Kapper
Na een kleuterjaar in het ziekenhuis
mocht ik op mijn 5e eindelijk weer
eens naar de kapper. We bleken inmiddels verhuisd te zijn van Slotermeer terug naar Amsterdam-West.
Mijn moeder kon niet aarden in
het buitenstedelijke. Nu woonden
we opeens op 1-hoog in een portiek boven Karel, de herenkapper.
Omdat mijn haar een woeste bos
geworden was, werd ik op een zondagmiddag, toen de winkel eigenlijk gesloten was, bij kapper Karel
op de stoel gezet. Het resultaat was
bizar. Ik veranderde van een kleuter met wilde haren in een kopmodel bloempot, nog scheef geknipt
ook. Met dat bizarre kapsel stond
ik, voor het eerst op school, dan
ook op de schoolfoto. Ik kon het jaren niet aanzien. Daarna heeft het
heel lang geduurd tot ik überhaupt
weer bij een herenkapper naar binnen wilde stappen, maar ik deed
het toch. Dat was op verzoek van
mijn echtgenoot. Hij was vlak na
onze verhuizing naar Westzaan verrukt over zijn nieuwe dorpskapper.
Hij ging graag naar Gerrit Plooijer,
met zijn mooie verhalen en de bijzondere, gedateerde inrichting. De
afgelopen jaren was ik twee keer
mee en ik herinner me een met
smaak verteld verhaal over een bus
vol Chinese toeristen op excursie
die plotseling de sigarenzaak annex kapperszaak kwamen binnenwandelen. In een Chinese reisgids
bleek de originele inrichting van de
kapperszaak hoog aangeschreven
te staan, hetgeen de bus naar de
Allanstraat bracht. Hij kon er nog
smakelijk om lachen. Bedankt meneer Plooijer, voor alle verhalen.
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De Kazerne nu echt open
Westzaan heeft eindelijk weer een café

We hadden het helemaal gemist en eigenlijk ook al niet meer verwacht: café De Kazerne heeft op 28
augustus de deuren geopend. We zagen het via een Facebookpost van Fred Eerenberg. Jarenlang hadden Willem Winkels en Marion Bruins eraan getrokken om het café in de oude brandweerkazerne open te
krijgen, maar de vergunningen kwamen niet rond.
In 2018 besloten ze het bijltje erbij neer
te gooien: ze zagen er geen heil meer
in. Toen de vrienden Joost en Juul zich
meldden voor de ruimte, vertelde Willem hun eerlijk dat het een flinke kluif
zou worden om de vergunningen te
regelen. Dat bleek uiteindelijk gelukkig mee te vallen.
Uitbaters Joost Baardman (56 jaar) en
Juul Koguchi (51 jaar) kennen elkaar
al jaren. Niet uit Westzaan, maar uit

een Italiaans bergdorp waar ze beiden
veel kwamen. Juul woont in Westzaan
en Joost in Zaandijk. Horecaervaring
hebben de vrienden niet. Joost vertelt: ‘Ik ben grafisch ontwerper en heb
nul ervaring. Het is weleens gezond
om iets nieuws te ondernemen.’ Tijdens de eerste openingsdag was het
bij vlagen erg druk. ‘Dat was een prima vuurdoop! We moesten vol aan de
bak. Maar het was echt gezellig!’

Linda Wessels, redactie
Als kapper was Gerrit
geknipt voor zijn vak!

Op de openingsdag van De Kazerne was het al gezellig druk. Foto Fred Eerenberg.

Het café zal een plek zijn waar mensen welkom zijn voor een kop koffie
met of zonder gebak, of een biertje
met of zonder bitterbal. Er is een terras
met acht tafeltjes en ze zijn open van
woensdag tot en met zondag. Woensdag, donderdag en zondag van 12.00
tot 22.00 uur en vrijdag en zaterdag
van 12.00 tot 24.00 uur.
Merel Kan, De Orkaan

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

U bent welkomen om
bij ons te komen dineren
van woensdag t/m zondag.
Wij zijn geopend vanaf 16:00 uur.

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

Kapper Gerrit Plooijer was altijd vrolijk
Op 27 juli is na een kort ziekbed Gerrit Plooijer op 82-jarige leeftijd overleden. Heel veel trouwe klanten zullen de altijd vrolijke kapper gaan
missen. Gerrit Plooijer was ruim 67 jaar herenkapper. Hij was actief in de loterijvereniging Op Hoop van Zegen, een van de oudste verenigingen in ons dorp. Gerrit was jarenlang speler van voetbalvereniging VVV Westzaan. Hij stond te boek als een geweldige vrijwilliger en was
begeleider van diverse teams, waaronder ook de zondagselectie. Met het verlies van Gerrit missen we een geweldig mens in onze Westzaanse
gemeenschap, een markante persoonlijkheid en een centraal punt in ons dorp.
In De Wessaner van juni 2012 ging de
rubriek van Franck van Eeten De Adverteerder van de Maand over Gerrit
Plooijer. Hieronder enkele fragmenten.
In 1954 was Gerrit Plooijer 15 jaar oud.
Na de lagere school en een paar jaar
MULO ging hij als leerling-kapper aan
de slag bij Harrie Dekkers op de Dam
in Zaandam. Na twee jaar ging hij
naar Gerrit IJff op de Zuiddijk. In zijn
diensttijd knipte hij tijdens de weekenden bij Piet Kwakernaat aan de
Westzijde. In dienst was hij zandhaas,
maar omdat de soldaten de legerkapper niet zagen zitten had hij een
mooie bijverdienste. ‘Ik was drukker
met knippen dan met exerceren.’ Na
zijn afzwaaien werkte Gerrit een jaar
bij Kwakernaat en vertrok toen naar
Weesp om bij Kalle te gaan werken.
Kalle was voorzitter van de kappersbond en wereldkampioen kappen.
‘We deden toen veel wedstrijden en
daar heb ik het vak echt heel goed
geleerd’.
Geen zitvlees
Aan de J.J. Allanstraat 459 was destijds de kapsalon van Piet Kwakernaat
z’n vader. Hij werd tragischerwijs
doodgereden bij Heemskerk. Nadat
het pand twee jaar had leeggestaan
kocht Gerrit het en op 24 maart 1962
begon hij zijn eigen salon. ‘Twintig
jaar later waren er nog mensen die mij
Kwakernaat noemden.’ Over dorps en
tradities gesproken! Twee jaar later
zijn Gerrit Plooijer en Ina Ramaker getrouwd. Ina deed de winkel en Gerrit
de salon. De eerste zeven jaar werkte
hij met een leerling. Maar de leerling
moest om kwart voor zes weg om de
bus te halen. ‘Dan stond ik hier nog
tot acht uur te knippen om zijn loon
te verdienen en ik dacht: dat moesten
we maar niet meer doen. Sindsdien
werk ik alleen met Ina.’
Gerrit is nu 58 jaar kapper en gaat,
zolang de gezondheid het toelaat
gewoon door. ‘Ik heb niks met het
Zwitserlevengevoel en ik heb geen
zitvlees. Als de zondag en maandag
voorbij zijn ben ik blij dat het weer
dinsdag is en de deur weer los gaat.’

niks met Westzaan, ze komen overal
vandaan. ‘Ik had een klant die ging
verhuizen. Korte tijd later bracht hij
zijn buurman mee. Die oude klant
komt nu nooit meer, maar die buurman nog steeds, met zijn hele gezin.
Zo vreemd gaat dat soms’. Veel klanten blijven komen en er komen ook
nog regelmatig nieuwe bij. Maar het is
wel wat rustiger geworden. ‘Vroeger
knipte ik op woensdagmiddag makkelijk vijfentwintig kinderen. Daar zit
ik nu niet meer op te wachten. Dertig
jaar geleden dacht ik dat het over was
met het kappersvak, maar er komen
toch steeds weer nieuwe generaties
bij. Het is een modevak en daar ben ik
niet zo van. Als ik rubber handschoenen aan moet doen om iets op een
ander zijn hoofd te smeren, dan stop
ik er mee’.
Het is geen gewoonte om bedankjes
na overlijden in De Wessaner op te
nemen, maar voor Ina Plooijer maakt
de redactie graag een uitzondering.
Zij schreef het volgende:
Lieve dorpsgenoten,
langs deze weg wil ik jullie bedanken
voor het medeleven dat betoond is
bij het overlijden van Gerrit. De bloe-

De overhandiging in het Molenmuseum. Vlnr: Arnold van Rhijn, Fulco Rol en Ingrid Jahn-van
Binsbergen.

men en de tientallen kaarten, het is
hartverwarmend. Iedere kaart die
binnenkwam gaf zoveel troost. Altijd
samen en nu alleen verder. Nu ga ik
proberen de draad weer op te pakken, maar met jullie steun gaat dat
me lukken. Dankzij al die kaarten en
bloemen.
Liefs, Ina Plooijer

Boven: Gerrit Plooijer in maart bezig met
een klant. Foto Linda Wessels.

