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Tuinpret

Het feest is weer begonnen, de ako-
nieten bloeien en de sneeuwklokjes 
ook. De verse compost van de hoop 
is al uitgestrooid. Het begin is er. 
Straks is de tuin weer om trots op 
te zijn! Toen wij hier 14 jaar geleden 
kwamen wonen, deden we voor het 
eerst mee aan die open tuinendag. 
Zo kwamen we ook in een prach-
tige tuin terecht bij Corrie en haar 
man. We waren onder de indruk 
van de liefde en de zorg voor hun 
groene oase aan het water met 
kassen, spannende paadjes, een 
rozenpoort, een steigertje en ver-
schillende zitplekjes. Om jaloers op 
te worden! Met Corrie was je al snel 
vertrouwd en ze deelde met passie 
veel kennis van tuin en planten. Het 
was er goed toeven. Alleen de hoog-
spanningsmasten boven het huis 
en de nieuwe wet- en regelgeving 
maakten dat er niet meer gewoond 
mocht worden. De familie werd 
uitgekocht en verhuisde naar een 
andere fijne plek in ons dorp. Cor-
rie heeft de aftrap van de nieuwe 
bestemmingen meegemaakt, waar 
onder andere de oude bakkerij van 
haar familie wordt gerestaureerd 
en in ere hersteld. Op die plek in de 
Allanstraat ontstaat weer nieuw 
leven. Voor Corrie zelf liep het leven 
anders. Haar ziekte maakte dat ze 
vorige maand is overleden. Dat is 
heel erg verdrietig en jammer. Ook 
voor de nieuwe buurt, waar haar 
groene vingers de afgelopen jaren 
zorgden voor vrolijk bloeiende stro-
ken bloemen in het gras naast de 
vaart en bij de containers. We zul-
len er met liefde nieuwe bloemen 
begroeten. Haar passie leeft voort!

Linda Wessels, redactie
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Assurantiekantoor KZ Adviesgroep 
gaat oude postkantoor verlaten
Afscheid van een vaste waarde in de Westzaanse dorpskern

Het ‘Te Koop’-bord prijkt al een aantal weken aan de ramen van het prachtige monumentale pand op de 
Kerkbuurt 38, dat ooit dienst deed als politiebureau en postkantoor. Maar, wie denkt dat het bedrijf dat 
er nu nog in gevestigd is ermee stopt, heeft het mis. ‘Na 23 jaar verlaat KZ Adviesgroep het prachtige 
Westzaan,’ aldus eigenaar Michiel Zoet van KZ. ‘Het pand voldoet voor ons niet meer aan de eisen van de 
huidige tijd, dus na lang wikken en wegen hebben we besloten om naar Wormer te verhuizen.’ 

Maar liefst 23 jaar zat het assuran-
tiekantoor aan de Kerkbuurt, mid-
den in het dorp. Daarmee is het een 
vaste waarde voor veel dorpsgeno-
ten in bijvoorbeeld het ‘loopje naar 
de Coop’ of tijdens het posten van 
een brief: de rode brievenbus staat 
immers pal voor de ingang van het 

pand. Zoet (63) gaat het dorp dan 
ook enorm missen. ‘Westzaan is een 
prachtig dorp, met lieve en leuke 
mensen. Naast de leuke contacten 
hier in de buurt, zoals de werknemers 
en bezoekers van de Coop, maar ook 
van hotel-restaurant De Prins, heb-
ben we ook behoorlijk wat klanten 

die in Westzaan wonen. Uiteraard 
blijven we al die mensen helpen en 
bedienen, maar dan alleen niet meer 
vanuit hun eigen dorp. We verhui-
zen begin maart naar Wormer, waar 
we een oud Rabobankfiliaal kunnen 
betrekken. Ook een prachtig pand 
overigens, met wat meer mogelijkhe-
den voor ons.’ 

De boodschap kan wat Zoet betreft 
dan ook niet duidelijk genoeg zijn: KZ 
Adviesgroep blijft bestaan en de hele 
Westzaanse klantenportefeuille ver-
huist natuurlijk gewoon mee. ‘Klan-
ten hoeven zich dus geen zorgen te 
maken. We blijven doen wat we doen 
en zelfs het telefoonnummer verhuist 
gewoon mee.’ Je zou kunnen den-
ken dat een verhuizing wellicht een 
mooie gelegenheid voor Zoet zelf 
is om langzaam aan zijn pensioen 
te denken? Hij zal dat vanwege zijn 
kennis van lijfrentepolissen en pen-
sioenpotjes toch wel goed geregeld 
hebben? Zoet: ‘Geen sprake van joh, 
ik vind mijn werk nog veel te leuk! 
Mensen helpen en samen naar oplos-
singen zoeken. Dat is echt het mooi-
ste wat er is aan onze vak.’ 

