Tussen sneeuw, ijs
en sneeuwklokjes in
Als Waterman was ik deze maand
jarig. Omdat dat altijd vlak voor
Valentijnsdag is, word ik de laatste jaren meestal verwend met
hartjes en hartjesachtige verpakkingen. Als kind was dat er
allemaal niet en ik vond en vind
het eigenlijk ook nog steeds flauwekul. Toch had de bakker op de
feestelijke tompouces roze hartjes gestrooid, wat er op zich wel
schattig uitzag. Het was daarnaast
vooral een legendarisch schaatsweekend. Voor het eerst sinds
jaren lagen alle sloten, binnenwatertjes én de vaart echt helemaal
dicht. Twee dagen ervóór zakte
manlief nog met één been door
het ijs, maar in reflex stond hij er
gelukkig snel weer óp. De stralende zon in het weekend erbij
maakte er een sprookje van. Aan
het eind van onze doodlopende
straat was het een komen en gaan
van pretzoekers op het ijs. Veel
vrolijkheid, muziek, zwoegende
beginners op de schaats, volleerde schaatsers, sleetjes, zwieren,
koek-en-zopie-stops die er redelijk coronaproof uitzagen. We zijn
geen schaatsgezin, maar ook wij
liepen blij op het ijs mee te genieten van alle reuring richting Het
Prinsenhof. Om nooit meer te vergeten! Inmiddels zijn sneeuw en
ijs opgelost. En ja hoor, de akonieten kwamen goed geconserveerd
onder de sneeuw vandaan en de
sneeuwklokjes staken weer dwars
door de restjes sneeuw heen. Ik
verheug me nu alweer op de lenteklokjes!
Linda Wessels,
redactie De Wessaner
Zo gaat dat met tradities,
van generatie op generatie,
mét voortschrijdend inzicht.
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Verzetsstrijder Marie VerbraekenBlommaart wordt 100 jaar
De volgende dag verscheen hij met
zijn commandant. We hadden hen
geprovoceerd, dat begreep ik wel. Ze
dachten dat we de inhoud van de po
naar beneden hadden gegooid. Het
liep met een sisser af. Mijn moeder
zei: Wat heb je gedaan, weet je wel
dat het oorlog is?’

Marie Verbraeken in haar achtertuin. Foto Fred Eerenberg.

Marie woont al tientallen jaren in Westzaan. Op 18 maart 2021 wordt
ze honderd, dan komt de burgemeester langs. En ook belangrijk, haar
rijbewijs is nog geldig tot juli van dit jaar. Verlenging? Wie weet. De
tijd lijkt geen vat te hebben op Marie. Onlangs heeft Rie Verbraeken
minister Ingrid van Engelshoven nog rondgeleid in Kamp Vught. Ook
op mijn school in Beverwijk heeft ze in de klas over de oorlog verteld.
‘De geschiedenis herhaalt zich’, vertelt ze aan tafel in haar woning in de
Het Prinsenhofstraat. ‘Ook in de oorlog was een avondklok ingesteld. ’s
Avonds liep er een wacht door ons
Zeeuwse dorp. Wij waren het laatste huis van zijn ronde, daar draaide
hij om. Het was broeierig warm, we
konden niet slapen en besloten een
geintje uit te halen. Op het moment

dat de soldaat onder ons raam stond,
gooide ik een kopje water naar beneden. Even was het stil. Toen begon hij
met de kolf van zijn geweer op onze
luiken te beuken. ‘Heraus kommen.’
De hele straat hield zich gedeisd. Ik
ben in mijn nachtpon en op blote
voeten naar de deur gegaan. Dat had
hij niet verwacht. Hij schreeuwde nog
iets van ‘Morgen wieder kommen’.

‘Op scholen waar ik zo rond deze tijd
wel eens een gastles geef, vragen kinderen mij vaak: Waarom ging u in het
verzet? Dan zeg ik altijd: Daar rolde je
vanzelf in. Wij hadden thuis een bakkerij en een kruidenierswinkel. Een
vertegenwoordiger uit Goes vroeg
op een dag aan mijn moeder of ze een
vertrouwd iemand wist waar hij een
onderduiker kon plaatsen. Omdat wij
het altijd al vanzelfsprekend vonden
mensen in nood te helpen, boden
wij ons aan en het bleef niet bij één.
Omdat die mensen ook voedselbonnen nodig hadden, werd ik eropuit
gestuurd om die in Goes op te halen.
Van ons dorp in Zeeuws-Vlaanderen op de fiets met de pont over de
Schelde naar Goes. Iemand uit de
buurt heeft ons verraden en zo kwam
ik op 16 september 1943 in Haaren
in Brabant in de cel terecht. Dat was
een door de Sicherheitsdienst omgebouwd klooster met cellen van twee
bij drie meter, waarvan de ramen met
bakstenen waren dichtgemetseld.
Daar heb ik vijf maanden gezeten
waarvan drie alleen. In elke cel stond
een zinken vuilnisemmer die als wc
dienst deed.
Zonder opgaaf van redenen werd ik
op 4 maart overgeplaatst naar het
concentratie-kamp Vught. Dat was
aan één kant een opluchting, omdat
we na vijf maanden in een bedompte
cel weer buiten konden komen.

Lees verder op pagina 3 >

Witte Vlinderweg 30A | 1521 PS Wormerveer | 075 621 64 88
06 40 21 81 11 | info@larsboot.nl | www.larsboot.nl
Openingstijden showroom: dinsdag en vrijdag 10.00-17.00 uur en uiteraard op afspraak.

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

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

Diverse soorten brood, banket,
hartige broodjes & tosti’s.
Bij ons kunt u bij mooi weer op ons terras genieten
van een lekker kopje koffie met gebak.
Maandag 08.00 – 15.00
Dinsdag t/m zaterdag 08.00 – 17.00
Bezorging mogelijk, ook ’s avonds.

Tevens is het natuurlijk ook nog mogelijk om
warme gerechten bij ons af te halen van
woensdag t/m zondag.
Op onze website kunt u alle informatie vinden
www.deprins-westzaan.nl of u kunt ons
telefonisch contacten op 075-6281972.
Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan, Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136
www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl
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Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

> Vervolg van pagina 1
Maar het regime was daar wel veel harder, want
voor het minste vergrijp kon je strenge straffen
krijgen. Iedere keer komt de gedachte in mij op:
hoe is het in godsnaam mogelijk dat een oorlog,
een ideologie, een geloof, mensen tot monsters
maakt? Mensen die alleen op macht belust zijn en
elke vorm van mededogen missen.
Wat moet kampcommandant Grünewald bezield
hebben toen hij in januari 1943 razend en tierend
74 vrouwen in een nog onafgewerkte bunker
stouwde? Het cement van de muren was nog nat
en er was geen ventilatie. Toen de volgende dag de
deur geopend werd, waren al tien vrouwen gestikt.
Veel vrouwen hadden brandwonden opgelopen
door de uitwaseming van het nog natte cement.
Ik heb dit zelf niet meegemaakt, maar ik hecht
eraan dit hier te memoreren. Ik werd in de ‘bekleidungskammer’ tewerkgesteld. Wij moesten van de
mensen die binnenkwamen hun kleren en eigendommen in ontvangst nemen, in jute zakken stoppen en die in een magazijn opstapelen. Voor de
mensen die ontslagen werden of op transport naar
Duitsland gingen, haalden we de spullen weer op
om ze uit te reiken. Dit gaf ons de mogelijkheid om
ook hier nog verzet te plegen door stiekem briefjes
in de zoom van hun kleren te naaien met de vraag
of ze die bij thuiskomst wilden posten.’

‘Op een koude dag in maart moesten we helpen bij
een jodentransport. Dat was heel ongebruikelijk,
met het joodse gedeelte van het kamp hadden wij
eigenlijk niets te maken. Het werd een gruwelijke
ervaring. Eén van ons stond in een hoek met een
berg klompen. Ik stond in de andere hoek met jutezakken met jurken, de meesten oud en haveloos.
De vrouwen kwamen binnen met veel kleren aan,
ze wisten immers wat hun te wachten stond op
zo’n transport. Tot dan toe mochten ze hun kleren
aanhouden, maar nu moest alles uit. Alles maar dan
ook alles werd hun afgenomen. Kleine fotootjes die
ze met speldjes in hun haren verborgen hebben,
toiletspullen, zelfs een zakdoek moeten ze afgeven.
Ik moest aan iedere vrouw een jurk uitreiken, maar
het liep gigantisch uit de hand. De vrouwen stortten zich naakt duwend en vechtend op de kleren,
om er het beste uit te halen. Ze probeerden twee
of drie jurken over elkaar aan te trekken. Ik kwam
helemaal klem te zitten. Dit was overlevingsdrang
die niet te stuiten was. Op 9 mei 1944 kregen we
de lijst met nummers voor de volgende dag. Aan
de linkerkant stond nummer 0840. Dat wilde zeggen dat ik de volgende dag naar huis zou gaan!
De mensen aan de rechterkant gingen op transport naar Duitsland. Het werd een drukke dag om
zoveel mogelijk briefjes in mijn kleren te naaien,
zonder dat onze ‘aufseherin’ argwaan kreeg.’
Fred Eerenberg

Marie maakt kleurrijke kunstwerken van keramiek.
Foto Fred Eerenberg.