Onder: de kapperszaak van Plooijer in de
J.J. Allanstraat.

Gerrit z’n klanten
Eenderde van zijn klanten heeft
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Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Draadloos muziek in uw hele huis

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen
en gehoorbescherming

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

Openingstijden kijk op www.hepta.nl

Sandra
Sandra Klokkemeijer
Klokkemeijer

Verzekerd van
Robert Spilen persoonlijk
Sandra Klokkemeijer
Deskundig
advies

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

Robert
van
Spil
Robert
Spil

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

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

Robert Spil

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

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

www.saenbike.nl

Di. t/m Za.
geopend

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

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

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

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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Koningsvaren langs
Riettoppad vrij zeldzaam
Wie kent niet de plant met die bijzondere geveerde verschijningsvorm! Er zijn duizenden verschillende soorten varens die verspreid
zijn over de hele wereld. Varens houden van beschaduwde slootkanten en moeras. De reuzenvaren of koningsvaren (Osmunda regalis)
kom je gewoon tegen langs het Riettoppad. Het is daar erg vochtig
tussen het beboste loofhout, de berken, wilgen en een enkele eik. In
het wild zijn ze in Nederland tamelijk zeldzaam. Merkwaardig genoeg
is de reuzenvaren vanaf 1 januari 2017 niet meer beschermd. Waarom
is voor mij een raadsel.
Sporenplanten
Varens hebben in de geschiedenis
van de flora meestal een bescheiden

rol gespeeld. Waarschijnlijk komt dit
door hun sterke afhankelijkheid van
zeer vochtige standplaatsen. Er is een

periode geweest waarin deze sporenplanten heel dominant over de hele
wereld te zien waren. Dat was de tijd
direct na de inslag van de grote meteoriet aan het einde van het Krijt, zo’n
65 miljoen jaar geleden. Uit onderzoek naar varenssporen en stuifmeel is naar voren gekomen dat de
varens gedurende een periode van
10.000 tot 100.000 jaar de hele aarde
overdekt hebben. Daarna namen de
bloemplanten het heft weer in handen.
Alle varens hebben diepe wortels,
een stam en veerachtige bladeren
en reproduceren zich door middel
van minuscule sporen, het worden
dan ook sporenplanten genoemd.
De meeste soorten hebben een wortelstok, een kruipend stuk stengel,
onder de grond. Enkele groepen
varens vormen met de stengels een
schijnstam en vormen dan een boomachtig uiterlijk: boomvarens. Opvallend is dat je in de winter alleen maar
een hoopje verdorde plantenresten
ziet liggen. Helemaal niets meer te
zien van de soms metershoge plant.
Wandeltochten
Er was vorige maand veel te exploreren langs het talud van de A8.
Pimpernel, duizendblad, teunisbloem, duizendguldenkruid, peen,
jacobskruiskruid, braam, duindoorn,
hazenpootjes en veel orchideeën,
vooral de talrijke rietorchissen. Ook
een aantal bijen- en wespenorchissen
werd gespot.

De koningsvaren.

Het was afgelopen maanden een

prachtig schouwspel van wilde planten: wit, paars, groen, geel, purper.
Prachtig Het was dit jaar een bijzonder nat voorjaar, waardoor de kruiden
aan de zuidkant minder last hadden
van een te droge zomer en daardoor goed tot bloei konden komen.
Rijkswaterstaat heeft, hopelijk onbedoeld, recentelijk het talud volledig
gemillimeterd en grote diepe sporen getrokken langs de voor ons zo
interessante botanische zuidkant.
Rijkswaterstaat had in dit geval even
meer geduld moeten hebben met
maaien, zodat de ondergrond van
de dijk minder vernield zou worden.
Er zijn bovendien veel te zware landbouwmachines gebruikt. En het zou
verstandiger geweest zijn niet alles
tegelijk weg te maaien. De flora krijgt
dan meer kans snel te herstellen.
Maaien is op zich ook noodzakelijk
en bevorderlijk voor de diversiteit.
Diie groepswandelingen over het
Riettoppad hebben veel enthousiasme gewekt. Fijn dat Staatsbosbeer
speciaal voor ons het meer westelijke
deel van het moeraspad keurig van te
voren gemaaid had, zodat we prima
konden wandelen. Het was een waar
genoegen om de vele belangstellenden van het Riettoppad te mogen
verwelkomen .Wij waren blij verrast
dat de belangstelling zo groot was.
Als het even meezit en het pad hersteld is dan wordt er in het late najaar
wederom een oproep gedaan om
mee te komen genieten van de natuur
op loopafstand. U kunt zich hiervoor
alvast opgeven via het e-mailadres
riettoppad@westzaan.nl.

Benthe wint Zilveren Camera Junior 2021
Benthe Hauzendorfer (16 jaar) uit Westzaan won in de categorie 14 t/m
18 jaar met een zelfportret over online-les. Ze heeft dit, volgens de jury,
in één foto bijzonder krachtig in beeld gebracht. Een zwartwit beeld dat
het desolate gevoel van het uren kijken naar een laptop verbeeldt. De
jury hoefde niet lang na te denken: haar foto werd unaniem gekozen.
Instagram te vinden onder de naam
Benthe vertelt: ‘Sandra Minten uit
@_withben
Assendelft stuurde mij het linkje
De Zilveren Camera is de Nedervan de wedstrijd door. Sandra had
landse prijs voor fotojournalistiek
zelf de Zilveren Camera in de cateen documentaire fotografie en
gorie portretten gewonnen met
wordt sinds 1949 uitgereikt. De Zilhaar klas van 2020. Het thema van
veren Camera Junior, één van de
de wedstrijd was ‘dagelijks nieuws’.
belangrijkste fotowedstrijden voor
Door corona waren online-lessen
jonge fotografen, is voor de zesde
nieuw op school en eigenlijk best
keer uitgereikt.
bijzonder. Het was nieuws, maar
eentonig en vermoeiend. Dit wilde
ik met mijn foto duidelijk maken.
Benthe Hauzendorfer: ‘Online- school. Mijn
Door de sluitertijd te verlagen, wilde
schooltafel gewisseld voor mijn bed. Mijn
ik beweging in de foto krijgen. Hierboeken vervangen door mijn laptop. Dag in
door is het gelukt mijn gevoel over
dag uit kijkend naar mijn beeldscherm. Totaal
de lessen op de foto vast te leggen.’
ervan afhankelijk voor sociaal contact, eduBenthe is met haar fotoaccount op
catie en nog veel meer. Aan het begin was dit

best chill, maar hoe langer online-school doorging hoe vermoeiender het werd. Het voelde
bijna alsof ik het scherm werd ingezogen, alsof

mijn concentratie dag per dag wegglipte. Dat
ingezogen gevoel van het uren kijken naar
mijn laptop heb ik gevisualiseerd in mijn foto.’
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Erfgoed brandweer op Zaanse Schans
De Stichting Zaens Brandweer
Museum heeft als doelstelling het
werven, beheren, conserveren
van het erfgoed van de brandweer voor de hele Zaanstreek.
Met deze gedachte is het museum tien jaar geleden gestart. Het
heeft de afgelopen jaren een aantal oude handspuiten en ander
oud brandweermaterieel in het
museum in de Kerkbuurt kunnen
onderbrengen. Dit brandweererfgoed verdient het om aan het
publiek getoond te worden, want
het vertelt een belangrijk deel
van de geschiedenis van de Zaanse brandweer.
Het brandweermuseum is daarom in
contact gekomen met het Zaanse Erfgoed, Zaans Museum en de Stichting
Zaanse Schans. Het resultaat van de
gesprekken is een samenwerking en
het inrichten van het bestaande oude
brandweerspuithuis op de Zaanse
Schans door het Zaens Brandweer
Museum met een oude handspuit en
oud brandweermaterieel uit de periode eind 19de eeuw. Daarnaast is het
ook mogelijk om op hoogtijdagen de
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handspuit naar buiten te halen voor
een demonstratie.

Als u als volger of belangstellende
deze opstelling wilt bekijken, dan kan

dit dagelijks op de Zaanse Schans,
Kalverringdijk 25 te Zaandam.