De komende weken zal KZ Advies-
groep de dozen pakken en voorgoed 
verdwijnen uit Westzaan. Mocht je 
nog even binnen willen komen om 
gedag te zeggen of een vraag te 
stellen, dan kan dat natuurlijk. Vanaf 
1 maart verwacht KZ Adviesgroep 
gehuisvest te zijn op de Dorpsstraat 
43 in Wormer.

Adopteer ook een stukje groen 
in jouw buurt. Wie zaait zal 
oogsten!

Het vaste team van KZ. Vlnr: Michiel Zoet, Moreno Broer, Joke Pirovano en Walter van Ling. 
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Zaanweg 116, 1521 DR  Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

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

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

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 
Diverse soorten brood, banket, 

hartige broodjes & tosti’s. 
 

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

 
Maandag 08.00 – 15.00 

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

Wij zijn  
weer open!

Van woensdag t/m zondag is 
ons restaurant weer geopend.

Wij verzorgen ook diners, buffetten, recepties en 
feestavonden

U bent van harte welkom!

Zie onze website voor alle mogelijkheden.
www.deprins-westzaan.nl

Tel: 075 - 6281972
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De IJsclub Lambert Melisz werd ruim een eeuw geleden, in 1907, opgericht. In 1944 kwam hier 
een lang gewenste ijsbaan; op 19 januari 1945 werden de eerste wedstrijden gereden. In 1952 
kwamen er een bergplaats en clubhuis, in 1970 grondig verbeterd en in 1985 vervangen door 
het huidige clubgebouw. Sinds 1995 is hier ook een schaatsmuseum gevestigd, voorheen een 
particulier initiatief van brandstoffenhandelaar Gerrit Visser die ertegenover op Zuideinde 
141 woonde en op nummer 139 een museum was gestart. 

Het museum is gevuld met schenkingen. Schaats-
liefhebbers kunnen er hun hart ophalen. Er bevindt 
zich een uitgebreide schaatscollectie. Van schaats-
pak van oud-schaatser John Olof tot het jack van 
Falko Zandstra dat hij op de Olympische Spelen van 
1992 in Albertville droeg. Ook zijn er verschillende 
krul-, klap- en koninginnenschaatsen, glissers (de 
allereerste schaatsen) en oude slijpmachines.

Tot in de Tweede Wereldoorlog stond trouwens 
op deze plek een schuur met hooiberg, eind 19e 
eeuw gebouwd door veehouder Jan Kaaijk. Dáár-
voor, tot 1846, stond op deze plek een huis dat vrij 
riant moet zijn geweest, want het werd onder meer 
bewoond door de bijzonder rijke Gerrit Ariszn  
Visser (1719 -1792) en zijn vrouw Barbertje Klaasdr 
Kuijper (1719- 1802).

Hij was, evenals zijn broers Dirk (woonde op de 
plek van Zuideinde 73 en later Zuideinde 121-123) 
en Jasper Visser (woonde op Zuideinde 200), koop-
man en eigenaar van een aantal molens zoals ‘De 
Oude Ruijgeneel’ en ‘De Jonge Ruijgeneel’ achter 
Zuideinde 258. Daarnaast ging hij, net als collega’s 
van hem, een paar keer op walvisvangst, vanuit de 
haven van Westzaan aan de Overtoom.

Bovenstaand stukje is gebaseerd op ‘Van Bak-
kersloot tot Overtoom’, uitgegeven op 9 septem-
ber 2017 door de Historische Vereniging Westzaan. 

Er zijn momenteel drie wandelboekjes verkrijgbaar, 
alle voorzien van een plattegrond op A3-formaat. 
De boekjes zijn te koop bij voorzitter Ingrid Jahn, 
Kerkbuurt 40 te Westzaan. Wordt u ook lid van de 
Historische Vereniging Westzaan? Lidmaatschap 

kost € 10,00 per jaar en dan kunt u de boekjes 
tegen kostprijs kopen voor € 3,95 per stuk. In de 
losse verkoop kosten de boekjes € 5,00.