Nieuwjaarsgroet Westzaanse Gemeenschap
2020 was een jaar om niet te snel te vergeten. Of
juist wel. Maar wordt 2021 een beter jaar? Laten
we hopen van wel. Bijna alle activiteiten in 2020
zijn door de COVID-19-pandemie niet doorgegaan.
Geen Koningsdag, 4 en 5 Meiviering, Dag van Westzaan, sinterklaasintocht of andere geplande activiteiten door de vele verenigingen die ons dorp rijk is.
En dit jaar dus ook geen nieuwjaarsbijeenkomst in
het Reghthuys, geen prijsuitreiking voor de meest
verdienstelijke Westzaner van het afgelopen jaar.
Alhoewel, die is toch op een andere wijze uitgereikt

aan onze weerfotograaf Kees Jak. Meer dan terecht
zou ik zeggen.
Maar wat zal dit jaar ons brengen? Nu de vaccinatie
is begonnen, gloort er weer wat hoop. Kunnen de
sportverenigingen weer hun activiteiten opstarten, kunnen De Kwaker en het Reghthuys weer
open? Kunnen wij als Westzaanse Gemeenschap
de voorbereidingen voor Koningsdag en de 4 en 5
Meiviering oppakken? Op dit moment is daar nog
weinig over te zeggen. We zijn wel aan het kijken
of we de algemene ledenvergadering begin april

online kunnen gaan houden. Het Groene Boekje
zullen we in ieder geval digitaal weer beschikbaar
hebben.
Wij hopen dat we elkaar spoedig weer buiten
kunnen treffen. In ieder geval de beste wensen voor dit nieuwe jaar en hopelijk in goede
gezondheid. Mocht u vragen hebben, dan kunt
u ons altijd bereiken via ons nieuw emailadres
bestuurwg@westzaan.nl
Marcel Haarhuis

Westzaanse muzikale primeur
‘Slaap je nu alleen’ is de titel van mijn nieuwe single. Dit liedje nam ik al zo’n 25 jaar geleden op als
demo en is geschreven door componist Elbert Kok.
Elbert was een goede vriend en ook mijn vaste
liedjesschrijver. Hij schreef ook voor Lee Towers en
vele andere artiesten. Door zijn vroege overlijden
(47 jaar) is ‘Slaap je nu alleen’ nooit uitgebracht.
Het liedje heeft voor mij altijd een speciale betekenis gehad. Het geeft weer hoe het voelt om een
dierbare te moeten missen. Als eerbetoon aan hem
en als hart onder de riem voor alle mensen die een
dierbare moeten missen, heb ik besloten om het
liedje opnieuw uit te brengen.

Deze tijd is voor mij en voor vele andere ondernemers een heel lastige tijd. Ik zit al zo’n 30 jaar in de
muziek als artiest en heb daarnaast in Westzaan
een kleine muziekorganisatie. De inkomsten die
ik daaruit genereer staan al nu zo’n tien maanden
stil. Ik wil toch doorgaan met muziek maken en de
mensen blijven vermaken en ondersteunen in deze
zware tijd. Vandaar de keuze om dit liedje juist nu
uit te brengen. Het liedje is uitgebracht door platenmaatschappij Alkonmusic. Ik voeg de link naar
de videoclip toe om een indruk te krijgen.
https://youtu.be/xZ12f3RUqGU.
Mark Enthoven
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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!

www.saenbike.nl

Diverse soorten epoxy - glasweefsel - vulmiddelen - kleurstoffen - hulpmiddelen

Yoga

Vibes

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

Di. t/m Za.
geopend

XL lessen
Vinyasa
Nidra
Yin
Hatha
Workshops

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

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

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

HIER HAD

UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie
over adverteren in
kunt u mailen naar
financien@wessaner.nl

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

Sportify Kids Westzaan - Zuideinde 150 - 1551 EM - 06 15676834 - 088 2011608 - Email : locatiewestzaan@sportifykids.nl
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Spitsmuizen zijn insecteneters, geen knagers
Waar vind je spitsmuizen? In Westzaan langs de Paardensloot aan
het Weiver. Mijn broer Kees zag er regelmatig spitsmuizen (Soricidae ) scharrelen. Als ze gevangen worden, worden ze gelukkig direct
weer losgelaten, omdat ze geen echte knagers zijn, zoals bijvoorbeeld
grijze huismuizen of ratten. Ze veroberen kokerjufferlarven, muggenlarven, steenvliegenlarven, waterpissebedden, vlokreeftjes en
mossel-kreeftjes, maar toch ook wel eens een enkel kikkervisje. Alle
dieren zijn natuurlijk nuttig, maar de insecteneters zijn dat zeker.
Hoewel, er dreigt een tekort aan insecten, volgens mijn geliefde radioprogramma op zondagochtend: Vroege Vogels.
Ik geef toe, het is heel makkelijk een
vergissing te maken in de determinatie van muizen. De spitsmuis is wat
makkelijker te herkennen, omdat zijn
neus zo spits toeloopt. De rug van de
spitsmuis is rossig grijs of grijsbruin,
de buik iets lichter van kleur. De schedel is smal en spits toelopend. De
behaarde staart is de helft tot tweederde van de lichaamslengte. Volwassen exemplaren meten zes tot negen
centimeter in totaal. Hun vacht is
sterk glanzend.
Spitsmuizen zijn echte zenuwpezen.
Als ze net als de meesten van ons acht
uur zou slapen, dan zouden ze volledig uitgehongerd, uitgeput, verzwakt
of dood zijn. Het zijn razend vlugge,
leuke, beweeglijke diertjes, die met
tussenpozen, zowel overdag als ’s
nachts, actief zijn. Moeilijk een plaatje
van te schieten, heb ik ondervonden.

Door hun grote vraatzucht, of deftiger
gezegd metabolisme, en het relatief
grote lichaamsoppervlak verbranden
ze zeer snel hun voedsel. Ze moeten
dan ook vrijwel voortdurend eten
om in leven te blijven. Door de grote
hoeveelheden insecten en andere
zogenaamd ‘schadelijke ‘dieren die ze
dagelijks verorberen zijn spitsmuizen
voor de mens zéér nuttige dieren.
Alhoewel spitsmuizen uiterlijk wel
wat van de huismuis (Mus musculus
Linnaeus) hebben, zijn ze totaal niet
verwant. Huismuizen behoren tot
de orde der knaagdieren (Rodentia).
In het Westzijderveld zie ik tijdens
werkzaamheden voor de OBW, de
vereniging Ongeschonden Behoud
Westzijderveld, de dwergspitsmuis, de
bosspitsmuis en de gewone veldspitsmuis. Goed voor bijvoorbeeld torenvalken en andere roofvogels. Snoeken

Kaas en brood in deze kooi zijn niet het juiste voedsel.

zijn ook gek op muizen en ratten. Eten
en gegeten worden is het motto.
Spitsmuizen leven meestal in zelfgegraven holletjes, maar maken ook
wel gebruik van oude muizen- of
mollengangen. Ze geven de voorkeur aan een leefomgeving met een
ruige vegetatie, zoals langs de Paardensloot of de Euverenweg waar veel
prooidieren of schuilplaatsen zijn. In
de winter kunnen spitsmuizen ook
wel binnenshuis aangetroffen worden. Afhankelijk van de soort werpen
spitsmuizen gemiddeld twee tot vier
keer per jaar vier tot zes jongen. Het
jongt dus snel aan.
Elk mannetje of vrouwtje heeft een
eigen nest. Het nest bevindt zich
vlak onder de grond, in zelfgegraven
gangen of oude gangen van andere
muizen. De doorsnede van een gang

Spitsmuizen zijn heel beweeglijk en vlug.

of hol is niet meer dan 2,5 centimeter.
Het nest waarin de jongen worden
geboren bestaat uit wat bladeren en
gras en bevindt zich vaak onder stenen of boomwortels.
Ik heb een keer een spitsmuis mee
naar huis genomen. Het risico was
groot dat het beestje onderkoeld zou
raken. De muis was bovendien nat
en jong. Dus fotootjes maken en dan
weer snel loslaten.