Vrijwilligers van het Zaens Brandweer Museum en twee brandweerlieden. Achterste rij vlnr: Hans Kouwen, Frits Klerk, Arjan Jonker, John Rem, Frido
van Dokkum, Dirk van leeuwen sr., Joop Gruys en Geert Kelder. Voorste rij vlnr: Saskia van den Broek, Annet Baerveldt, Jaap van het Kaar, Frank
Kuntz, Kors van Ekris en Jan Musse.

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

Nieuwbouw 1972 – 2000

door WILLEM TIP/deel 59
beeld: Digitale Beeldbank

Na 1972 zou de Westzaanse nieuwbouw beperkt blijven tot een invulling van het nog niet
uitgegeven deel van het industrieterrein langs de Nauernasche Vaart (1993) en de verlaten fabrieksterreinen van Molenaar’s Kindermeel (1983), Grootes (1987), Avis (tot 2018) en De Valk.
Ook ten westen van het Zuideinde werd vanaf het laatste kwart van de 20ste eeuw geregeld
gebouwd. In 1985 werd de eerste paal geslagen voor ‘Klein Engeland’, tegelijk het laatste project van de woningbouwvereniging Westzaans Belang als zelfstandige organisatie. Het grote
verlaten bedrijfsterrein van Rote-Pont Meijer, ten oosten van het Zuideinde, zou echter nog
lang moeten wachten op het slaan van de eerste paal. De nabijheid van het Amsterdamse Westelijke Havengebied en de aanwezigheid van diverse bedrijven maakten woningbouw daar
niet eenvoudig (Westzaans Belang, 2005, p 29-39, 41-60).

Boven Klein Engeland en onder het PontMeyerterrein.

Gemakkelijk was het bouwen in de naoorlogse
jaren niet. De eerste aannemer ging failliet. Geregeld leverde ook het gebrek aan stenen vertraging
op. Geld voor een behoorlijke inventaris bleek er
ook niet te zijn. Er was een inzameling nodig onder
de Westzaanse bevolking en bedrijven. Men plaatste daarvoor een maquette van het gebouw op een
trailer en reed drie zaterdagen lang door het dorp.
De inzameling leverde uiteindelijk 30 duizend gulden op, een fors bedrag waarmee het gebouw
alsnog kon worden ingericht. Op 12 maart 1952
vond de opening plaats. De naam werd ‘Lambert
Melisz’, zo genoemd naar de legendarische zoon
die ooit zijn moeder zou hebben gered uit Spaanse
handen. De eerste directeur was Jb. Tijmes. Hij had
deze functie ook al vervuld in het oude dorpsweeshuis.

Huize Lambert Melisz
Westzaan beschikte na de Tweede Wereldoorlog
niet over een echt bejaardenhuis. Het dorpsweesen armenhuis achter de kerk bestond al sinds 1717
maar voldeed niet meer aan de eisen. Nieuwbouw
was onvermijdelijk. Het oude weeshuis werd na
bijna twee en een halve eeuw dienst afgebroken
(1953). De meest waardevolle delen sloeg men op.
Ze werden een tiental jaren later hergebruikt bij de
bouw van restaurant ‘De hoop op de zwarte walvis’
aan de Zaanse Schans (Ankum e.a. 1991, p 336). Op
de historische grond verrees een nieuw pand. Het
werd een centraal gebouw in de historiserende stijl
van de Delftse School met aan weerszijden vleugels. Daarin bevonden zich kleine woningen voor
bejaarde echtparen.

king beoogde het behoud van de voorziening.
Drieduizend handtekeningen verzamelde men.
Het pogen was tevergeefs. De provincie NoordHolland, die de bejaardenzorg regelde, zag voor
Lambert Melisz geen taken meer. Op 1 mei 1997
sloot het tehuis voorgoed zijn poorten. De volledige verzorging in Lambert Melisz had een kleine
halve eeuw geduurd.
Rond de eeuwwisseling kwam er een nieuwe voorziening voor in de plaats, een ‘woonzorgcomplex’.
Dit complex bood een dienstverlening die veel
beperkter was dan bij een echt verzorgingstehuis.
Het hoge ronde gebouw met drie verdiepingen
had een grootstedelijke uitstraling die nauwelijks
paste in de historische omgeving. Het bood met
maar liefst 94 flats ruimte aan ruim 100 bewoners.

De wederopbouw krijgt vleugels

Directeur Jaap de Boer in 1970.

Bejaardenhuis Lambert Melisz in 1952.

Woonzorgcentrum Lambert Melisz nu.

Onder de volgende directeur, Jaap de Boer, werd
Lambert Melisz aanzienlijk uitgebreid (1971). Zijn
bestuur betekende voor het verzorgingshuis een
bloeiperiode. Talrijk waren de vrijwilligers die het
personeel ondersteunden bij allerlei activiteiten
(Westzaans Belang, 2005, 91-94). In de jaren ‘80
keerde echter het tij. Lambert Melisz werd samengevoegd met andere bejaardenoorden in het noorden van de Zaanstreek. De directie wisselde een
paar maal. Men sprak over opheffing. Er waren in
de omgeving bedden voor bejaarden genoeg, zo
had men uitgerekend. Een actie onder de bevol-

In de laatste jaren kreeg de wederopbouw vleugels. Het doel was ooit geweest het herstel na de
vernielingen van de oorlog. Nu kwamen de voorheen ongedachte vergezichten. De prognoses, de
vooruitberekeningen. Hoe zou het eruit zien over
vijf jaar. Of over tien jaar.
Statistici grepen de rekenmachine. Ontwikkelingen
uit de afgelopen tien jaar werden vol vertrouwen
doorgetrokken. Industrie was voor de Zaanstreek
altijd de stuwende kracht geweest. Op dat harde
gegeven kon worden voortgebouwd. De strategische berekeningen toonden het aan, helder en duidelijk: ook de toekomst van de Zaanstreek lag bij
de industrie. Het grote voorbeeld waren Rotterdam
en de havens in de Rijnmond. Daar had men goederenoverslag, raffinaderijen, chemie. Het Noordzeekanaal bood dezelfde kansen. Amsterdam zou
een tweede Rotterdam kunnen worden, de Zaanstreek een tweede Pernis.
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tom

tandheelkunde
o
mondzorg

Op zoek naar een nieuwe tandarts?
U bent welkom bij de tandarts
voor de Zaanstreek.

Klein, maar groot
in mogelijkheden!

Inschrijven kan op
tandarts-tom.nl of bel
075 - 615 90 50

Lambert meliszstraat 29a,
1551 CT Westzaan
www.ﬁonaskapsalon.nl
info@ﬁonaskapsalon.nl

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

Greta
Angelina
Facebook

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

Kapsalon 075 6210084
Haarwerken 06 24304074

- Feesten, partijen,
lunches en diner

FRED KROKET

uw Westzaans snackwagen

Elke dag geopend van
10.00 uur tot 19.00 uur.
Tel. 06-55 59 12 66
Komt u gezellig langs om te genieten van onze verse Frites uit
Zuyd, elke week een ander kroketje van de week, hamburgers
en gehaktballen van Saenseballen, Zaanse mayonaise en tal van
andere heerlijke snacks?
Locatie: kleine steng Westzaan
(bij het tankstation tov de Zaanse gevangenis)

Bloemen, planten en woonaccessoires

www.flowersbymonica.nl

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

amer
De gezelligste huisk
ek
re
van de Zaanst

- 7 dagen per week
geopend!