IJsclub Lambert Melisz: het hele jaar door activiteiten
Op 28 januari sprak ik Antoon Kuiper en Maud 
Pickkers bij de viskraam in de Kerkbuurt. Zij 
vertelden mij het volgende: ‘Wij beginnen het 
jaar altijd met de rommelmarkt, deze was af-
gelopen jaar en zal aankomend jaar weer in 
september zijn en valt dan samen met De Dag 
van Westzaan. Elk jaar bakken we op 31 de-
cember oliebollen voor mensen van binnen 
en buiten Westzaan. Ook dat was dit jaar weer 
een groot succes. Na de oliebollendag gaan 
wij over op het tellen van de inkomsten en 
duurt het opruimen van het gebouw nog een 
dikke week. Rond half januari wordt de sluis 
opengegooid en de baan onder water gezet. 
Dit ieder jaar weer in de hoop dat er een paar 
dagen ijs komt te liggen. 

Als het ijs geweest is en we zo bij eind maart zijn 
aangekomen, dan laten we de baan leeglopen en 
bereiden we ons voor op de zomeractiviteiten. 
Trappen tegen Huntington en boerengolf, en daar-
na is het alweer de beurt aan de rommelmarkt. Het 
hele jaar door hebben we dingen lopen, zoals het 
klaverjastoernooi en vergaderingen van clubs. 

Hiervoor is de ruimte van de ijsclub in overleg te 
huren. Boerengolven kan altijd, behalve als de baan 
blank staat natuurlijk. Hiervoor kan er altijd contact 
gezocht worden en een afspraak worden gemaakt. 
Via onze Facebookpagina YC Lambert Melisz hou-
den we onze leden op de hoogte van onze actuele 
bezigheden en de resultaten van bijvoorbeeld de 
rommelmarkt of de ijsperiode. Als mensen spullen 
(oude schaatsen zijn ook welkom) hebben voor de 
rommelmarkt of schaatsen hebben die geslepen 
moeten worden, kunnen die zaterdagochtend van 
8 tot 10 uur ingeleverd worden bij het clubgebouw.’ 

Het jeugdschaatsseizoen 2022 is begonnen. Voor 
kinderen van groep 3 t/m 8, tien zaterdagen in 
Haarlem. Tijdens de tien lessen kunnen de kinde-
ren kennismaken en wennen aan het gladde ijs. 
Spelletjes worden afgewisseld met vaardigheids-
oefeningen, zoals remmen, op één been rijden, 
slalommen, estafette tegen een andere groep 
en voor de gevorderde groepen:  bochten rijden  
(pootje over). Tijdens de schaatslessen wordt er ook 
geoefend en beoordeeld voor het schaatsvaardig-
heidspaspoort. De laatste les wordt afgesloten met 

een 11-stedentocht en er is een feestelijke diploma-
uitreiking. Opgeven kan vanaf oktober 2022 via de 
website: Dus zet de datum vast in de agenda. Bron: 
www.jeugdschaatsenzaanstreek.nl.

Daniëlle Koopman,
Historische Vereniging Westzaan

Zuideinde 154 rond 1920 met de eind-19e-eeuwse schuur op de plek van de latere ijsbaan. Uit de collectie van de Westzaanse Digi-
tale Beeldbank/Nico Heermans.

Uitgelicht: Zuideinde 156A
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Rechte tocht 9d, 1507 BZ Zaandam  
Tel: 075 - 631 23 84
Mob: 06 - 532 31 977
E-mail:     r.hotting@hottingelektrotechniek.nl 
Internet:    www.hottingelektrotechniek.nl

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

Banden en velgen  -  Uitlijnen

Uitstekende service en kwaliteit
voor een scherpe prijs!

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

www.autobedrijfbrakenhoff.nl

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

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

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

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

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

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

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan

Di. t/m Za.
geopend

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

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

Sandra Klokkemeijer Robert Spil

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilSandra Klokkemeijer

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilRobert van Spil

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

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen 

en gehoorbescherming

Verzekerd van
Deskundig en persoonlijk advies

Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Draadloos muziek in uw hele huis

Traditionele audio installaties

Luidsprekers, AV meubels   

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

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

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

Een complete training in slechts 30 minuten!