Goed nieuws van de HVW
Om maar direct met de deur in huis te vallen:
welk goed nieuws kunnen wij aan onze leden en
aan Westzaners brengen? Het heeft wel even wat
moeite gekost om met iets leuks, maar zeker ook
met iets moois te komen. We hebben bedacht dat
het een leuk idee is om de drie historische wandelingen in Westzaan te kunnen lopen wanneer het
u schikt. Voor niet-leden bieden wij de fullcolourboekjes aan voor € 5,- per stuk. Alle boekjes zijn
voorzien van een duidelijke plattegrond.
U kunt kiezen uit drie boekjes. Of u koopt ze alle
drie, dat is nog leuker voor de vereniging: ‘Van
Kerkbuurt tot Relkepad’, ‘Van Bakkersloot tot Kik
kertse Kluft’ of ‘Van Bakkersloot tot Overtoom’.
Maar als u lid wordt van onze vereniging voor het

geringe bedrag van € 10,- per jaar, dan ontvangt u
de drie wandelingenboekjes er gratis bij. Dit is toch
wel een heel mooi aanbod dat wij u kunnen doen,
zeker omdat we trots zijn op onze vereniging en op
de prachtige boekjes die we in samenwerking hebben gemaakt. U steunt hiermee ook gelijk het werk
van de vereniging.

Neem ook graag
uw
mondkapje
mee. U kunt ook
een e-mail sturen,
dan sturen we het
inschrijfformulier aan u op: voorzitterhvw@westzaan.nl of secretarishvw@westzaan.nl.

U kunt de boekjes ophalen en betalen en/of gelijk
een inschrijfformulier invullen om lid te worden
van de vereniging op Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan. U kunt vooraf telefonisch contact opnemen
met Ingrid Jahn op 06-1717 1793 of 075-6153 348
wanneer u langs wilt komen, zodat we een afspraak
kunnen maken. U weet dat we volgens de regels
maar één persoon tegelijk mogen ontvangen.

Als u stukken bezit die het archief van Westzaan
kunnen verrijken, dan kunt u die op de bovenstaande e-mailadressen aanmelden. Wij nemen
dan contact met u op en zorgen dat de overdracht
zorgvuldig gebeurt.
voorzitter Historische Vereniging Westzaan,
Ingrid Jahn-van Binsbergen
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tom
// van reclame

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

www.bouwbedrijfwerkhoven.nl

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

Graﬁsch ontwerp van
logo’s, huisstijlen, ﬂyers,
advertenties, website banners,
geboortekaartjes en brochures.

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

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

Lydia de Vries
06-13054903
info@ly-risch.nl
www.ly-risch.nl

Fitcircuit

Drijvende Steigers BV

• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers

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

Kanaalweg 5 A, 1566 NA Assendelft, 075-6351695

Yoga Westzaan
J.J. Allanstraat 127

Hatha Yoga Easy op maandag van 18.45 tot 19.45
Yin Yang Yoga op donderdag van 9.00 tot 10.00 en 18.45 tot 19.45
Hatha Yoga op maandag en donderdag van 20.00 tot 21.30
Voor meer informatie:

www.yogawestzaan.nl
Of bel Evelien Hooning 0641114706

De Jongwijs Soep-en-Broodfiets
We rijden vanaf nu elke week door de buurt!
Met een verse soepmaaltijd gemaakt door chefkok Sylvester en
ambachtelijk brood van Banket Bakker Bas.
Reserveer jouw soepmaaltijd via: menu.jongwijs.nl/soepfiets

Lunchroom | Bakkerij | B&B | Picknicktuin
Westzaan, opent deze zomer 2021 aan de J.J Allanstraat 119-121
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tandheelkunde
o
mondzorg

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
door WILLEM TIP/deel 53
beeld: Digitale Beeldbank

De Tweede Wereldoorlog
Betrouwbaar nieuws was schaars. Het nieuws dat de nazi’s vrijgaven was gekleurd en overgoten met propaganda. Toegelaten dagbladen zoals De Zaanlander waren gelijkgeschakeld.
Ze brachten het nieuws dat de NSB-gezinde redactie passend vond. Na de oorlog kreeg De
Zaanlander als straf een verschijningsverbod van een jaar. Voor het echte nieuws was men
aangewezen op de Engelse BBC of op de zwaar gestoorde Nederlandse uitzendingen van Radio Oranje. In een aparte kamer, het oor gedrukt tegen de luidspreker, kon men horen wat er
werkelijk aan de hand was. Buiten die binnenkamer mocht niemand iets merken. Antennes
spande men op zolder, niet op het dak. Vooroorlogse radio’s waarop men Engeland vrijelijk
kon ontvangen, waren streng verboden. Vanaf oktober 1944 verscheen langs de Zaan voor het
eerst het gestencilde vlugschrift ‘De Typhoon’, een van de vele verzetsbladen die het nieuws
brachten waar men naar zocht. De Typhoon werd na de oorlog de grootste Zaanse krant (Ankum e.a., 1991, p 827-828, 715-716).

De hongerwinter
De toenemende tekorten aan voedsel en brandstof
leidden vooral in de randstad tot een eindeloze
ellende. Ook in de Zaanstreek greep de schaarste
om zich heen. Om aan brandstof te komen, trokken grote groepen mannen erop uit om in de Wijde
Wormer bomen te gaan zagen. Vaak werd dit weer
belet, of werd het ‘onwettig verworvene’ afgenomen. Onbewoonde huizen werden zonder omzien
omver gehaald. De houten spoorweghalte van
Koog Bloemwijk verdween eind 1944 in een enkele
nacht.
Bomen worden gerooid voor stookhout.

Dolle dinsdag
Met de nazi’s ging het intussen steeds minder
goed. Na het ‘we strijden voor Europa’ kwam de
tijd van het ‘strategisch terugtrekken’ en ‘hergroeperen’. In juni 1944 begon in Normandië de lang
verbeide invasie. Hoopvol lazen en beluisterden de
mensen de berichten over de voortgang. De verzetsbladen gingen van hand tot hand. Begin september 1944 leidden de bevrijding van Antwerpen
en de geruchten over een snelle doorstoot naar het
noorden tot grote opwinding. Vlaggen en wimpels
werden van zolder gehaald, bedrijven liepen leeg
omdat de werknemers niets wilden missen en de
bevrijders op straat wilden begroeten. De nazi’s
en hun NSB-aanhang vernietigden ijlings allerlei
archieven en vluchtten naar het oosten.
De opwinding van Dolle Dinsdag, 5 september
1944 kwam echter te vroeg. Pas twee weken later
zouden de geallieerden een poging doen om bij
Arnhem de Rijn over te steken. Die poging mislukte
helaas, ondanks een algemene spoorwegstaking.
De nazi’s namen vervolgens onverbiddelijk wraak.
Als straf voor de spoorwegstaking blokkeerden ze
het vervoer van alle goederen over het IJsselmeer
en de Afsluitdijk. Westelijk en noordelijk Nederland
raakten van de rest van Europa afgesloten. Een lange en grimmige winter kwam in zicht.

De veerponten over het Noordzeekanaal lagen
stil. Als een soort schipbrug waren ze achter elkaar
gelegd. Lange rijen mensen trokken er overheen
naar het noorden, op zoek naar eten. Het broodrantsoen bedroeg in december 1944 zeshonderd
gram per persoon per week, minder dan één
gewoon brood. Later werd het rantsoen met vijfhonderd gram nog minder.
De winter van 1944 - 1945 was bovendien koud en
lang. De vorst zette al in voor de kerst en duurde tot
aan de laatste dagen van januari. In de steden kwamen velen om van kou en ontbering. In de Amsterdamse Zuiderkerk herbergde men zestienhonderd
doden.

Een voedseldropping wordt voorbereid.

Enige verlichting bracht het meel dat drie schepen van het Zweedse Rode Kruis eind februari
1945 aanleverden. Het meel werd gelost in Delfzijl
en vandaaruit verder verdeeld. In Westzaan wees
het gemeentebestuur vijf plaatselijke bakkers aan
die er witbrood van mochten bakken. Hun ovens
stookten ze met takken en sloophout. Gaandeweg
werd het nu mogelijk de ergste nood te lenigen.
Vanaf februari 1945 tot een maand na de bevrijding
werkte in het dorp de ‘Noodorganisatie’. De plaatselijke industriëlen Rot en Molenaar hadden daarvan de leiding. De noodorganisatie werkte vanuit
de christelijke school en reikte in de loop van de
maanden vijfenveertighonderd maaltijden uit aan
behoeftige gezinnen, zieken en zwakken.
Ruim honderd kinderen en jongeren kregen daarnaast maaltijden uit de dieetkeuken van Verkade.
Die maaltijden werden dagelijks, ook op zondag,
aangevoerd met een bakfiets. De uitdeling volgde in
de Noorder- en de Zuiderschool. De schoolkinderen
kregen tussendoor ook noodrantsoenen en koek.
Vanaf april 1945 waren er vitamine c-bonbons. Eind
april en begin mei 1945, helemaal tegen het eind
van de oorlog stond de bezetter voedseldroppings
toe. Honger en ondervoeding hadden in het bezette
gebied intussen wel twintigduizend levens gekost.

De veerponten liggen aan elkaar.

Zweeds meel
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Klein, maar groot
in mogelijkheden!
Lambert meliszstraat 29a,
1551 CT Westzaan
www.ﬁonaskapsalon.nl
info@ﬁonaskapsalon.nl

Greta
Angelina
Facebook

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

Kapsalon 075 6210084
Haarwerken 06 24304074

- Feesten, partijen,
lunches en diner

FRED KROKET

uw Westzaans snackwagen

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

Bloemen, planten en woonaccessoires

www.flowersbymonica.nl

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

amer
De gezelligste huisk
ek
re
van de Zaanst

- 7 dagen per week
geopend!

