

d n

Rommelmarkt
Op De Dag van Westzaan houdt ijsclub 
Lambert Melisz weer de befaamde rom-
melmarkt. Op 11 en 12 september staat het 
terrein vol met leuke tweedehands items, 
hebbedingetjes en mooie spullen. 

Van huishouditems tot knutselspullen en van 
boeken tot kleding. Voor ieder wat wils. Ook doen 
wij dit jaar weer een tombola en boerengolf! Op 
11 en 12 september van 10.00 Tot 16.00 uur. Als je 
nog spullen kwijt wilt, kun je ons altijd bellen en 
een afspraak maken om ze af te geven. Dat kan 
via 06-2167 3015. Ook zijn wij open en aanwezig 
op iedere zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur. 

Maud Pickkers
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Bent u op  
zoek naar advies  

over verzekeringen, 
hypotheken, financiën 

of pensioen?

Westzijde 318, Zaandam  
T 075 - 616 17 17

www.drvr.nl

Wij bieden kleinschalige 
kinderopvang voor  
0-12 jarigen in Westzaan  
en Assendelft.

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

Kindertuin Westzaan is al jaren een betrouwbaar adres voor kinderopvang in Westzaan

DE KINDERTUIN  PeuterSpelen
 Voor- en Naschoolseopvang

 Kinderdagverblijf

Uitvaartverzorging
Dag & Nacht bereikbaar

023 - 5 371 375
opbaargelegenheid

’t Reght Huys - Westzaan
  www.luvu.nl - persoonlijke begeleiding
  uitvaartleidster: - wilsbepaling / nazorg
  M.C. Luttik - samen naar waardig afscheid
  Jacobus van Waertstraat 23 - opbaren: ‘t Reght Huys / thuis
  1551 CH  Westzaan - deeluitvaarten
  075-6170954/06-49686796 - ongeacht uw verzekering...

Gré Luttik Ruud Kerkhoff

Wandelweg 41B • 1521 AB Wormerveer
Tel.: 075 - 621 21 08 • info@renaudwitgoed.nl

W W W . R E N A U D W I T G O E D . N L

EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

INSTALLATIEMAN
www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

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

renovatie
onderhoud 
service

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

J.J. Allanstraat 334 / 1551 RT Westzaan

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

Standplaats Praxis Zaandam
Geopend maandag t/m zaterdag

Tel. 06 304 569 49

VISHANDEL PLAT

Volendammer

Weiver 90
1551 SK Westzaan

All-in websites 

Webhosting en onderhoud

WordPress en Joomla!

Overzetten naar WordPress

Zoekmachine vriendelijk

Geschikt voor mobiel info@mkb-online.nu

06-814 757 74

WWW.MKB-ONLINE.NU

MKB-ONLINE.NU

WEBSITES • HOSTING • ONDERHOUD
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De Wessaner
De Wessaner is een uitgave van de Westzaanse 
Gemeenschap. Het blad wordt elf keer per jaar 
huis-aan-huis verspreid in Westzaan en Nauerna. 
De Wessaner krijgt geen subsidie en wordt  
volledig betaald uit de advertenties. Het bestuur, 
de redactie en de bezorgers zijn vrijwilligers. 
De opmaak en druk worden verzorgd door  
HuigHaverlag.

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

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

Tagore zei: Wie zijn deur sluit voor alle 
dwalingen, sluit ook de waarheid buiten.

Belangrijke adressen
Spreekuren Westzaanse huisartsen
Spreekuren van dr. H.B.E. Vink, dr. G.N. van Altena 
en dr. B. Peeters. 
Torenstraat 2-4, 1551 BL
Wegens corona voorlopig geen inloopspreekuur.

U kunt een afspraak maken tussen 8.00 en 17.00 uur 
op 075-6353 806. Voor een afspraak op dezelfde dag 
of voor het aanvragen van visites en recepten belt u 
vóór 10.00 uur. Zie ook: www.huisartswestzaan.nl.

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

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

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

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

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

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

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

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

De beheerders van  
de publicatiekasten zijn: 
Noord:  Reinhold Damminga, Torenstraat 7,  

075-6162 416 
Zuid: Markjan Fraij en Sylvia Slegers,
 Zuideinde 281, 075-6312 219

Colofon
Redactie : Peter Groot (075 7710 818)
 : Linda Wessels (06- 4042 6993)
Fotografie : Fred Eerenberg
Eindcorrectie : Tjakko Bos
Opmaak/druk :  HuigHaverlag Printing

Inleveren kopij
redactie@wessaner.nl
Linda Wessels - De Kersenboomstraat 40,  
1551 BW  Westzaan

Advertenties De Wessaner 
financien@wessaner.nl
tel. 075-785 13 20

Financiële administratie
financien@wessaner.nl
Jan Steijn - Watermolenstraat 102,  
1551 BG  Westzaan, tel: 075-785 13 20

Secretariaat bestuur
Jeannet Vollenga - Middel 165,  
1551 SV  Westzaan, tel: 075-621 09 02
renjv@live.nl

Kopij volgende nummer
Uiterlijk 1 september 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 
23 september 2021. 