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

Kerkbuurt 68a Westzaan
tel: 075 - 621 74 76

Evenementenseizoen van ’t Reght
Huys van start
Eindelijk! In september is het langverwachte evenementenprogramma
van het Westzaanse Reghthuys weer
van start gegaan. En wat voor eentje!
Het seizoen biedt een gevarieerd programma van levensliederen en Franse
chansons tot opera en disco. Een aantal
weken voor elk event lees je meer over
de specifieke optredens en de artiesten
op de Facebookpagina en de website
van ’t Reght Huys of natuurlijk hier in
De Wessaner. Zet de data in elk geval
vast in je agenda!
18 september Gerard Alderliefste
1 oktober 	Opera Musical Gala onder
begeleiding van Brian Fieldhouse
29 oktober 	Hans Hanneman
(singer-songwriter)
26 november 	Mark Enthoven (zanger) en André
Vrolijk (accordeonist)
17 december	Russisch Nederlands Ensemble
adventconcert verzorgd door
Ronald Willemsen onder
begeleiding van Theo Giekspoor
28 januari	Amsterdamse avond met
Beppie Bijziend
18 februari
Ed Struijlaart (singer-songwriter)
18 maart 	Vrimibo disco met kaasstengels –
dj met discomuziek
Wil je nu al kaarten bestellen voor een van deze
avonden, mail dan met info@riakoekenbier.nl
Esther Keizer

Even wat rechtzetten
In de bijdrage van de Historisch Vereniging
Westzaan in het julinummer van De Wessaner
stond een stukje over de nieuwe secretaris.
Daarin werd vermeld dat Peter Huisman niet al
zijn contacten over zijn vertrek geïnformeerd
zou hebben. Er is echter in De Wessaner van
december en januari helder gecommuniceerd
over dit vertrek en alle externe contacten zijn
door Peter op de hoogte gesteld. Het kan zijn
dat de boodschap niet bij alle contacten is
geland. In elk geval had het stukje, dat achteraf
gezien niet als kopij bedoeld bleek, niet als
zodanig geplaatst moeten worden. Als redactie
bied ik mijn verontschuldiging aan voor dit
misverstand. Peter vindt het jammer dat een
boodschap in deze formulering aan relaties en
media is gestuurd. Ik ga ervan uit dat we deze
miscommunicatie achter ons kunnen laten.
Linda Wessels, redactie

Dorpscontact
zelfstandig
verder
Zoals jullie misschien hebben meegekregen, heeft
het bestuur van Dorpscontact in oktober 2020
besloten om te stoppen. Vanaf die tijd is het ons
als bestuur niet gelukt om een nieuw bestuur te
vinden. Ingrid Jahn heeft in die tijd wel de nodige
mails nog rondgestuurd, maar actieve activiteiten hebben sindsdien niet meer plaats gevonden.
Onlangs heeft Ingrid aangegeven, samen met Hans
Lalk, om toch weer door te willen gaan als Dorpscontact, maar dan niet als afdeling van de Westzaanse Gemeenschap (WG). Zij willen graag verder
als zelfstandige vereniging, met eigen statuten en
KvK- nummer. Dorpscontact is in 1986 opgericht als
wijkoverlegorgaan tussen de gemeente Zaanstad
en de Westzaanse Gemeenschap. Deze nieuwe
ontwikkeling past niet in de structuur van de Westzaanse Gemeenschap.
Over deze nieuwe ontwikkeling is meerdere keren
correspondentie geweest met Ingrid en Hans, dit
heeft echter niet geleid tot een oplossing, waar
beide partijen zich in konden vinden. Het dagelijks
bestuur heeft dit voorstel nu voorgelegd aan het
Algemeen Bestuur van de Westzaanse Gemeenschap en de gemeente Zaanstad. De verwachting
is dat beide partijen akkoord zullen gaan met de
oprichting van een zelfstandig Dorpscontact, dat
lost staat van de Westzaanse Gemeenschap. Zodra
dit alles is afgerond, zal Dorpscontact weer functioneren zoals voorheen, maar dan niet meer als
onderdeel van de WG. Wij verwachten in de volgende Wessaner meer duidelijkheid hierover te
kunnen geven.
Winterfair niet door WG
Twee jaar geleden heeft het dagelijks bestuur
van de WG de organisatie van de winterfair op
zich genomen. Wij vonden dat het een geweldige
aanvulling was op de activiteiten in Westzaan. De
organisatie vraagt echter zoveel dat wij besloten
hebben om geen volgende editie te gaan organiseren. Mocht een individu of groep zich geroepen
voelen om dit te doen, dan steunen wij dat van
harte. Indien informatie rondom vergunningen,
leveranciers en standhouders etc. gewenst is, willen wij die graag ter beschikking stellen.
Wij hopen verder dat iedereen met plezier terugkijkt op de Dag van Westzaan. Hoe het verdergaat
met de Sinterklaasintocht, de Kerstviering en de
Nieuwjaarsbijeenkomst zal afhangen van de ontwikkelingen rondom covid-19. In de volgende Wessaner meer hierover.
dagelijks bestuur Westzaanse Gemeenschap

Activiteiten Lambert Melisz

Opstarten
Eindelijk weer eens wat te melden na een lange
periode. Door corona stond alles stil, zo ook bij
Lambert Melisz. De koffie-ochtenden op dinsdag en donderdag zijn al een aantal weken
geleden gestart en daar wordt gretig gebruik
van gemaakt om weer als vanouds gezellig met
elkaar te kletsen.
Op 8 oktober beginnen we weer met het sjoelen en kaarten. Het wijkrestaurant gaat ook
weer open en uiteraard zit iedereen op gepaste
afstand bij elkaar aan tafel. De vrijwilligers hopen
dat het als vanouds weer een gezellig gekwek
wordt aan tafel.
De dinsdagmiddagactiviteitenclub heeft het
voornemen om 5 oktober om 14.00 uur te starten met koffie en een gebakje en een kleine
bingorondje tot 16.00 uur. Zoals altijd is de openingsmiddag gratis. Op 19 oktober is er een
grote bingomiddag gepland. De dinsdagmiddagactiviteiten zijn er voorlopig twee keer in de
maand en de programma’ s komen weer op het
bord te staan in de hallen. De kosten voor voorlopig twee keer per maand worden op 5 oktober
met u besproken.
Wij zijn als vrijwilligers reuze benieuwd om nieuwe bewoners te ontmoeten, want er is nogal een
verschuiving geweest in al die maanden in Lambert Melisz. Al deze bovenstaande activiteiten
zijn onder voorbehoud. We leven momenteel nu
eenmaal in een onzekere tijd.
Marion Bruins

Loterij
Nog geen Zonnebloemlot van de afdeling Westzaan gekocht? Dit kan nog tot 1 oktober via: www.
zonnebloem.nl/loterij. Je gegevens invullen en
de postcode van Westzaan. Betaal via iDeal en je
lot(en) worden per e-mail opgestuurd. We kunnen
het heel goed gebruiken als we straks weer wat
mogen organiseren voor onze Zonnebloemgasten.
Anneke van ’t Hoff-Martens ( 06-2442 1811)
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Simone Dijkman
MAKELAARDIJ

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

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

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

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

Gebruikt u verschillende medicijnen?
T: 075 628 13 50 - E: venemawestzaan@solcon.nl
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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

Michiel Visser: ‘
‘Dokter zijn is meer een roeping dan een beroep’
Michiel Visser (63) woont
sinds 1996 met zijn vrouw
Carla (59) op J.J. Allanstraat
188. Op de vraag wat zijn
beroep is zegt hij: toerist/reiziger. Maar je bent toch ook
cardioloog? Och ja, dat ook.
Ooit.

En toen jullie terugkwamen?