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

Kerkbuurt 68a Westzaan
tel: 075 - 621 74 76

Thuiswerktasjes voor de peuters
Hoe is het om peuter
te zijn tijdens de lockdown? Al die plotselinge veranderingen zijn
vast niet helemaal te
begrijpen voor hen. Mag je eindelijk weer naar jou
‘schooltje’, moet je ineens weer thuisblijven. Gelukkig komen nagenoeg alle ouders van onze peuters
de wekelijkse thuiswerktasjes ophalen met knutselmateriaal, ideeën en tips voor leuke activiteiten
thuis. Op foto’s en filmpjes zien wij juffen vervolgens hoe de peuters thuis druk bezig zijn met de
werkjes uit de tas. Ouders, grootouders en broers

en zussen helpen de peuters bij de activiteiten, ook
fijn om mee te krijgen. Thuis zijn is voor peuters
toch ook wel weer gezellig. Er is veel geknutseld,
er zijn ijswandelingen gemaakt, ijsblokjes onderzocht, pindakaas en vogelvoer op toiletrollen
gesmeerd, liedjes meegezongen, gedanst en nog
veel meer. Kortom er zijn door de peuters ervaringen op gedaan, en de wereld is onderzocht. Daar
zijn wij heel blij mee, want zo hoort het voor een
peuter. Nu nog even volhouden, en dan zo snel
mogelijk weer terug naar ons ‘schooltje’.
Mariska en Sarah

Kleuters online tijdens lockdown
In de periode van de
lockdown was het voor
de kleuters heel bijzonder (maar ook best leuk!) om online les te krijgen van
hun eigen kleuterjuf. Via Teams werden de kinderen
uitgenodigd om deel te komen nemen. Er kon met
de hele groep samen een gesprek gevoerd worden.
De juf las leuke prentenboeken voor, maar vooral de
actieve lessen in een klein groepje waren een succes. Daar werden veel leerzame activiteiten gedaan,
zoals het oefenen van rijmen, vormen, raadsels, tellen, sommen maken, letters leren en woordjes klappen. Vooral de voorwerpenbingo en het vragenspel
‘mutsje op, mutsje af’ vielen in de smaak.
Bij elke les zat wel een zoekopdracht in huis. Bijvoorbeeld: zoek iets met de letter w, zoek iets wat
rijmt op zes, zoek iets wat de vorm heeft van een
cirkel, enzovoort. Bij deze opdrachten zag je de
kinderen enthousiast op zoek gaan en dat was ook
voor de juffen superleuk om te zien!

Van onze gymmeester Jurre ontvingen ze drie keer
per week in een filmpje een beweegopdracht en
elke ochtend werden ze ook verrast met een leerzaam filmpje, zelfs Engels kwam daarin aan bod.
Op school kon elke week een lespakket opgehaald
worden. Daarin zaten een werkboekje, knutselideeën (met knutselpapier), speurtochten, buitenbingo’s, zelf klei of vogelvoer maken, stickers, knikkers,
een ballon en spelideeën voor de ouders om thuis
met hun kinderen te doen. De ouders stuurden
vervolgens erg leuke foto’s van hun kinderen en
zo konden wij goed zien dat ze trots aan het werk
waren en zich goed vermaakten. En… op de foto’s
konden de kinderen elkaar ook weer zien, want die
werden in een bericht bij de weekbrief geplaatst.
En zo hebben we toch geprobeerd van de lockdown een klein feestje te maken!
de kleuterjuffen van De Kroosduiker
Koen speelt ‘mutsje op, mutsje af’.

Doris achter de laptop.
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Simone Dijkman

HIER HAD

UW

MAKELAARDIJ

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

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

Voor informatie
over adverteren in

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

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

kunt u mailen naar
financien@wessaner.nl

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

Gebruikt u verschillende medicijnen?
T: 075 628 13 50 - E: venemawestzaan@solcon.nl
ESCHAD
UW
DEUW SCHA
IALIST
SPEC
ST
SPECIALI
ET!
TH
EL
REG
H
REGELT ET!

MEDICATIEROL

Met de
houdt u het overzicht!

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie.

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

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

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

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

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

AD medicijnrol
10 Apotheek Westzijderveld.indd 1

www.oudenaren.nl
www.oudenaren.nl

10-03-16 17:56

IN DE SCHIJNWERPER

Crista de Wit: ‘Wij gaan later trouwen, zei ik’
Crista de Wit (48) woont sinds een jaar met haar vriend Marco Molleman (50) op een
woonark op Kanaaldijk 101. Drie jaar geleden stond haar hele wereld op zijn kop.
Hoe heb je Marco ontmoet?
Dat is wel een grappig verhaal. Drie jaar geleden
zag ik hem in een feesttent op De Burcht in Zaandam. Na een paar biertjes ben ik naar hem toe gelopen en zei: ‘Je weet het nog niet, maar wij gaan later
trouwen.’ Een week later belde hij mij, hebben we
afgesproken en was het klaar. Ik dacht wel: rustig
aan, want ik ben geen achttien meer. Tot 2012 ben
ik getrouwd geweest met Patrick Volkers, met wie ik
dochter Sara (19) heb. Ik woonde toen in Koog aan
de Zaan en Marco op de Kleine Belt achter de Zuiddijk in Zaandam. Hij heeft geen kinderen. We waren
allebei alleen en kwamen steeds vaker bij elkaar. Na
drie maanden ben ik bij hem gaan wonen. Dat ging
verbazingwekkend goed, het voelde gelijk alsof we
elkaar al jaren kenden. Hij werkte al dertig jaar voor
een internationaal baggerbedrijf. Opeens wilde hij
niet meer voor maanden van huis en is hij bij een
granietbedrijf in Westpoort gaan werken.

druppels, allang al niet meer met injecties. Het verbaast me wel hoe lang mensen met klachten door
kunnen lopen. Dat ze bij een ontsteking denken:
ach komt wel goed. Dan denk ik: maar het zijn je
ogen! Of dat ze zelf eerder stoppen met druppelen,
want ‘het gaat al beter’. Een staaroperatie is maar
een kwartiertje werk. Maar wel heel bijzonder om
mee te maken.

Maak je aan de balie ook wel eens lastige
mensen mee?
O zeker. Het verbaast me hoe lastig juist oudere
mensen kunnen zijn als er bijvoorbeeld uitloop is. Je
zegt dat meteen als ze binnenkomen en dan begint
het meteen al met: ‘Maar ik heb een taxi besteld
en…’ Totaal geen begrip. Zeker nu ook met corona.

Er is in drie jaar in je leven veel veranderd.

Ja, alles: een nieuwe relatie, deze baan en een
nieuw huis. Heel vroeger ben ik na de detailhandelsschool in een kledingzaak begonnen. Ik werd
Hoe zijn jullie op Nauerna terecht
bedrijfsleidster en moest alle weekenden en koopgekomen?
Marco wilde altijd al graag op een woonboot avonden werken. Ik heb lang bij Naf Naf in het
wonen. Een vriendinnetje van mij woonde hier Confectiecentrum en later in een winkel gewerkt.
aan het eind in een woonark en belde dat er ‘in Daarna bij Donna Karan (DKNY) in Amstelveen. Ik
het straatje’ een woonark te koop kwam. Er waren was zo veel aan het werk en het salaris was er ook
niet naar, dat ik daarna (zeventien
veel gegadigden en gelukkig heeft
jaar) in de bedrijfsmakelaardij bij
ons bod goed uitgepakt. Het is hier
Cushman & Wakefield in Amsterecht heerlijk wonen. We hebben
‘Leven en
dam heb gewerkt. Als baliemededrie slaapkamers en over de hele
laten leven’
werkster verdiende ik veel meer en
lengte van de boot hebben we
was ik in de weekenden vrij. Het was
eronder nog een berging. Ruimte
zat dus. In Assendelft kom ik nooit. Ik doe mijn een heel leuk bedrijf met tachtig man. DTZ nam het
boodschappen meestal bij de Deka of bij de Aldi. over en dan komt er zomaar driehonderd man bij.
Vooral door het terras aan het water wisten onze Ik kon me daar niet meer in vinden. Ik ging op een
gegeven moment met buikpijn naar mijn werk.
vrienden ons afgelopen zomer snel te vinden.
Maar met een kind ga je daar ook niet zomaar weg.
Het alternatief was met een burn-out thuis op de
Waar kom je vandaan?
Fietsenwinkel De Wit op de Hogendijk in Zaandam bank. Binnen twee weken had ik een halfjaarconwas van mijn vader. Wij woonden daarnaast. Vanaf tract bij Bergman Clinics. En daarna meteen een
mijn veertiende moest ik helpen, samen met mijn vaste aanstelling voor vier dagen in de week.
zus. Maar als je vijftien bent en er komen jongens
van school voor een brommer, dan was dat niet Je wandelt veel, toch?
altijd leuk. Achteraf is het echt heel goed geweest. Ja. In 2015 ben ik met een vriendinnetje vanuit
Mijn dochter moet ik qua stage en werk eerder Porto naar Santiago de Compostella gelopen: 270
afremmen, die kan er ook wat van. Mijn moeder Jan- km in elf dagen. We zijn een jaar bezig geweest
ny Bakker is een Westzaanse. Ze woonde als kind op met trainen. Elk weekend, elk vrij uurtje wandeDe Appelboomstraat. Mijn ouders leven allebei nog. len. Maar hier is alles vlak, hè? Dus die eerste drie
dagen kwamen we op handen en voeten van de
spierpijn uit bed. We vertrokken elke ochtend om
Wat doe je voor werk?
Ik werk sinds drie jaar op oogheelkunde bij Berg- 6 uur en kwamen onderweg steeds dezelfde menman Clinics. Nu in Haarlem. Ik doe twee dagen sen tegen. Wel grappig, ja. De ene dag is zwaarder
balie, assisteren, druppelen en meten en twee dan de andere. We droegen alleen maar een rugzak
dagen zorgadministratie. Ik vind het heel leuk en om niet te veel bagage bij ons te hoeven hebben,
interessant werk. Wat mensen al niet aan hun ogen dus we sliepen lekker in hotels. We liepen eind mei,
kunnen hebben! Verdoven gaat tegenwoordig met dus dat ging echt prima. Nou, er waren wel dagen