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

Fitcircuit

 

Yoga Westzaan
J.J. Allanstraat 127

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

Hatha Yoga op maandag en donderdag van 20.00 tot 21.30

Voor meer informatie:

www.yogawestzaan.nl
Of bel Evelien Hooning 0641114706
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N A T U U R  I N  E N  O M  W E S T Z A A N  -  F R E D  E E R E N B E R G

Knotwilgen houden van 
drassige grond
De knotwilg bepaalt al heel lang het beeld van Noord Holland. Vroeger 
werden knotwilgen niet speciaal gekweekt. Toen knipten ze van een 
dunne, rechte twijg de onderste 70 centimeter kaal. Zo ging de wilg de 
grond in en een jaar later kroonden ze hem op. Vervolgens lieten ze de 
twijg nog een jaar groeien en pas in het derde jaar begon het knotten. 
Na ongeveer 20 jaar had je op deze manier een mooie knotwilg. 

Het is van belang dat eenmaal 
geknotte wilgen regelmatig opnieuw 
geknot worden, omdat ze anders te 
dik en te zwaar worden en uit elkaar 
kunnen scheuren. Nu de vraag naar 
wilgentenen afneemt, wordt dit werk 
vaak door vrijwilligers gedaan, zoals 
bij Staatbosbeheer in de Middel. 
Snoei de twijgen zo dicht mogelijk bij 
de stam af. Zaag een grote tak nooit in 
één keer af. Zaag hem eerst een stuk 
vanaf de stam af en verwijder daarna 
pas het laatste deel. Doe je dat niet, 
dan kan de tak scheuren.

Nestgelegenheid
De bloeiwijze van de wilg heeft de 
vorm van een katje en groeit uit de 
zijknoppen van een eenjarige twijg. 
De wilgenkatjes zitten of staan, dit in 
tegenstelling tot de hangende kat-
jes bij populieren. Knotwilgen bie-
den door hun dichte kruin en hun 

vaak holle stam veel nest- en schuil-
gelegenheid voor vogels, marters, 
vleermuizen en insecten zoals de 
wilde bij. Wilgen zijn trouwens een 
belangrijke leverancier van stuifmeel. 
Met name diverse solitaire bijen zijn 
afhankelijk van bloeiende wilgen. De 
pluizige zaden worden door de wind 
verspreid, maar zijn slechts korte tijd 
kiemkrachtig. Ze ontkiemen het liefst 
op de grens van land en water, zoals je 
dit ook in de Middel goed kunt zien. 
Doordat de wortels de grond luchtig 
maken en door de humusvorming 
van blad- en takafval, wordt de grond 
geschikt voor soorten die volgen, 
zoals de es of de eik. Door de water-
merkziekte en de torsiekrachten van 
de wind wordt een wilg meestal niet 
ouder dan veertig tot vijftig jaar.

Salicine
Rijkswaterstaat gebruikt wilgentak-

ken om zinkstukken van de maken. 
Door die af te zinken blijven de stenen 
of basaltblokken stevig hun plaats. 
Zo beschermen de wilgentakken de 
bodem tegen te veel erosie. De schors 
van enkele soorten wilgen, zoals de 
amandelwilg en de schietwilg, bevat 
salicine, dat lang geleden gebruikt 
werd als pijnstiller. Er werd daarvoor 
op de wilgenbast gekauwd, of er 
werd een drank van getrokken. Sali-
cine wordt ook gebruikt als looistof, 
voor het looien van leer. Wilgenhout 
wordt net als het hout van populieren 
gebruikt voor het maken van klom-
pen en papier. Om een windmolen af 
te remmen wordt een ‘vang’ bestaan-

de uit blokken wilgenhout gebruikt. 
Voor de teelt van wilg als biobrand-
stof is sinds kort zaad van enkele 
snelgroeiende rassen beschikbaar. 
Houtskool van de wilg wordt gebruikt 
in buskruit. Het heeft een veel hogere 
verbrandingssnelheid dan bijvoor-
beeld barbecue-houtskool.

Volgens het bijgeloof zou de wilg een 
sterke magische lading hebben. Bij de 
Germanen was de boom een symbool 
van de dood. Heksen zouden in de 
kruinen van de wilgen rusten. Vroe-
ger maakte men daarom fluitjes uit 
wilgenhout om heksen en duivels te 
verjagen.