Abonnement 
Iedere woning in Westzaan krijgt maandelijks 
De Wessaner in de brievenbus. Hebt u familie  
of bekenden die ons blad ook graag lezen?  
Voor € 17,60 krijgen zij het een jaar lang toe-
gestuurd. Een berichtje naar het secretariaat is 
voldoende.

Doopsgezinde Gemeente
Kijk op onze site www.dgkoog.doopsgezind.nl 
voor de actuele stand van zaken over onze andere 
activiteiten.
 1 aug 10.00 uur  Geke van Vliet
 8 aug 10.00 uur  ds. Henriette van Dunné
 15 aug 10.00 uur  zr. Cocky Brouwer
 22 aug 10.00 uur  ds. Teun-Jan Tabak
 29 aug 10.00 uur  br. Bram van der Zijden
 5 sep 10.00 uur  ds. Theo van Willigenburg
 12 sep 10.00 uur   op bezoek bij de Kooger 

Kerkgemeente
 19 sep 10.00 uur  ds. Pieter van Oussoren
 26 sep 10.00 uur  ds. Jannie Nijwening 

Christelijke Gereformeerde Kerk
Wilt u in een kerkdienst onze gast zijn, mail dan 
even naar bertbax@zonnet.nl

Gereformeerde Gemeente Westzaan
Van harte welkom om de diensten te bezoeken. 
Graag wel aanmelden via GerGemWestzaan@
kpnmail.nl
 1 aug 10.00 en 15.30 uur  leesdienst
 8 aug  10.00 uur   leesdienst 

19.00 uur  ds. J.J. van Eckeveld
 15 aug 10.00 en 15.30 uur  student J.M. Evers
 22 aug  10.00 uur   leesdienst 

15.30 uur   leesdienst
 24 aug 19.30 uur   ds. W. Harinck
 29 aug 10.00 en 15.30 uur  leesdienst
 5 sep 10.00 en 15.30 uur  leesdienst
 12 sep 10.00 en 15.30 uur  leesdienst
 19 sep 10.00 en 15.30 uur  leesdienst
 22 sep 19.30 uur   ds. D.W. Tuinier
 26 sep 10.00 en 15.30 uur  leesdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
 1 aug 10.00 uur  ds. P.F. Warmenhoven, Leiden
 8 aug 10.00 uur  ds. J.H.W. Elhorst, Bussum
 15 aug 10.00 uur  ds. C. Visser, Westzaan
 22 aug 10.00 uur  ds. C. Visser, Westzaan
 29 aug 10.00 uur  ds. C. Visser, Westzaan
 5 sep startzondag 10.00 uur ds. C. Visser
 12 sep 10.00 uur  ds. L.J. Rasser, Amsterdam
 19 sep 10.00 uur  ds. R. Visser, Rhenen
 26 sep 10.00 uur  ds. C. Visser, Westzaan



24

HuigHaverlag Printing is één 
van de eerste écht duurzame 
drukkers van Nederland

CO2-KLIMAATNEUTRAAL DRUKWERK 

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

Witte Vlinderweg 74
1521 PS Wormerveer
info@huighaverlag.nl

075-612 73 73
www.huighaverlag.nl

CERTIFICERINGEN 

Samen zorgen voor minder CO2
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DE PERSOONLIJKSTE 
OPLOSSING VOOR 

UW HUID VINDT U BIJ 
LIEV IN WESTZAAN

MEER WETEN? 
OF VRIJBLIJVEND EEN 

AFSPRAAK MAKEN:

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

0 6  -  5 5  3 2 1  4 5 9

GEZICHTSBEHANDELING,
HUIDVERBETERING,

ELEKTRISCH ONTHAREN

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

Gas - Water - Sanitair

Rioleringen - Dakbedekkingen

Lood-, zink- en koperwerken

Dirk Hagemeijer
E dhagemeijer@outlook.com

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

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

M 06-43 90 35 57

Bona Gecertificeerd Vakman,
certificaatnummer NL31093

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

Fiets Service
Ramon

Onderhoud en reparatie
Haal- en brengservice

Telefoon: 06-13547972

Blankenburg 21
1551AS Westzaan

 info@slijterijsaendyck.nl
www.slijterijsaendyck.nl

SPECIALIST IN BIER, WIJN EN 
VELE SOORTEN GEDISTILLEERD

Nu ook bij ons verkrijgbaar 
de Originele Reght Huys Bitter

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

www.slijterijsaendyck.nl