bij dat je denkt: waar zijn we aan begonnen. En die
rugzak ging irriteren. Maar je moet door. Je moet
gewoon naar het volgende hotel. Op een gegeven
moment gaat het vanzelf. Nee, het was echt een
fantastische ervaring. Je komt mensen tegen van
over de hele wereld. Marco en ik hebben er ook wel
aan gedacht zoiets te gaan doen, maar we willen
nog zoveel. Op zondagmiddag lopen we vaak een
rondje Westzaan. Of we doen een route van een
paar uurtjes in Noord-Holland, zeg tot 15 km. Hoef
je alleen maar de bordjes te volgen.

Heb je nog andere hobby’s?
Ja, winkelen: kleding, schoenen. Hoeveel paar
ik heb? Te veel, haha! Als ik echt iets wil hebben
koop ik het meestal online. Winkelen is meer voor
de gezelligheid, met als het weer kan een terrasje
erbij. Sowieso hou ik wel van borrelen en een wijntje. Maar je merkt dat je wat ouder wordt. Vroeger herstelde je op zondag, tegenwoordig pas op
woensdag, haha.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Wederzijds respect. Bemoei je niet met een ander.
Leven en laten leven.
Marijke van der Pol
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Zaanweg 51B
1521 DL Wormerveer
Telefoon 075 - 621 98 02

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

Rabo Samen Online
voor Hypotheken

00,Met € 2g op je
kortin kosten*
advies

Het gemak van online, én het persoonlijke van Rabo.
Juist in deze tijd zijn een fijn huis en een passende hypotheek extra belangrijk. Daarom is
er Rabo Samen Online voor Hypotheken. Daarmee regel je jouw hypotheek gemakkelijk
online, maar wel samen met een Rabo adviseur. Zo kun je de hypotheek vinden die bij jou past,
zonder dat je de deur uit hoeft.

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

*Start op rabobank.nl/hypotheken
Kleine Tocht 37 1507 CA Zaandam
075 616 07 66 www.autoprins.nl

de coöperatieve

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

TWEEWIELERBEDRIJVEN
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Weetje

Er zijn al bijna twee maanden om in het nieuwe jaar. De tijd gaat best wel snel. Hoewel we nog veel
thuis zitten en nog weinig de deur uit gaan. Wij zeker niet, geen vrienden voor een klaverjasje of
een ander spelletje. Spontaan op de koffie of een borrel halen zit er nog steeds niet in. Dus maken
wij het maar gezellig thuis met zijn tweeën. Afgelopen tijd waren er aan aantal dagen dat het
lekker koud en fris was. Mooi weer voor een stevige wandeling en thuis komen met rode konen.
Dus eigenlijk stamppotweer! Het volgende recept heb ik gepikt van de Jumbo. Het was erg lekker,
dus deel ik het graag met jullie.

Andijviestamppot met ei
4 personen
Bereidingstijd: 30 minuten

Wat hebben we nodig?
1 zak stamppotaardappelen (uit de koeling, 1 kg)
4 eieren
800 gram gewassen andijvie
100 gram geraspte oude kaas
3 theelepel kerrie
2 eetlepel olijfolie
2 uien
1 snufje peper
ovenschaal (18x28 cm)

Bereiding

Andijvie is een eenjarig bladgewas dat nauw
verwant is aan witlof. De groente is vrijwel het
gehele jaar te verkrijgen. In de wintermaanden
en in het vroege voorjaar komt de andijvie uit
de glastuinbouw. Deze andijviestruiken zijn
veel kleiner en zachter dan die van de koude
grond en hebben daardoor een kortere kooktijd. Andijvie is een bladgroente die gekookt of
rauw gegeten kan worden, apart of als stamppot. Het gele hart kan gebruikt worden in een
salade. Andijvie is van Nederlandse bodem
hoofdzakelijk te krijgen in de periode half juni
tot half november. Vooral het buitenste groene
blad van andijvie is rijk aan vitamine A en vitamine C en aan mineralen.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Kook de aardappelen in water in 15 minuten gaar.
Kook de eieren in 7 minuten hard. Laat ze onder
koud stromend water schrikken en pel ze. Snijd
de eieren in kwarten. Verhit in een hapjespan de
olijfolie. Fruit de ui 2 minuten samen met de kerrie,
dan komt er een lekker aroma jouw neus binnen
(vind ik). Schep de andijvie in porties erdoor en laat
het blad iets slinken. Verwarm de ovengrill voor.
Giet de aardappelen af en vang het kookvocht op.
Stamp de aardappelen met voldoende kookvocht
tot een smeuïge puree. Schep de andijvie erdoor.
Schep de stamppot in de ovenschaal en verdeel
het ei erover. Bestrooi met de kaas en breng op
smaak met peper. Bak de stamppot onder de hete
ovengrill in 4-5 minuten tot de kaas gesmolten is.

50 km op Provincialeweg in Westzaan?
De provincie Noord-Holland heeft in mei 2020 het
onderzoeksrapport bekend gemaakt naar verkeersmaatregelen op provinciale wegen die tot
vermindering van stikstofuitstoot leiden in Natura
2000 gebieden. Een van de wegen is de N515 Polder Westzaan. Dit is de Provincialeweg door de
bebouwde kom van Westzaan, waar nu maximaal
70 km per uur mag worden gereden. Het rapport
concludeert dat met verlaging van de snelheid
naar maximaal 50 km per uur een gunstig effect
ontstaat op de stikstofuitstoot en op de verkeersveiligheid.

Het rapport geeft aan dat gekozen kan worden
voor beperkte verkeersmaatregelen op de korte
termijn of uitgebreide maatregelen voor de lange
termijn. De kortetermijnmaatregelen zijn het aanleggen van vluchtheuvels bij de oversteekplaatsen
en het aanpassen van de belijning. Ik denk dat de
Provincialeweg dan een stuk veiliger wordt voor
overstekende fietsers en wandelaars.
Het is nu afwachten en ook hopen dat de provincie
tot uitvoering overgaat en kiest voor de beperkte
maatregelen op korte termijn.

De oversteek bij de bushalte. Foto Karin Timmerman.
Het Dorpscontact Westzaan heeft tot op heden
niets vernomen maar houdt het in de gaten.
Voor wie het hele onderzoeksrapport wil lezen van
Anteagroup: Snelheidsverlaging N-wegen NoordHolland d.d. 13 mei 2020: website www.noord-holland.nl; zoek onderwerp N515. In het persbericht
snelheidsverlaging voor minder stikstof d.d. 27 mei
2020 zit een link naar het rapport.
Karin Timmerman
Krijgt deze oversteekplaats een vluchtheuvel?
Foto Karin Timmerman.
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(075)
612 59 33

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

Dennis Bakker

Als momenten herinneringen worden ...