Ja, toen was er op mijn werk van alles
veranderd. Een collega was met pensioen. Het hele systeem van de gezondheidszorg was sowieso geleidelijk aan
veranderd. Waar het vroeger om zorg
ging leek het steeds meer om geld te
gaan. Ikzelf had het idee dat er meer
was dan werken alleen, namelijk het
belang van mijn gezin. Vroeger hoefde
Hebben jullie kinderen?
Sjoerd (25) heeft business analy- ik voor mijn werk alleen maar mensen
tics en econometrie gestudeerd. Hij beter te maken met een pak papier
woont en werkt in Amsterdam. Maar voor me. Na verloop van tijd moest ik
in dit interview hangt veel samen om vier beeldschermen heen kijken
met onze dochter Pieke (23). Zij is of daarachter nog wel een patiënt zat.
heel belangrijk voor mij. Ze is gebo- De menselijke maat verdween. Alle
ren met een open ruggetje en heeft handelingen en onderzoeken moeszeven keer per dag hulp nodig. Dat ten worden geregistreerd. Van elk uur
kan ze wel zelf, maar dan heeft ze de dat je werkte was je een kwartier kasrest van de dag geen energie meer sajuffrouw. Dat paste helemaal niet
voor andere dingen. Ze woont op bij mij. Ik had collega’s die heel erg
IJburg in een zelfstandige zorgwo- op het geld waren, dus daarin stond
ning en studeert logopedie in Alme- ik alleen. Een paar jaar later had ik zelf
re. Op de lagere school wilde ze per een hartprobleem. Niet alleen binnen
se niet naar speciaal onderwijs en is de maatschap, maar ook van buitenaf
daardoor op de Kroosduiker geble- moest alles steeds commerciëler. De
zorg bij cardiologie raakte versnipven.
perd over diverse personen, waaronder verpleegkundigen. Zo raakte
Wat doen/deden Carla en jij
ik het persoonlijke contact met mijn
voor werk?
patiënten kwijt. Het
Carla had met haar zus
gaat allemaal over
een groothandel in dro‘Pieke is heel
geld.
Zorgverzegisterijartikelen. Vijftien
keraars
wilden
dat
jaar geleden is ze daarbelangrijk voor
beter
inzichtelijk
mee gestopt om voor
mij’
hebben, maar het
Pieke te zorgen. Ik werkheeft de efficiency
te vier dagen als cardioloog in het ZMC met daarbij nog niet verbeterd en ook zeker de kosten
24uurs nacht- en weekenddiensten. niet gedrukt. Ik weet ook niet of daar
Tachtig uur was de norm. Carla had wel een oplossing voor is. Ik wilde
hbo-toerisme gedaan en is zeg maar onze maatschap uitbreiden, omdat de
beroepstoerist. In mijn studententijd werkdruk groter werd. Ik had een aanheb ik veel gereisd, dus daarin had- geboren afwijking aan mijn hartklep.
den wij elkaar gevonden. Ook vijftien Anderhalf jaar na de operatie had ik
jaar geleden kreeg ik op mijn werk ook een pacemaker nodig. Ik mocht
de kans er een jaar tussenuit te kun- wel weer werken, maar kreeg gedoe
nen. In de wintermaanden zaten we op mijn werk. Ik zal je het verhaal
in Australië en Nieuw-Zeeland en in besparen, maar zes jaar geleden ben
de zomer hebben we vier maanden ik zelf weggegaan. Ik ging door een
gezeild. Carla gaf de kinderen zelf les. heel diep dal. Werd ook heel depresThuis heb je het idee dat je een soort sief. Ik ben gaan wandelen en fietsen.
enkelband hebt door een gehandi- In diezelfde periode overleden mijn
capt kind, maar als je een paar maan- schoonouders, daarna waren mijn
den met elkaar in een camper op pad ouders aan de beurt. Carla en ik zaten
bent merk je dat niet. Dan gaat het samen thuis. De zorg om Pieke bleef,
om vers water en je afval op tijd kwijt ook voor mij. Dankzij Carla is zij heel
kunnen. Toen we terugkwamen liep veel verder gekomen.
Pieke qua onderwijs voor op andere
kinderen uit haar klas. Het is heel Wat kun je in zijn algemeenmoeilijk haar nu los te moeten laten. heid zeggen over het hart?

Ik heb een tijdje in Utrecht gewerkt
waar ze harttransplantaties deden.
Daar was een jonge vrouw die nooit
iets met drank had gehad. Sinds ze
het hart kreeg van een mannelijk persoon had ze iedere dag aan het eind
van de middag behoefte aan een biertje. Je kunt je niet voorstellen hoe het
werkt, maar ik ken meer van dat soort
verhalen. Een hartziekte kan heel
bedreigend en angstig zijn. Je kunt
binnen een paar minuten dood zijn.
Bij longproblemen heb je dan nog wel
even. Het is bijna niet voor te stellen
hoe moeilijk het is om kortademig te
zijn. Of een ziekenhuis goed of slecht
is? Het gaat om de mensen die er werken. Er moet een klik zijn. Ik denk dat
ik voor de meeste patiënten een redelijk goede dokter ben geweest, voor
sommigen heel goed en voor anderen helemaal niet. Ik heb ook wel een
bijzonder karakter. Ik sta open voor
het aparte en de buitenbeentjes. Ik
denk dat de mensen in de marge van
de maatschappij bij mij beter af zijn
geweest. Maar ook dikke directeuren
liepen liever bij mij dan bij mijn keurige collega. Dokter zijn is meer een
roeping dan een beroep. Ik heb hard
gewerkt en met overtuiging. Maar ook
wel met het idee dat ik mezelf en mijn
gezin tekort heb gedaan.

Bijgaande foto is gemaakt op
je boot. Wat is het er voor een?
Ik zeg altijd: een stalen bak met een
hefkiel. Hij blijft drijven en hij gaat
niet hard, maar je kunt er overal mee

komen. Je kunt ermee droogvallen,
maar je kunt er ook de oceaan mee
op. De mast van zestien meter kan er
alleen met een hijskraan af. Het onderhoud doe ik op de werf van Venema
bij de Weelbrug.

Hoe zie jij jezelf over tien jaar?
Ik weet niet of ik er dan nog wel ben. Ik
heb een goed leven gehad. Ik heb een
heleboel gezien van de wereld en een
heleboel gekke dingen gedaan. Als je
jong bent wil je later gelukkig worden.
En als je zo oud bent als wij dan ben je
meer bezig met tevreden zijn, toch? Ik
wil nog wel graag iets van de wereld
zien. Ver weg met de boot, maar ook
in de natuur dichtbij. Misschien ben
ik wel een oude zeur, maar de Westzanerpolder is een prachtig gebied.
Naast drie kano’s en twee roeiboten
zie je tachtig speedboten die het
voor de natuur verpesten. Hartverscheurend hoe de jeugd met keiharde
muziek hun troep overboord gooit.
Je kunt er ook in een kano doorheen
peddelen.

Wat vind je belangrijk in het
leven?
Het is moeilijk om niet in tegeltjeswijsheden te vervallen. Veel mensen gaat
het vaak om geld in plaats van dat je
iets doet om er plezier aan te beleven.
Maar goed, na alles wat ik heb meegemaakt zeg ik dat je het leven maar
moet nemen zoals het komt.
Marijke van der Pol
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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
R es
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Noorder IJ- en Zeedijk 102, 1505 HT Zaandam | Tel.: 075 - 614 85 03
www.wabenecke.nl

VLEES VAN WESTZAANS LAND
Picanha

T-bone

Rib Eye

Côte de Boeuf

Bavette

Tomahawk
Short ribs

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

Steak

ONZE BOERD

ERIJ IS

1
0
0%
b

iologisch
www.bekavl
SINDS 2011

ees.nl

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

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

TWEEWIELERBEDRIJVEN
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Zo, de vakantie is weer voorbij (helaas). Het is over met relaxen en luieren, weer aan het werk! Wij
hebben dit jaar het geluk gehad dat wij in het huis van onze vrienden mochten verblijven in Spanje.
Dat was echt een cadeautje. Even een andere omgeving. Niet in een hotel met heel veel gasten,
maar lekker afgelegen. Vanwege de corona ben je toch nog wel voorzichtig. Vandaar maar een
Spaans recept om nog even in de sfeer te blijven.

Een nieuw
seizoen

Spaanse tomatensoep lekker gevuld
hoofdgerecht
4 personen
bereidingstijd: ± 20 minuten

Wat hebben we nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

200 gram chorizo worst
1 zak paprikamix
150 gram gesneden uien
1 venkelknol
1 theelepel gemalen komijnzaad (djinten)
350 ml tomaat krachtbouillon
400 gram tomatenblokjes
400 gram kikkererwten in blik
100 gram garnalen
koriander(als je dit lekker vindt)

Bereiding:
Snijd de plakjes chorizo in reepjes of in blokjes van
1 cm en bak ze samen met de gesneden uien en
het komijnzaad in een soeppan op laag vuur in 6
minuten. Roer regelmatig. Halveer ondertussen de
paprika’s, verwijder de steelaanzet en de zaadlijsten
en snijd het vruchtvlees in blokjes. Snijd de venkel in
kwarten, verwijder de harde kern en snijd de kwarten in dunne plakjes. Voeg de paprika en venkel toe
aan de chorizo en ui en bak 3 minuten mee.
Voeg de krachtbouillon toe. Voeg nog 2 potten
water toe. Doe de tomatenblokjes erbij en breng

alles tegen de kook aan. Spoel ondertussen de kikkererwten af in een zeef en laat uitlekken. Voeg de
kikkererwten en de garnalen toe en verwarm nog 3
minuten. Serveer met fijngesneden koriander. Lekker met een stokbroodje of geroosterde broodjes
met knoflook.