Boven: Zwam aan onze bekende kastanje-
boom op kruising Kerkbuurt-Raadhuisstraat. 
Het begin van het einde? 
Onder: De grote bruine parasolzwam, zeer 
groot van afmeting.

In de Middel zie je de wilgenbomen op rij staan. Hier op het erf van Staatsbosbeheer.

Doorstart Dorpscontact 
Na een lange tijd kunnen wij u vertel-
len dat wij in goed overleg met het 
bestuur van de Westzaanse Gemeen-
schap zelfstandig als vereniging 
doorgaan. De WG heeft ons toestem-
ming gegeven omdat het voortbe-
staan van Dorpscontact belangrijk 
is voor alle Westzaners. Hier komen 
we nog uitgebreider op terug. Vol 
trots kunnen wij nu laten weten dat 
onze vereniging Dorpscontact West-
zaan mét de Verkeerscommissie per 
1 december 2021 officieel is opge-
richt. De bevestiging van de Kamer 
van Koophandel dat alles in orde is 
bevonden, is ontvangen.

Lijsttrekkersdebat
Op 5 maart organiseert Dorpscontact 
Westzaan weer een lijsttrekkersdebat. 
Dit doen wij in dorpshuis De Kwaker. 
Voor koffie of thee en wat lekkers 
wordt gezorgd. De uitnodigingen zijn 

naar alle fractievoorzitters verstuurd 
en er zijn al diverse aanmeldingen bin-
nengekomen. Hebt u vragen of wen-
sen voor de raadsleden, dan is dit het 
moment om ze rechtstreeks te stellen 
of te uiten. Wij nodigen alle Westza-
ners uit om aanwezig te zijn. Inloop 
vanaf 13.30 uur, aanvang debat 14.00 
uur, einde debat 16.00 uur. Na afloop 
kunt u aan de bar op eigen kosten 
nog een drankje bestellen en nog wat 
napraten tot uiterlijk 17.00 uur.

Het bestuur van vereniging Dorpscontact Westzaan. Vlnr. Carla van den Puttelaar (onze ver-
trouwde notuliste) Hans Lalk (bestuurslid) Ingrid Jahn-van Binsbergen (secretaris, penningmees-
ter, bestuurslid Verkeerscommissie), Jerry Jahn (voorzitter en voorzitter Verkeerscommissie), Susan 
Kok (bestuurslid en secretaris Verkeerscommissie), Annette de Ridder (bestuurslid en bestuurslid 
Verkeerscommissie) Niet op de foto: Ingrid van ’t Hek en Ilonka Verhagen (geen bestuursleden van 
Dorpscontact maar wel van de Verkeerscommissie). Foto Fred Eerenberg. 



6

Open Huis met Russische posters
De Zuidervermaning houdt op zon-
dag 20 maart van 12.00 tot 16.00 
uur Open Huis. Vanaf 13.00 uur 
is er een expositie van Russische 
posters met afbeeldingen over het 
milieu, die vandaag de dag nog 
actueel zijn. 

Onze dorpsgenoot Nikolai Oom trof 
deze posters, tijdens familiebezoek 
in juli 1989, aan in een boekhandel in 

Soligorks (Wit-Rusland ook bekend 
als Belarus). Het was de tijd van de 
perestrojka, herstructurering. De Sov-
jetunie viel uit elkaar. 

Nikolai geeft ook een toelichting 
en vertelt over zijn reis. Loop rond, 
bekijk het mooie gebouw en oordeel 
over de actualiteit van de Russische 
milieuposters.

 

 

 

De Werkplaats 

Zangles  
Presenteren met impact  
Spreken voor groepen 

www.noorchristoph.nl, 
zangeres | zang coach | stem wetenschapper 

psycholoog PhD 

Locatie:  Reghthuys te Westzaan e.a. 
locaties in Westzaan e.o. 