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

lab

Martin van der Blom

Blankenburg 17
1551 AS Westzaan

www.bakkerenvanderblom.nl
info@bakkerenvanderblom.nl

03

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

•

Communicatieweg Oost 12
Watertoren, 7e verdieping
Assendelft

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

www.joek-aa.nl

Iedere vrijdag, zaterdag en zondag kun je bij ons een Indische
rijsttafel, Griekse Mezze en Spaanse Tapas bestellen.
De Indische rijsttafel kost €30,00 en de Griekse Mezze en
Spaanse Tapas €35,00. Alle maaltijden zijn voor 2 personen.
Plaats je bestelling door een mail te sturen naar
info@wolfsend.nl of app Daniela 0643540128.
Bestellingen kunnen tussen 12:00 en 14:00 uur in Zaandijk
worden afgehaald. Bezorging binnen de Zaanstreek
(€2,50) is ook mogelijk .
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boomrooierij • boomverzorging
• boomveiligheidscontrole
• bomen en planten
• stobbenfrezen

www. meijerboomverzorging.nl of bel 06-21800308

Kammen wassen op
Het Prinsenhof

Speurtocht ‘De wijzen van
Westzaan’ groot succes
In de kerstvakantie organiseerde de Protestantse Gemeente de speurtocht ‘De wijzen van
Westzaan’. Kinderen moesten op zoek naar sterren en onderweg ontdekten ze vier kersttafereeltjes. Er was een speurtocht aan de Noord, in de Burgemeestersbuurt en in de Vogelbuurt
aan de Zuid.

Het was op sommige dagen windstil, er was zelfs
geen zuchtje wind. Het had totaal geen zin om
de zeilen op te leggen. Op zulke momenten is
onderhoud aan de bewegende delen meer dan
welkom. Niets is zo fascinerend als het werken
aan het inwendige van een werkende of stilstaande pelmolen. Je loopt bij veel wind de steile trappen op, van zolder naar zolder, je luistert naar de
zoevend wentelende wieken en naar het geruis,
gepiep, gesteun en gekreun van de eeuwenoude
windmolen. Feilloos grijpen de houten onderdelen in elkaar. Het is alsof je in een verbazend groot
horloge gekropen bent.
Het wassen van de kammen staat op het dagprogramma. De methode die wij gebruiken om
de kammen van bijenwas te voorzien is het voorzichtig hanteren van de verfföhn. In plaats van
dat je de bijenwas eerst warm moet maken op
een petroleumstelletje, zoals Piet Klees dat vroeger deed, gebruiken we nu een föhn om de houten kammen warm krijgen. Dan neem je een brok
bijenwas, dat je vervolgens op de warme kam
heen en weer beweegt totdat het lichtelijk smelt.
Zo dringt de was goed door in de poriën van het
hout. Deze methode heeft ook het voordeel dat
je nauwelijks bijenwas morst. Toch heeft het ook
een nadeel: je bent met hitte en elektriciteit bezig
in een kwetsbare houten molen. Alertheid is dan
ook constant geboden!
Maalploeg Het Prinsenhof

Ds. Cornelis Visser reikt een prijs uit aan Melanie de Haan.

De speurtochten waren een groot succes! We kregen van maar liefst 45 kinderen (en 20 ouders)
inzendingen binnen. Bovendien weten we dat lang
niet iedereen die de speurtocht gelopen heeft de
oplossing ingestuurd heeft. Vijf gezinnen hebben
zelfs twee speurtochten gelopen. De speurtochten
werden spontaan ook een soort van Sint-Maarten,
doordat bij diverse adressen mandarijnen of snoep
werd uitgedeeld.
De volgende kinderen stuurden zo’n mooie slagzin in, dat ze ermee in de prijzen vielen. Melanie
de Haan: ‘De wijzen in Westzaan zoeken het licht
in ons allemaal’. Teresa Kan: ‘De wijzen zorgen voor

lichtpuntjes in donkere dagen’. En Floor Benecke,
Nick en Thom IJff en Sacha van der Kolk: ‘De wijzen,
de wijzen, gingen samen reizen om hun goedheid
te bewijzen. Om coronavrij te willen leven, moeten
we elkaar de ruimte geven. We moeten elkaar steunen en soms even op elkaar leunen’.
Dank aan iedereen die zijn medewerking aan deze
speurtocht heeft gegeven. Foto’s van de kerststalletjes zijn te zien op de website. Voor een fotoimpressie zie: www.pgwestzaan.nl.
ds. Cornelis Visser

Gerrit Gelderman hanteert de verfföhn om de bijenwas aan
te brengen. Foto Fred Eerenberg.
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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
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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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Piepkleine galerie aan de Veldweg
Mijn naam is Hans Burghouts. Ik ben geboren en getogen in Edam, maar woon al vanaf 1992
in Westzaan. Door een grillige speling van het lot, een uitgebreide hartoperatie gevolgd door
twee herseninfarcten, zit ik nu in de IVA. En dan hoor je vaak reacties van: je bent uitgerangeerd, ga maar lekker zitten niksen. Ik had hiervoor een leuke baan in het toerisme en een
creatieve hobby, kunstschilderen. Waar die gave vandaan komt? Ik heb geen idee. Als kind kon
ik al heel mooi tekenen. Deze ‘gave’ heeft mij door een zeer moeilijke tijd getrokken. Nu was
ik sowieso al niet het type dat bij de pakken ging neerzitten. Het leven gaat door en, met een
paar kleine aanpassingen, ik dus ook!
zo aan. Ik, en gelukkig velen met mij, zien liever een
bonte achtergrond.

Ik schilder in impressionistisch-realistische stijl. Ik
combineer het levendige van de impressionisten
met de fijne details van de realisten. Daarbij probeer ik graag de sfeer van Jheronimus Bosch te
benaderen: levendig, realistisch, rommelig, maar
toch fijntjes en gedetailleerd uitgewerkt. En met
een flinke dosis humor! Velen hangen meer de stijl
aan van Rembrandt van Rijn. Ik vind hem wel een
kundig schilder en hij maakte mooie schilderijen,
maar die donkere achtergronden spreken mij niet

Ik heb door de jaren heen behoorlijk veel schilderijen gemaakt. Sommige daarvan hangen nu bij mijn
laatste werkgever, kaas- en klompenboerderij de
Simonshoeve in Katwoude. Daar heb ik de laatste
jaren met veel plezier gewerkt als klompenmaker.
Voor het exposeren van mijn andere werken ben
ik begonnen met de kleinste kunstgalerij die je je
kunt voorstellen: Galerie een-zeven-drie, gevestigd
op mijn huisadres: Veldweg 173 in Westzaan. De
afmetingen zijn nog geen twee vierkante meter!
Maar met een kwaliteit die zich kan meten met
de grote namen in de kunstwereld. Kom gerust
eens een kijkje nemen. Met de coronaperikelen is
dat nu misschien wel iets lastiger, maar bel gerust
voor nadere informatie, of een afspraak: 06-2182
9908 of mail naar galerie173@hotmail.com of
j.t.a.burghouts@hotmail.com.
Hans Burghouts

De Kwaker zoekt Vrienden
Op 6 oktober 1992 werd Stichting Vrienden van
De Kwaker opgericht. Het doel van deze stichting
is financiële steun te verlenen om behoud van de
activiteiten in ons dorpshuis De Kwaker te garanderen ten behoeve van het welzijn van de Westzaanse bevolking, alsmede het verenigingsleven in ons
dorp. Vrienden betalen 12 euro per jaar (of meer)
per huishouden.
Onlangs heeft Vrienden bijgedragen aan de Snertdag van De Kwaker. Twintig vrijwilligers hebben
snert met roggebrood en spek gebracht bij mensen die waren aangemeld door hun buren, vrienden of familie. In wooncomplex Lambert Melisz zijn
ze huis-aan-huis gegaan. De reacties van de ontvangers waren geweldig! Mensen waren echt heel
blij en verrast door deze actie. Wilt u dit soort leuke
acties steunen, word dan Vriend van De Kwaker. Dit
kan al vanaf 12 euro per jaar.
Aanmelden kan telefonisch op 075-6310 352 (bij
afwezigheid kunt u uw gegevens inspreken) of via
de mail info@dorpshuis-westzaan.nl o.v.v. naam en
adres. In 2017 is het 25-jarig bestaan van de Stichting Vrienden gevierd met de fantastische show
‘Hoe Bestaat Het’ met illusionisten o.l.v. goochel
grootmeester Ger Kopper (in memoriam). In 2022
zal het 30-jarig bestaan gevierd worden. Vrienden
krijgen exclusief een uitnodiging en gratis toegang
tot dit feest. Dit wil je toch niet missen! Dus word
snel Vriend.