Weetje:
De kikkererwt, keker of kekererwt, is een eenjarige
plant en eetbare peulvrucht, uit de vlinderbloemenfamilie. In Anatolië wordt de kikkererwt al meer dan
8000 jaar geteeld. Vandaaruit werd de kikkererwt
verspreid naar het Middellandse Zeegebied en India.
Anno 2019 wordt de kikkererwt in veel subtropische
gebieden geteeld. De belangrijkste teeltgebieden
zijn India, Pakistan, Turkije, Australië, Marokko en Iran.
De plant wordt 20–50 cm hoog. Naast de gele en
groene zijn er ook zwarte kikkererwten. Kikkererwten
hebben een subtropisch of tropisch klimaat nodig en
meer dan 400 mm jaarlijkse regenval. Ze kunnen in
een gematigd klimaat groeien, maar de opbrengst is
dan veel lager. Van gekookte kikkererwten en kikkererwtenmeel (onbewerkt) wordt onder meer hummus
en falafel, chips en patat gemaakt. Geroosterd kunnen ze ook als snack worden gegeten.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Verbouwing Coop
U denkt misschien wat heeft de verbouwing van de
Coop met het kinderdagverblijf te maken? Nou die
verbouwing heeft heel veel indruk op onze peuters
gemaakt. De eerste week van de verbouwing is mij
heel vaak verteld dat die oranje winkel, die supermarkt, die Coop heet, dicht is. Op mijn vraag ‘Waar
halen jullie dan nu jullie koekjes vandaan?’ had ieder
zijn eigen oplossing. De een zei: ‘O, die kopen we nu
bij de Action.’ De ander zei: ‘Wij wachten gewoon
totdat de Coop weer open is.’ Alle dagen stonden

de peuters bij het hek van de buitenspeelplaats te
kijken naar de grote vrachtwagens en de hekken die
om de winkel heen stonden. Aan tafel, tijdens het
spelen en zelfs in de zandbak werd er gesproken
over de verbouwing, want het duurde volgens onze
peuters best lang. Daarom gingen ze in de zandbak
helpen met de verbouwing. Graafmachines, scheppen en emmers kwamen er aan te pas. Grote gaten
werden gemaakt, dicht gegooid, plat gestampt en
weer opengemaakt, want ze moesten helpen om de
supermarkt, die oranje supermarkt, te maken. En na
drie weken ging de Coop inderdaad weer open. Ook
daar is nog twee weken over gesproken, want: ‘Weet
je juf, die oranje supermarkt, die Coop heet, is weer
open. En ze hebben hele mooie ballonnen!’
Monique van Westrop

Na een regenachtige vakantieperiode staat het
korfbalseizoen staat weer op het punt te beginnen. Naast de jeugd mogen ook de senioren
eindelijk weer wedstrijden gaan spelen. We gaan
ervan uit dat we dit keer wel het hele seizoen
gaan volmaken en kijken ernaar uit weer supporters rond het veld te zien. Op dit moment gelden
de volgende maatregelen vanuit de overheid wat
betreft publiek:
Bij amateursport is publiek toegestaan, zowel
bij wedstrijden als bij trainingen. Publiek heeft een
vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar.
We gaan dit seizoen van start met een recordaantal jeugdteams (waaronder 5 E-ploegjes). De
competitie is op 11 september voor nagenoeg
alle teams van start gegaan.
Voor het volledige programma kunt u onze website raadplegen: www.wkvroda.nl/programma/
We hopen dit seizoen vele supporters te verwelkomen!
bestuur WKV Roda
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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

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

boomrooierij • boomverzorging
• boomveiligheidscontrole
• bomen en planten
• stobbenfrezen

www. meijerboomverzorging.nl of bel 06-21800308

Huttenbouw aan de Costa
De 47ste editie van Huttenbouw Westzaan, op 16, 17 en 18 augustus, was dit jaar niet te missen! Met een heuse strandtoren naast dorpshuis De Kwaker kon het hele bouwterrein goed worden overzien. Dat was niet alleen handig, maar ook passend bij het thema van dit jaar: Costa del Westzaan.
Een strandfeestje met heerlijk Hollands zomerweer, waar 165 uitbundige kids van zes tot en met twaalf jaar genoten van drie dagen sjouwen en bouwen met houten pallets om samen de mooiste strandhut te maken. Mede dankzij alle helpende ouders, EHBO’ers, jeugdleiding en lokale sponsoren
konden we er weer een mooi én veilig feestje van maken.

Het Westzaans Dameskoor in 2019.

Hutten om van te smullen
Aan de creatieve afwerking en versiering van de
twintig hutten kon je goed zien dat de kids zich
flink hadden uitgeleefd: hutten met zelfgemaakte kapstokken, strandstoelen, zonneterrassen,
openslaande deuren, rieten daken... de een bijna
nog mooier dan de ander. Marja van Drimmelen,
oud-juf van basisschool De Kroosduiker, kwam op
bezoek en verzorgde op meesterlijke wijze de huttenkeuring. De teams van de mooiste drie hutten
kregen allemaal een prijs om van te smullen!
Allemaal van links naar rechts
Naast het bouwen konden de kids spelletjes doen
in het naastgelegen weiland waar ook de honderd
meter lange - en daarom in drie delen opgestelde
- stormbaan stond. Lekker rennen, klimmen en
springen! Het Hollandse zomerweer zorgde voor
de nodige zon, een stevig briesje en hier en daar
een bui. Voor de meeste kinderen was dat helemaal

geen probleem. Gewoon een bekende feesthit
opzetten en allemaal even meedansen op de klanken van ‘Links, Rechts!’ En dan weer vrolijk verder
bouwen!
Als vanouds, maar dan anders
Waar we vorig jaar noodgedwongen een jaartje
moesten overslaan, mocht het evenement nu dus
doorgaan. Wel met de nodige aanpassingen om
verspreiding van het coronavirus te voorkomen,
zoals met gemeente Zaanstad was afgesproken.
Zo werden de kinderen gebracht en gehaald in
tijdvakken, waren de activiteiten en voorzieningen
allemaal buiten en hadden alleen de kinderen en
betrokken vrijwilligers toegang tot het terrein. Ook
het afsluitende feestje dat altijd ’s avonds op de
laatste dag met ouders, familie en nieuwsgierige
bezoekers werd gevierd, was nu alleen voor de kinderen.

het evenement. Graag tot volgend jaar, tot huttenbouw!
De foto’s zijn gemaakt door onze dorpsfotograaf
Fred Eerenberg.
team Huttenbouw Westzaan

Groot compliment
Tijdens dat feestje werd volop muziek gedraaid,
gedanst, gezongen, gespeeld in de hut, genoten
van het vuurwerk en gechild bij het kampvuur tijdens het roosteren van broodjes en marshmallows.
Alle kids en vrijwilligers gingen best wel moe, maar
zeer voldaan naar huis. De organisatie van Huttenbouw Westzaan wil via deze weg een groot compliment geven aan alle kinderen én hun ouders/
verzorgers voor het goed naleven van de maatregelen. Chapeau! Op onze Facebookpagina Huttenbouw Westzaan vindt u leuke foto’s en filmpjes van
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Nieuw kunstgebit?
Gegarandeerd de beste zorg
voor u en uw kunstgebit!
kunstgebi
BEL VOOR

EEN

AFSPRAAK

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

075 - 670 76 3
36

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

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

Nieuwe ronde, nieuwe kansen…
In het 1e weekend van september zijn wij bij vvv Westzaan (na lang stil te hebben gelegen) gelukkig weer gestart met het nieuwe seizoen van zowel de jeugd als de senioren. Deze laatste groep
heeft begin oktober 2020 hun laatste wedstrijd gevoetbald, het werd dus hoog tijd dat de bal ook
voor deze teams weer kon gaan rollen. Hopelijk staat ons dit seizoen niets in de weg en kunnen we
het komende jaar dan ook weer op een ‘normale’ manier verder met wat onze leden het allerliefste
doen, namelijk voetballen. Maar ook het gebruik maken van de kantine, de kleedkamers en supporters langs de lijn zijn belangrijke aspecten binnen het verenigingsleven.
de mouwen wil steken voor de club, hier zijn wij
heel blij mee. Een voorbeeld daarvan is het terrein
dat nog steeds netjes wordt bijgehouden, de velden die steeds gemaaid worden, het complex dat
schoongemaakt wordt door de maandagochtendploeg. Op onze social media zijn we nog steeds
volop actief, de website wordt up-to-date gehouden. Buiten de genoemde zaken gebeurt er uiteraard nog veel meer. Vrijwilligers kun je niet genoeg
hebben. Wij zijn dus ook nog zeker op zoek naar
mensen die iets willen betekenen voor onze mooie
vereniging. Schroom dus niet als je iets wil doen
binnen onze club, hoe klein het ook is, wij zijn met
alle inzet blij.
Vol energie vooruit
Leden hebben aangegeven dat ze niet wisten dat
het voetbal zo’n belangrijk onderdeel in hun leven
is. Mijn persoonlijke mening is dat we ons niet in de
put moeten laten praten, maar met verlangen en
vol energie weer vooruit moeten kijken. Achter de
schermen hebben wij hard gewerkt aan de voorbereiding van dit seizoen. Wij zijn dan ook trots
dat we ondanks de lastige coronaperiode toch nog
konden starten met maar liefst negen seniorenteams en tien jeugdteams, waarvan twee meiden
teams en één vrouwen-30+ team.
Veel jeugdteams zijn voorzien van een nieuwe
trainer. Dit was op zich een behoorlijke uitdaging,
gezien het feit dat een aantal oude trainers had
aangegeven niet meer door te willen gaan. Met
veel inzet is dit allemaal voor het nieuwe seizoen
toch nog geregeld en daar zijn wij heel blij mee.
De trainers van de jeugd zijn ook compleet in het
nieuw gestoken met een mooi trainingspak, jas,
sweater, T-shirt en een korte broek, alles voorzien
met ons nieuwe logo. Met het verstrekken van
zowel de compleet nieuwe tenues voor onze gehele jeugd en een prachtig nieuw speciaal ontworpen
jubileumtenue voor zowel de selectie, VR30+ en de
Mo19-1, gaan wij knap gekleed het seizoen tegemoet.
Nieuw bestuur
Sinds een aantal maanden heeft vvv Westzaan
een compleet nieuw bestuur, dat elke dag nog
een beetje bijleert. Zachtjes aan beginnen we te
wennen aan alle hectiek die bij het verenigingsleven hoort. Druk is het zeker, maar we hebben een
leuk team en we zijn goed op elkaar afgestemd.
We hebben een goede onderlinge taakverdeling.
Het is ontzettend leuk om met zowel het bestuur
als alle enthousiaste vrijwilligers steeds weer een
stapje voorwaarts te maken.
Gelukkig hebben we nog steeds een trouwe groep
met enthousiaste vrijwilligers die de handen uit