Lestijden:  maandagavond 6.30 – 9.30pm  
woensdagmiddag 2 – 5pm 
Andere lestijden in overleg 

O v e r l i j d e n  m e l d e n :
0 7 5  2 0 4 3 4 1 0

D a g  e n  n a ch t  b e r e i k b a a r

VEILIG WATER BEGINT MET EEN GOEDE CONTROLE
LEGIONELLABEHEER
LEGIONELLAPREVENTIE 

KEERKLEPCONTROLE & SERVICE
HANDELSONDERNEMING 

elefoon 075 30 30 661
ebsite www.thijcas.nl 

VEILIG WATER BEGINT MET EEN GOEDE CONTROLE
LEGIONELLABEHEER
LEGIONELLAPREVENTIE 

KEERKLEPCONTROLE & SERVICE
HANDELSONDERNEMING 

Sponsor Bord 2200 x 875 Thijcas.indd   1 14-10-15   11:58

  telefoon       075 30 30 661
website      www.thijcas.nl 

VEILIG WATER BEGINT MET EEN GOEDE CONTROLE
LEGIONELLABEHEER
LEGIONELLAPREVENTIE 

KEERKLEPCONTROLE & SERVICE
HANDELSONDERNEMING 

  telefoon 075 30 30 661
website www.thijcas.nl 

VEILIG WATER BEGINT MET EEN GOEDE CONTROLE
LEGIONELLABEHEER
LEGIONELLAPREVENTIE 

KEERKLEPCONTROLE & SERVICE
HANDELSONDERNEMING 

  telefoon       075 30 30 661
website      www.thijcas.nl 

Sponsor Bord 2200 x 875 Thijcas.indd   1 14-10-15   11:58

VEILIG WATER BEGINT MET EEN GOEDE CONTROLE
LEGIONELLABEHEER
LEGIONELLAPREVENTIE 

KEERKLEPCONTROLE & SERVICE
HANDELSONDERNEMING 

VEILIG WATER BEGINT MET EEN GOEDE CONTROLE
LEGIONELLABEHEER
LEGIONELLAPREVENTIE 

KEERKLEPCONTROLE & SERVICE
HANDELSONDERNEMING 

elefoon 075 30 30 661
ebsite www.thijcas.nl 

VEILIG WATER BEGINT MET EEN GOEDE CONTROLE
LEGIONELLABEHEER
LEGIONELLAPREVENTIE 

KEERKLEPCONTROLE & SERVICE
HANDELSONDERNEMING 

Sponsor Bord 2200 x 875 Thijcas.indd   1 14-10-15   11:58

VEILIG WATER BEGINT MET EEN GOEDE CONTROLE
LEGIONELLABEHEER
LEGIONELLAPREVENTIE 

KEERKLEPCONTROLE & SERVICE
HANDELSONDERNEMING 

VEILIG WATER BEGINT MET EEN GOEDE CONTROLE
LEGIONELLABEHEER
LEGIONELLAPREVENTIE 

KEERKLEPCONTROLE & SERVICE
HANDELSONDERNEMING 

elefoon 075 30 30 661
ebsite www.thijcas.nl 

VEILIG WATER BEGINT MET EEN GOEDE CONTROLE
LEGIONELLABEHEER
LEGIONELLAPREVENTIE 

KEERKLEPCONTROLE & SERVICE
HANDELSONDERNEMING 

Sponsor Bord 2200 x 875 Thijcas.indd   1 14-10-15   11:58



7

26 Het Witte Huis ging van zuid naar noord
Dertig jaar geleden verscheen het boek ‘Villa Rote’ van de hand van Rob van den Dobbelsteen, waarvan ik de mede-auteur was. Het boek 
werd uitgebracht als aandenken aan het gereedkomen van Provincialeweg nummer 16. Daar vinden we een riant herenhuis dat het jaartal 
1729 draagt, een statig monumentaal gebouw dat het beste te zien is vanaf het water. Het staat aan en ten noorden van de Kerksloot aan het 
eind van de Gouw. ‘s Zomers met de boot of ’s winters op de schaats kun je de prachtige voorgevel mooi bewonderen. Maar recente inwoners 
van dit dorp of jongere Westzaners zullen al niet meer weten dat dit huis eigenlijk helemaal nog niet zo lang daar staat. Het ‘Witte Huis’ kent 
daarentegen een roemrijke historie en bewoners die bij de gegoede burgers behoorden. Een verhuizing van Zuid naar Noord! Daar ga ik hier 
iets meer over vertellen.