In februari 2020 heerste in De Kwaker de storm voor
de coronastilte. Om een indruk te geven van de
veelheid aan activiteiten hieronder een overzicht.
01 - 02	4e fotocursus en gezamenlijk lunchen met
bridgeclub
03 - 02	
yoga o.l.v. Evelien Honing , zumba met
docente Suzan
04 - 02	gymnastiek voor 50+ o.l.v. Louky de Jong,
Jahn steps o.l.v. Mirjam, combinetics en
bodyshaping o.l.v. Miranda, keramiekcursus o.l.v. de jarige Annelie. Voor de eerste
keer bridgen beginners en gevorderden
met elkaar.
05 - 02 	klussenteam. Om 13:00 komen er mensen
kijken naar ruimte voor feest op 26 juni. Om
18.00 afsluiting van jongerenproject i.s.m.
Dorpswerk. Onze jongeren ontvingen
1000 euro te besteden aan hun project het
Westzaans Cafeetje (1 keer per maand op
vrijdagavond samenkomst jong en oud)
06 - 02	
2 keer yoga, Groene Koets-vergadering,
’s avonds EHBO-cursus
07 - 02 klaverjassen
08 - 02	5e fotocursus en vergadering van de VVD
afdeling Zaanstad
09 - 02 bridgedrive
10 - 02 koersballen, yoga, zumba
11 - 02	50+ gym, keramiekcursus, bridgen, sporten/bewegen, vergadering VVE

12 - 02	iemand komt zaal bekijken voor een feest
13 - 02	2 keer yoga, keramiek, EHBO en kookclub
14 - 02	klaverjassen en Gerda een weekendje weg
15 - 02 verjaardag 80-jarige, 140 personen
16 - 02 om 13 uur keezen
17 - 02 	voorjaarsvakantie, maar veel gaat gewoon
door. Vergadering met gemeente Zaanstad,
koersbal, zumba en Sans Dames-kookclub
18 - 02 steps Jahn
19 - 02	klussenteam, jaarvergadering dameskoor
20 - 02 D-kookclub, EHBO
21 - 02 Westzaans Cafeetje
22 - 02 ITSP-groep (persoonlijkheidstraining)
23 - 02 eveneens ITSP
24 - 02	koersbal, yoga, Zumba en kookclub Sans
Dames
25 - 02	50+ gym, Keramiek, 2 uur sporten, Jahn,
bridge en borrel Herleving
26 - 02	staat er niets in de agenda, Marianne is dan
wel altijd aanwezig
27 - 02	2 keer yoga, kascontrole en bridgecursus
28 - 02 klaverjassen, Syrisch eetcafé
29 - 02 laatste fotocursus met taartje!
Dit was dus één jaar geleden! Hoe gaat februari
2022 eruitzien?
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De lekkerste kazen
en wijnen
Wij hebben ze!
Zuideinde 38
Koog aan de Zaan
075-6160244
www.lecockelon.nl
9

DEXIS NETHERLANDS
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

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

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

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

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

info@gitaarlesaandemiddel.nl
www.gitaarlesaandemiddel.nl

ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

Slijterij Saendyck onderscheidt
zich met streekproducten
Ik had Slijterij Saendyck al langere tijd op mijn lijstje staan voor een interview, maar telkens als
ik erlangs reed via de Guisweg in Zaandijk kwam het er niet van om er naar binnen te stappen.
Ik had het idee van wat moet ik over drank in flessen schrijven? En misschien is de zaak wel
gesloten en mag je er niet binnen. Maar zoals wel vaker al gebeurd is, pakte dit telefonische
interview direct al heel anders uit dan verwacht. In tegenstelling tot wat ik in deze coronatijd
met winkelsluitingen en wanhopige winkeliers verwacht had, word ik door een uiterst vriendelijke en opgewekte Patricia Smit-Sterckx te woord gestaan. Enthousiast vertelt ze mij in de
coronatijd nog geen dag gesloten te zijn geweest. Ze vertelt me zelfs dat het afgelopen jaar
het beste is geweest van de vijf jaar die zij nu deze slijterij uitbaat.
Gedurende vijf dagen per week (niet op maandag)
staat zij hier vrolijk haar klanten te adviseren over
allerlei dranken en likeuren die het leven veraangenamen. Haar assortiment, met aan de clientèle aangepaste speciale bieren, wijnen en likeuren, vindt
door de sluiting van de horeca gretig aftrek, zodat de
omzet gedurende de afgelopen maanden niet alleen
goed op peil gebleven is, maar zelfs flink gestegen is.
Om zich te onderscheiden van haar concurrenten is
ze zich steeds meer gaan toeleggen op wensen van
haar klanten en op het geven van adviezen. Lokale
brouwerijen zijn breed vertegenwoordigd. Goede
voorbeelden van het unieke assortiment zijn de
Zaandijker molenbitter De Kater (met afbeelding van
molen De Kat) en de Westzaanse Reght Huys Bitter,
waar onder haar klanten veel vraag naar is. Zo heeft
Patricia in de loop van enkele jaren meerdere unieke
producten aan haar assortiment weten toe te voegen
die haar nu goed van pas komen. Zij noemt mij enkele
namen als Saendycker Honingrum, exclusief voor haar

gestookt door de Zaanshine Distilleerderij gevestigd
aan de Stationsstraat in Koog aan de Zaan, en verder
de Zaanse Slobber, een kruidenlikeur volgens oudZaans recept uitgebracht door Puur Zaans. Dit is een
vereniging van ondernemers die streekproducten
hoog in het vaandel voeren. Deze beide likeuren doen
het erg goed en zijn echte lokale producten. Na het
maken van een stevige winterwandeling wordt men
door het gezellig thuis drinken ervan weer flink warm.
Of gewoon heerlijk bij een kopje koffie met eventueel
wat slagroom. Evenals de andere producten uit het
assortiment van Slijterij Saendyck veraangenamen ze
het leven aanzienlijk, in deze moeilijke coronatijden.
Patricia heeft de slijterij vijf jaar geleden overgenomen van Casa Ista en van de door haar bedachte
naam ‘Slijterij Saendyck’ voorzien. Graag had zij begin
dit jaar een fijne party georganiseerd om dit jubileum
samen met haar vele trouwe klanten te vieren, maar
door de coronaperikelen (die voor haar dus niet slecht
uitpakken) moet dit tot in betere tijden worden uit-

Patricia Smit-Sterckx te midden van een deel van
haar assortiment.
gesteld. Patricia hoopt van harte dat voor iedereen
deze coronatijd nu snel tot een einde zal komen. Dat
de horeca gauw haar deuren weer mag openen en de
terrassen weer bezocht kunnen worden. Alhoewel de
concurrentie dan weer zal toenemen, heeft zij inmiddels geleerd hoe deze met exclusiviteit van haar producten het best weerstaan kan worden.
Voor meer informatie over het assortiment, let op je
krijgt er dorst van: facebook.com/slijterijsaendyck

Verhuizing praktijk kinder- en jeugdtherapie
Enige jaren geleden heb ik mijn praktijk voor kinder- en jeugdtherapie gevestigd in Westzaan,
onder het dak van Fysiotherapie Westzaan. Toen het pandje van Sabrina’s bloemenshop vrijkwam, was dit een mooie stap om de praktijk verder te ontwikkelen. Per 1 maart zal ik de
deuren openen van de praktijk Nancy aan de Raadhuisstraat.

En wat doet een kinder- en
jeugdtherapeut eigenlijk?
De basisgedachte is: ieder kind heeft een goede
reden om te doen zoals het doet. Soms merk je dat
je kind niet lekker in zijn vel zit. Hij maakt bijvoorbeeld veel meer ruzie dan voorheen of zit maar
op zijn kamer te piekeren. Je kind komt moeilijk in
slaap of is ’s ochtends niet wakker of naar school te
krijgen. Of je hoort hem maar steeds klagen over
pijn in zijn buik of hoofdpijn. En als je dan vraagt
wat er is, krijg je eigenlijk geen antwoord. Je vraagt
je af: waarom doet ie toch zo?

jong is, ‘ontdekt’ het spelenderwijs nieuwe inzichten en lijkt de oplossing als vanzelf te komen. Bij
wat oudere kinderen zie je vaak dat ze liever praten
in plaats van spelen. In het tempo en de richting
die het kind aangeeft, worden passende interventies aangeboden. Ik kijk zonder oordeel naar het
kind en naar de situatie. Kortom, het kind kan en
mag zichzelf zijn. Het leert op eigen kwaliteiten en
gevoelens te vertrouwen en zo een eigen en krachtige oplossing te vinden. Want ieder kind heeft
(onbewust) een goede reden om te doen zoals het
doet.

Gedrag is een topje van de ijsberg

Kijk voor meer informatie op www.kjtnancy.nl

Tijdens de sessies onderzoek ik wat er onder de
oppervlakte van dit gedrag speelt. Als het kind

Nancy Hauzendorfer
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• Vakmanschap
• Communicatie
• Kwaliteit

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

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

075-7711481
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075-6218845

010-4625985

Provincialeweg 21a

Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie

3047 BB Rotterdam

WWW.INTERSELEKTIE.NL

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

BEKIJK ONS AANBOD
OP DE WEBSITE

Onze winkel is elke zaterdag geopend
van 09.00 tot 13.00 uur.
J.J. Allanstraat 350a, Westzaan | 075 - 61 22 981 | info@bekavlees.nl | www.bekavlees.nl
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Hangingbaskets in
Westzaan deel 2

De
puzzel
van
INGRID
Deze maand geen prijspuzzel. U kunt de oplossing dus niet insturen. Omdat in de vorige puzzel de
nummering niet klopte, plaatsen we hem nog een keer.