Kwaliteitsinjectie 1e
Wij zijn, hopelijk jullie ook, zeer benieuwd naar de
prestaties van het 1e elftal dit seizoen. De verwachtingen zijn hoog gespannen, dat maakt het uitkijken naar de komende periode veel leuker. Ons 1e
elftal heeft op papier een behoorlijke kwaliteitsinjectie gekregen door het binnenhalen van een aantal nieuwe spelers. De lat ligt hoog met een ambitie
om dit seizoen te gaan promoveren naar de derde
klasse. Dit alles moet worden gedaan met een erg
leuke jonge groep spelers. 75% van de spelers in de
selectie is namelijk onder de 25 jaar. Het is dus een
mooi, jong, gretig team, dat moet gaan proberen
de ambitie waar te maken..
Zoals onze hoofdtrainer Arjan Zwaan al op onze
website schreef: ‘Met onze ambities is het van
belang dat we uiteindelijk wedstrijden moeten
gaan winnen. Momenteel bereiden wij ons voor op
het behalen van resultaat in de competitie, maar
wel op onze manier; eigenwijs, trots, gedurfd en
met een hoge intensiteit.’
Financieel komen we gelukkig redelijk gezond uit
de coronacrisis en dus is het nu de uitdaging van
het bestuur om onze leden weer met hetzelfde plezier als vroeger naar vvv Westzaan te laten komen.
Een aantal spelers uit de selectie heeft aangegeven
ook wel iets voor de jeugd te willen gaan doen en
hieraan is ondertussen ook invulling gegeven. Een
drietal mannen uit de selectie is begonnen aan een
taak binnen onze voetbaltechnische commissie, dit
wil zeggen dat zij hun ervaring willen gaan delen
binnen de jeugd en hun voetbalkennis met de
jeugdtrainers. Ik vind dit mooi om te zien, zo komt
de selectie dichter bij de jeugd te staan en andersom net zo. Begin september hebben wij een avond
georganiseerd voor onze jeugdtrainers. Hierbij
waren de hoofdtrainer en assistenttrainer van de
selectie ook aanwezig om zich voor te stellen. Op
deze manier leert iedereen elkaar kennen en weet
men elkaar ook te vinden.

Voorzitter Dirk Schreuder.

Kortom er gebeurt genoeg bij vvv Westzaan, dat
zal ook zeker de komende jaren niet veranderen.
We blijven in beweging en gaan mee met de tijd.
Dit vind ik zelf best een mooie ervaring en ik kijk
dan ook met het volste vertrouwen uit naar de toekomst.
Ik denk dat het voor alle Westzaners de moeite
waard is om eens gezellig langs te komen en een
leuke wedstrijd te kijken. Op zaterdag speelt onze
jeugd en Westzaan 1 t/m 5. Op zondag voetballen
de veteranen en het 1e en het 2e. Op onze website vvv.westzaan.nl kunnen jullie zien welk team
er thuis voetbalt en op welk tijdstip. Onze selectie
voetbalt zijn eerste thuiswedstrijd op 3 oktober om
14.30 uur. Wij hopen jullie dan graag te mogen ontvangen langs de lijn.
Dirk Schreuder, voorzitter vvv Westzaan

Ramon maakt
je fiets weer
veilig
Op 21 september begint de herfst. De dagen
worden korter en de temperatuur neemt af.
De wegen kunnen door een combinatie van
regen en vallende bladeren gladder worden.
Een goed onderhouden fiets is dan van groot
belang. Zorg voor goede verlichting, zowel voorals achterlicht, voldoende profiel op je banden
en zorg dat je banden goed opgepompt zijn!
Een fietsketting moet goed afgesteld en niet
roestig zijn. Kijk of er goedwerkende remmen en
een bel op je fiets zitten. Controleer of je stuur,
je spaken, je zadel, je trappers en je handvaten
goed vastzitten.
Is één van bovenstaande punten niet in orde en
kun je het zelf niet oplossen? Maak een afspraak
bij Fiets Service Ramon, Blankenburg 21, 06-1354
7972.
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De lekkerste kazen
en wijnen
Wij hebben ze!

Drijvende Steigers BV

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

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

De Dag van Westzaan was een topdag!
Wat een prachtige dag hebben we weer gehad, ondanks de beperkingen van corona. Het was overal lekker druk. Op 1,5 meter, dat dan weer wel. Al
een dag van te voren werden de tenten opgezet, want er was regen voorspeld. Op de dag zelf waren vele instanties, verenigingen, stichtingen en
ondernemers al vroeg uit de veren om deze dag tot een goed einde te brengen.
de tweede prijs door de familie Albers en de derde prijs door de familie Blom. Top geregeld door
Bezem&Emmer!
Wat hebben we toch een heerlijk dorp waar we
trots op kunnen zijn. Volgend jaar weer, maar dan
zonder 1,5 meter, dus dan zijn er vast nog meer verrassende deuren die opengaan. Hebt u het ook zo
genoten en denkt u misschien wil ik zelf ook wel
iets doen of de organisatie ondersteunen? Meld u
aan op ddvwikdoemee@gmail.com. Reageer ook
bij twijfel, want gezien het succes van deze editie
met beperkingen, verwachten we dat we volgend
jaar nog meer voorbereidend en organisatorisch
werk moeten verrichten. We klagen niet, maar we
hebben hier best een zware dobber aan gehad.
Vele handen maken licht werk, dus meld u aan!
Organisatie De Dag van Westzaan
Foto’s: Fred Eerenberg

Al voor tien uur knetterden de 40 bromsnorren op
hun oude brommers van zuid naar noord door het
dorp. Wie in Westzaan nog niet wakker was, was
dat daarna zeker wel. Aan de Noord klonk om 10.00
uur de klok, precies op dat moment passeerde de
eerste auto het Reghthuys. De andere 53 auto’s
volgden daarachter. Van amfibievoertuigen tot een
stingray, het reed allemaal mee. En de oldtimers
konden elkaar ook nog begroeten toen zij bij de
DekaMarkt of ID-laser gingen keren. Later volgden
nog de 20 oude tractoren, die de stoet afsloten via
het Weiver en de Middel. Superleuk!
Maar naast de oldtimers was er natuurlijk nog veel
meer te doen. Velen pakten hun kans om na 1,5
jaar weinig tot niets gekund te hebben, weer van
zich te laten horen en te zien. Op Facebook zijn er
van te voren al leuke filmpjes van veel deelnemers
geplaatst. Deze filmpjes hebben ook bijgedragen

Bella Italia

Op zaterdag 9 oktober van 10.00 tot 17.00 uur een
Italiaanse (senioren)dag. Programma: 10.00 uur
koffie, 11.00 uur bingo, rond 12.30 uur Italiaanse
lunch. Tussendoor kunnen loten gekocht worden
voor de (Italiaanse) loterij. Rond 17.00 uur is de
afsluiting.

aan het succes van De Dag van Westzaan. Samen
met de onverwachte aanmeldingen waren er meer
dan 30 locaties geopend. Zelfs wij, als Westzaners,
deden ontdekkingen in het dorp. We hebben weer
heel leuke en bijzondere dingen gezien, van een
rommelmarkt tot een atelier. Maar er was ook veel
te horen: de Zuidervermaning waar het Dameskoor
om 11.00 uur optrad was vol en ook bij Harry Slinger in De Prins was geen plek meer.
Het draaiorgel zorgde voor een gezellig muziekje,
maar ook Marcel Kramer was niet weg te denken.
Dennis zorgde voor de kleintjes en maakte mooie
kunstwerken van ballonen. Uiteraard waren ook de
kunstwerken van Bezem&Emmer steeds te bewonderen. De prijswinnaars ontvingen van de dames
een leuk pakket, inclusief een beker en medaille. Ze
kregen ook een mooi groot bord bij hun creatie. De
eerste prijs is gewonnen door de familie Koopman,

De deelname is gratis (exclusief consumpties en
loterij). Aanmelden is verplicht via 075-6310 352 of
info@dorpshuis-westzaan.nl.
We zoeken nog vrijwilligers die ons deze dag willen
helpen om te koken en hapjes te maken, te serveren, prijzen in te kopen etc. Meld je telefonisch aan
of via de mail.