Aan de Overtoom woonde al in de 15e eeuw een 
familie van houtkopers die bekend werd onder de 
familienaam Blaauw. Naamgever van die familie-
naam was ene Dirck Dircksz. Heijnis, die Blaauwe 
Dirck werd genoemd. Dirck werd rond 1600 gebo-
ren aan de Overtoom en was houthandelaar en 
betrokken bij de scheepsbouw aan de Overtoom. 
Achternamen varieerden in die tijd nogal eens, 
Dirck’s bet-betovergrootvader was Pieter Saen 
of Saenen die rond 1450 geboren werd. Maar de 
nazaten van ‘Blaauwe Dirck’ noemden zich vanaf 
dat moment Blaauw. Een van hen was Cornelis Ger-
ritsz. Blaauw, die in 1683 werd geboren, inmiddels 
alweer een achterkleinzoon van Dirck. Ook hij was 
houthandelaar en had belangen in de Westzaanse 
scheepswerven en de walvisvaart. Hij was eigenaar 
van zaagmolen De Huismusch, die ten noorden 
van zijn huis stond en door zijn vader in 1682 was 
gebouwd. Na diens overlijden in 1712, werd Corne-
lis eigenaar van huis en molen en huwde hij met 
Elsje Hoofd, dochter van walvisvaartreder Jacob 
Claesz. Hoofd. Op 3 november 1728 overleed zijn 
moeder Aagje Kuijper, die een flink vermogen 
naliet. Een deel ging, ruim een maand later, per 
legaat naar de Doopsgezinde Vermaning. Maar er 
bleef genoeg over. Naast zoon Claas Blaauw waren 
er twee zonen die allebei Cornelis heetten. Merk-
waardig, maar dat kwam vaker voor. De jongste 
Cornelis noemde zichzelf Kuijper Blaauw, aldus 
voegde hij de naam van zijn moeder toe. Beide Cor-
nelissen investeerden in 1729 flink. Cornelis Kuijper 
Blaauw bouwde een riant herenhuis en daarachter 
een nieuwe houtzaagmolen, die hij toepasselijk De 
Blaauwe Kuijper noemde. Ook dat huis bestaat nog 
altijd, nu Zuideinde 152. 

De oudere Cornelis liet in datzelfde jaar op de plek 
van het huis van zijn voorouders ook een nieuw 
huis bouwen. En dat was het ‘Witte Huis’, een ste-
nen huis dat wit gepleisterd werd. Dat was bijzon-
der in die tijd, voornamelijk werden lichtere houten 
huizen gebouwd. De slappe veengrond, in combi-
natie met het direct beschikbare hout lag daaraan 
ten grondslag. En zeker voor een houthandelaar! 
De constructie is overigens geheel van hout en de 

stenen muren hebben geen dragende functie. En 
toch had het nog groter en mooier moeten wor-
den. Het huis werd oorspronkelijk gebouwd met 
nog een extra verdieping, maar tijdens de bouw 
werd het door de bliksem getroffen en brandde 
deels weer af. De godvrezende Blaauw zag dit als 
teken van boven en de extra verdieping werd afge-
broken en de schade hersteld. Ter herinnering aan 
dit voorval werd een gevelsteen aangebracht in de 
voorgevel met een toepasselijke Psalm uit de bijbel 
en het jaartal uitgehouwen. Ook werd een smui-
ger (tegelschouw) gemaakt, voorzien van delfts-
blauwe tegels. Die tegels waren beschilderd met 
afbeeldingen die onder andere de onderneming 
van Blaauw lieten zien, zoals de walvisvaart en de 
houtzaagmolens. Die smuiger is niet teruggekeerd 
bij de herbouw, maar een andere. Er was ook een 
heel lang houten achterhuis, mogelijk nog een 
overblijfsel van het oude huis. Dat achterhuis werd 
meer dan een eeuw geleden vervangen door een 
nieuw stenen achterhuis, dat ook niet herbouwd is. 

Blaauw overleed in 1755 en liet het huis en molen 

De Huismusch na aan zijn zoon Gerrit. Daarnaast 
was er nog een flinke som geld, Fl. 118.333,- te 
verdelen tussen Gerrit en de kinderen van zijn pas 
overleden zus Lijsbeth. Gerrit Blaauw was gehuwd 
met Maartje Aris Visser in 1743, maar ze overleed 
nog geen jaar later. Gerrit hertrouwde niet en stierf 
in 1778. De erfgenamen waren opnieuw de kinde-
ren van zijn zus Lijsbeth. Cornelis Schots en Cornelis 
Gerbrandsz. Dekker kochten op 7 mei 1778 het huis 
met tuin en erf, de molen en werf voor Fl. 2020,-. 
Enkele maanden later, op 17 september 1778 ver-
kocht de weduwe van Schots haar helft ook aan 
Dekker, maar nu werd gesproken over de werf van 
de afgebroken molen De Huismusch.