KRUISWOORDRAADSEL / CRYPTOGRAM
1
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65
71

77
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92
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103
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117
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100
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95
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Tineke Dekker en Jolanda Hendriks
t.dekker16@chello.nl
a.hendriks551@gmail.com

96

106
111

107
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115
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118

Als u dit initiatief wilt ondersteunen, maar ook
als u op- of aanmerkingen hebt, zouden wij dit
graag vernemen. Uw eventuele bijdrage kunt
u overmaken op het rekeningnummer van de
Westzaanse Gemeenschap: NL04 RABO 0370 115
996 o.v.v. hanging-baskets. Natuurlijk houden
wij u op de hoogte van de (financiële) ontwikkelingen. Alvast heel hartelijk dank!
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47
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91

46

57

74

90

31

56

70

86

Het onderhoud van de baskets zal worden
gedaan door het bedrijf dat de planten levert.
En we zullen van te voren overleg hebben met
de gemeente om te bepalen aan welke lantaarnpalen een hanging-basket zal komen te hangen.
Ondertussen hebben we al een paar honderd
euro mogen ontvangen van enthousiaste Westzaners. We zijn dus op de goede weg!
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Nu ons mooie dorp grotendeels voorzien is
van nieuwe bestrating zouden wij het fantastisch vinden als er vanaf de zomer ook mooie
hanging-baskets aan de nieuwe lantaarnpalen
komen te hangen. Maar zoals u wel zult begrijpen zijn de kosten hiervoor hoog en ze komen
elk jaar weer terug. Toch denken wij dat het met
elkaar, als inwoners van Westzaan, moet lukken.
Maar ook de vele bedrijven in ons dorp vragen
wij om een bijdrage, zodat wij allemaal kunnen
genieten van prachtige bloeiende planten.

119

Horizontaal: 1 streepjescode (crypto), 5 landbouwer, 9 deel van een blouse, 14 verleden tijd van eten, 15 een
krot ter zee (crypto), 16 erfgenaam, 17 kwajongen, 19 schrede, 20 zoon van Abraham, 21 oosterlengte (afk.) ,
22 Engelsman voor zijn gehoor naar Pearl (crypto) , 23 landbouwwerktuig, 24 beledigend, 25 nummer (afk.),
26 kouwelijk persoon, 28 roemen, 30 bij openbare verlichtingsbedrijf DYNAMICOM werkt een Italiaanse vriend
(crypto), 32 vogelkooi, 33 landcode van IJsland, 34 overdosis (afk.), 36 plaats in België, 37 indammen, 41 anonieme alcoholisten, 43 Estland landcode, 44 dit is, 45 niet vast, 47 Frans lidwoord , 48 nooit weer, 50 binnen,
51 provoceren, 53 Ruthenium (afk.), 54 op tafel in een café waar sigaretten zijn toegestaan (crypto), 57 muzieknoot, 58 telefoonbericht, 60 gebak, 63 kachelglas, 64 binnenlandse strijdkrachten (afk.), 65 achtervoegsel, 67
in plaats van (afk.), 68 muzieknoot, 69 Indonesische techniek voor textieldecoratie, 73 onmeetbaar getal, 74
schaakterm waar je beter van wordt (crypto), 76 meteen, 77 grenskantoor, 80 brandresten, 81 oproer, 82 Kilocycle (afk.), 83 voormalig eiland in het IJsselmeer, 84 persoonlijk voornaamwoord, 86 die onhandige zeeman
gaat over de nek (crypto), 90 lekkernij, 93 nee (Eng.), 94 lage druk (afk.), 95 gemoedstoestand, 97 huisknecht,
99 verwarde vogel in de Eems (crypto), 102 dronken, 103 openbaar vervoer (afk.), 104 houten wig, 105 in voce
(afk.), 106 deel van de week, 107 Tunesië (op auto’s), 108 smaakorgaan, 110 term uit de Indische keuken, 112
Turks pennenvlees, 114 vulkaan in Indonesië, 115 kruidnagelsigaret, 116 gruwelijk als men zo grof is! (crypto),
117 Overijsselse rivier, 118 beschadiging, 119 dierengeluid.

Plaats de volgende letters achter elkaar, dan krijg je de benaming van misbaksels,
breuk enz. bij het fabricageproces in koekfabrieken: 1 41 60 4 24 89 83 77 90 50 111 119.

Verticaal: 1 Noord-Afrikaan, 2 opera van Verdi, 3
opstandeling, 4 bevroren regen, 5 bomengroep, 6
zwemmer in Rotterdam (crypto), 7 deel van een flat,
8 voetballer met grote haast (crypto), 10 verkorte
samenvatting, 11 vogel, 12 verleidingspoging, 13 verkleind betreffende kleding, 18 een jong dier bezopen!
(crypto), 20 Ierse republikeinse leger (afk.), 27 Erasmus Universiteit Rotterdam, 28 boom, 29 bovenste
dakrand, 31 in geheime zitting (afk.), 33 inleidende
muziek, 35 Griekse riviermond (crypto), 37 Franse
rivier, 38 azijn, 39 dat sieraad geeft een band (crypto),
40 kwast in het hout, 42 spaarpunten, 43 emeritus
(afk.), 46 de oudste (afk.), 47 die jongen heeft zijn
meester gevonden (crypto), 49 soort witte wijn, 52
Italiaanse brandewijn, 55 de richting waarin Toos zich
bevindt (crypto), 56 Belgische provinciehoofdstad, 58
sergeant-majoor (afk.), 59 bevestiging, 61 tandeloos
zoogdier, 62 beeldbuis, 64 feestversiering, 66 eigenschap van een schone zaak (crypto), 69 bibliotheek,
70 schrijfgerei, 71 korte droge hoest, 72 kortaangebonden, 74 uurglas, 75 public relations (afk.), 78 klein
kind, 79 vaginoscoop, 85 dierenverblijf, 87 familielid,
88 indien, 89 heet (Eng.), 91 puinhoop, 92 plaats in
China, 95 scharminkel, 96 Canadese hoofdstad, 98
de steen blijkt bij omkering niet dik te zijn (crypto),
100 aanklager, 101 echtgenote van Juan Perón, 102
gekregen bij ontslag (crypto), 109 particulier opvanggezin (afk.), 110 vaartuig, 111 uitstekende landtong in
zee, 113 computerprogrammafout.

21

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.

28 feb
7 mrt
14 mrt
21 mrt
28 mrt

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

10.00 uur br. Bram van der Zijden
10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
10.00 uur open liturgie groep
10.00 uur ds. Pieter Oussoren
10.00 uur Hans Fronczek

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

Gereformeerde Gemeente Westzaan
Met het gebed in ons hart dat de avonddiensten
door kunnen gaan en al de gemeenteleden tegen
die tijd weer fysiek naar de kerk kunnen. Van harte
welkom om de diensten te bezoeken. Graag wel
aanmelden via GerGemWestzaan@kpnmail.nl
28 feb 10.00 uur leesdienst en 19.00 uur
ds. H. Brons
7 mrt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
14 mrt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
17 mrt biddag 15.00 en 19.30 uur ds. C. Hogchem
21 mrt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
28 mrt 10.00 uur d
 s. A. Vermeij en 19.00 uur
ds. H. Brons

Protestantse Gemeente Westzaan
28 feb 10.00 uur ds. C. Dahmen, Oostzaan
7 mrt 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
14 mrt 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
21 mrt 10.00 uur ds. A. Gilles, Ede
28 mrt palmzondag 10.00 uur ds. C. Visser,
Westzaan
Vanwege corona zijn de kerkdiensten onder
voorbehoud.
Bekijk voor de meest actuele informatie de website:
www.pgwestzaan.nl

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

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 maart 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
25 maart 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.

Freek de Jonge zei: Geloven is
zeker weten dat je twijfelt.

De beheerders van
de publicatiekasten zijn:
Noord: Ruud van Vuure, Torenstraat 28,
tel: 075-6282813
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

N AT U U R L I J K M O O I

www.slijterijsaendyck.nl

www.slijterijsaendyck.nl

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

INSTITUUTLIEV.NL

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

Rioleringen - Dakbedekkingen
Lood-, zink- en koperwerken

Dirk Hagemeijer
E dhagemeijer@outlook.com
M 06-15 63 65 76
T 075-621 77 40

Specialistisch.
Innovatief.
Duurzaam.
ZAANS VAKMANSCHAP

Harm Hagemeijer
E info@hagemeijervloeren.nl
I www.hagemeijervloeren.nl
M 06-43 90 35 57

Bona Gecertiﬁceerd Vakman,
certiﬁcaatnummer NL31093

Al sinds 1902 is HuigHaverlag een specialist op het gebied van drukwerk. Met een breed scala
aan digitale persen op klein- en grootformaat kunnen wij elke opdracht aan: van folders,
flyers en boeken tot complete huisstijlen en een winkelinrichting.
Geïnteresseerd in alle mogelijkheden?
Kijk op huighaverlag.nl of maak een afspraak met een van onze professionals.

www.huighaverlag.nl
volg ons:
Witte Vlinderweg 74 • 1521 PS Wormerveer • T 075 612 73 73

HuigHaverlag - Advertentie de Wessaner.indd 1
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