De vlag kan weer uit
Vanaf nu gaan we de Westzaanse vlaggen weer zelf
verkopen. Voorheen deed Hans Albers dit voor ons.
Op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur of
op afspraak. De vlag is er in drie maten: 45 x 30 €10,
230 x 150 €40 en 100 x 70 € 25.

Boekbinden

Donderdag 14 oktober start de boekbindersclub
weer. Het is een leerzame middag waarop je antieke boeken opnieuw kan inbinden of hele jaargangen van stripboeken of tijdschriften. De leden
hebben door de jaren heen veel ervaring opgedaan en helpen je graag. Af en toe komt er een
deskundige langs om tips en trics uit te wisselen.
Nadere informatie is op te vragen bij Elly Volkers:
075-628 7970.
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• Vakmanschap
• Communicatie
• Kwaliteit

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

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

075-7711481
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Bouwt verder
Dé BouwGarant bouwpartner van particulieren en
ondernemers, gevestigd aan het Rak 145 in Westzaan.

www.bouwbedrijfwerkhoven.nl

werk/personeel
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Op zoek naar
c h we

.I N T E R S

EL

E

075-6218845

010-4625985

Provincialeweg 21a

Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie

3047 BB Rotterdam

WWW.INTERSELEKTIE.NL

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer
Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

Kleine Tocht 37 1507 CA Zaandam
Kleine Tocht 37 1507 CA Zaandam
075075
616
07076666 www.autoprins.nl
616
www.autoprins.nl

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer
Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

20

Kleine Tocht 37 1507 CA Zaandam

De
puzzel
van
INGRID
Deze maand weer geen prijspuzzel. U kunt de oplossing dus niet insturen. De oplossing van de
kolompuzzel in het vorige nummer is ZAANS KWARTIERTJE, een gezegde als iets wat later begint
dan gepland. In dit nummer hebben we een kruiswoordraadsel. Veel puzzelplezier!

KRUISWOORDRAADSEL

1

2

3

9

4
10

15

11

6

21

23

24
28
31
34

39
44

25
30
33
36

37

38

41

42

45

46

48

49
52

53

56

51

54

55
58

61

65

66

69

70

62
67

63

80

71

72
74

76

77

81

82

86

83

87

90

91

94

95

98

99
102

64

68

73
75

43

47

50

57

60

18

26

32

40

14

22

29

35

8

13
17

20

27

7

12

16

19

59

5

78
84

88
92

79
85

89
93

96

97

100

Horizontaal:
1 deel van een servies, 6 punt, 9 pelsdier, 10 spinrag
wegnemen, 13 betaalplaats, 15 bijwoord, 16 toeschouwers, 18 Europese Unie (afk.), 19 deel van een
krantenoplage, 21 geluid van een ezel, 23 energiezuinige verlichting, 24 orgaan, 26 Alanine (afk.), 27
adem, 29 Local area network (afk.) , 30 deel van een
plant, 31 roem, 33 harde zwarte stof, 35 Europees
land, 39 onder (lat.), 41 danstent, 42 Romeinse
groet , 44 communiceren, 46 plaaggeest, 48 persoonlijk voornaamwoord, 49 scheepstouw, 51 de
Ierse republiek, 52 Business Software Aliance (afk.),
54 computertoets, 56 verdieping, 58 vreemde
munt, 59 adieu, 61 griezelig, 63 tijdseenheden,
65 samenstelling van gasleidingen, 67 bedrag
boven de koopprijs, 69 jong takje, 70 klepper, 72
ontkenning, 73 bevrachten, 76 heidemeertje, 77
dierenhoofd, 80 bakplaats, 82 aardkluit, 84 kerstboomversiering, 86 roem, 87 mannelijk dier, 89
tijdperk, 90 porties, 92 plezier achteraf, 94 landbouwwerktuig, 95 knap vervaardigd, 97 Frans lidwoord, 98 onderwijs, 100 kwajongen, 101 kleine
metalen staaf, 102 bevestigingsmiddel, 103 grote
plaats.
Verticaal:
1 stenen opstap, 2 hoefdier, 4 klein zeil van een
boot, 5 vergelijk (afk.), 6 bitse opmerking, 7 ego,
8 Spaans gerecht, 9 dikwijls, 11 loofboom, 12 aanverwant, 14 gekonfijte vruchten, 16 platina (afk.),
17 kilobyte (afk.), 20 brainwave, 22 mestvocht,
25 gemeente in Limburg, 28 deel van het jaar, 30
biedprijs, 32 aanlegplaats, 33 wildebeest, 34 kledingstuk, 36 sieraad, 37 gevecht, 38 aan de andere
zijde, 39 geheime inzameling van informatie, 40
groot lomp voorwerp, 42 onrust verwekken, 43
extra ronde van de overwinnaar , 45 beproeven,
47 lichaamsdeel van een hert, 50 roemen, 53 anonieme alcoholisten, 55 schriftelijke overhoring
(afk.), 57 cijfervorm, 60 erkentelijkheid, 62 aangenaam, 64 Oudgriekse stad in Italië, 66 roemen, 68
locatie, 71 magisch kaartspel, 73 mand, 74 pluisje,
75 half bolvormig dak, 76 deel van een vleugel, 78
worm, 79 rolschaatsen, 81 informeren, 82 pech
met de auto, 83 deel van het jaar, 85 buitengewoon lid van iets, 87 vorm van keuren, 88 deel
van een spoorweg, 91 te koop (afk.), 93 procureurgeneraal (afk.), 96 wintersportartikel, 99 muzieknoot, 101 familielid.
Zijn de antwoorden juist ingevuld, dan lees
je in de volgende vakjes hoe de kaalhoofdige
mannen vroeger meestal werden genoemd:
81 19 32 85 102 8 7 75 95 94 88.

101
103
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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.

Kijk op onze site www.dgkoog.doopsgezind.nl
voor de actuele stand van zaken en over onze
andere activiteiten. De diensten zijn in de Kooger
Vermaning, tenzij anders aangegeven.
26 sep 10.00 uur
3 okt 10.00 uur
10 okt 10.00 uur
17 okt 10.00 uur
			
24 okt 10.00 uur
31 okt 10.00 uur

ds. Jannie Nijwening
br. Bram van der Zijden
ds. Jaap Brüsewitz
Zuidervermaning
br.. Otto Bleker
br. Hans Fronczek
ds. Pieter Oussoren

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

Gereformeerde Gemeente Westzaan
Van harte welkom om de diensten te bezoeken.
Graag wel aanmelden via GerGemWestzaan@
kpnmail.nl
26 sep 10.00 en 15.00 uur leesdienst
3 okt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
10 okt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
13 okt 19.30 uur 		
ds. W. Mouw
17 okt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
24 okt 10.00 en 15.30 uur student A.E. Brijder
26 okt 19.30 uur 		
ds. M. Joosse
31 okt 10.00 en 15.30 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
26 sep 10.00 uur
3 okt 10.00 uur
10 okt 10.00 uur
17 okt 10.00 uur
24 okt 10.00 uur
31 okt 10.00 uur

ds. C. Visser, Westzaan
ds. C. Visser, Westzaan
ds. C. Visser, Westzaan
pastor P. Meijer, Zaandam
ds. J.P. Schouten, Naarden
ds. C. Visser, Westzaan

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 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 oktober 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
21 oktober 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.

Wie geschoren wordt, moet stilzitten

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

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
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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