In 1789 huwde zijn dochter Trijntje Dekker met Adri-
aan de Lange. Het ‘Witte Huis’ en de bedrijfsterrei-
nen kwamen in bezit van De Lange en hij bouwde 
op de plek van de gesloopte molen een nieuwe 
Huismusch, ditmaal een kapitale bovenkruier. Adri-
aan en zijn nageslacht bewoonden het 

>> Lees verder op pagina 9
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Hier zien we het huis rond 1890, van Adriaan de Lange, nog met het oorspronkelijke achterhuis.
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- Feesten, partijen,  
lunches en diner

- Diverse gerechten  
buiten de kaart!

- Gratis eigen  
parkeergelegenheid.

- 7 dagen per week 
geopend!De gezelligste huiskamer 

van de Zaanstreek

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

1551 CT Westzaan

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

Kapsalon 075 6210084
Haarwerken 06 24304074

exclusief voor iedereen
Kerkbuurt 68aWestzaanKerkbuurt 68aWestzaan

tel: 075 - 621 74 76

Bloemen, planten en woonaccessoires
www.flowersbymonica.nl

FRED KROKET 
uw Westzaans snackwagen

Elke dag geopend van
10.00 uur tot 19.00 uur.

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

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

Tel. 06-55 59 12 66

tandheelkunde 
o 
mondzorg

tom

Op zoek naar een nieuwe tandarts?

U bent welkom bij de tandarts
voor de Zaanstreek.

Inschrijven kan op 
tandarts-tom.nl of bel 

075 - 615 90 50 

Langeweide 168, 1507NH, Zaandam
info@tandarts-tom.nl
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huis meer dan een eeuw en dit bedrijf groeide uit 
tot een gerenommeerde houthandel, die met drie 
molens werkte. Molen De Huismusch verbrandde op 
12 augustus 1875 en werd in 1901 vervangen door 
een gelijknamige stoomzagerij. Houthandel Adri-
aan de Lange & Zoonen werd in 1918 opgeheven. 
Het huis en terreinen van de houthandel werden 
gekocht door naaste buurman Pieter Cornelisz. Rot.

De 21 jarige Piet Rot, werkzaam als houtzagers-
knecht op molen De Groene Jager, begon in 1886 
voor zichzelf als handelaar in brandhout en andere 
brandstoffen, achter zijn ouderlijk huis op Zuid-
einde 22. Daar vonden we later de kolenhandel 
van Westrik. De zaken breidden zich uit en het 
assortiment veranderde van brandhout naar tim-
merhout. Kort daarna kocht hij een stuk grond aan 
de Dijksloot en de boerderij van Schipper aan de 
Overtoom. Daar vestigde hij zijn explosief groei-
ende houthandel en nam de naastgelegen terrei-
nen over van de van de gestaakte firma Adriaan de 
Lange. Inmiddels was ook de tweede generatie in 
het bedrijf gekomen, de zonen Cor, Klaas en Wil-
lem Jan. Cor Rot werd bewoner van het Witte Huis. 
Zagerij De Huismusch veranderde van naam in 
de imposantere vogel De Adelaar. Dat niet alleen, 
maar ook de bedrijfs- en zelfs familienaam Rot 
werd in 1948 voortaan Rote. Commercieel gezien 
natuurlijk begrijpelijk. Enkele jaren later kwam ook 
de derde generatie in het bedrijf en er werd enorm 

gemoderniseerd en uitgebreid. De komst van nieu-
we houtloodsen, het dempen van de balkenhaven 
en een nieuwe schaverij werd gebouwd. Het Witte 
Huis raakte in verval en werd niet langer bewoond. 
In de oostelijke zijmuur ontstond een groot gat, 
veroorzaakt door een heftruck. In 1970 werd het 
huis uitvoerig genummerd, in onderdelen uit 
elkaar gehaald en opgeslagen voor herbouw. De 
bedoeling was om het op de Zaanse Schans te 
herbouwen, maar daar werd het niets. Rote werd 
in 1972 verkocht aan een Engelse maatschappij 
en fuseerde in 1992 met Houthandel William Pont 
en toen ontstond het nieuwe concern Pont Meyer. 
Ruim tien jaar daarna kwam de werf in Westzaan 
leeg te staan en volgde enkele jaren later sloop 
van alle gebouwen. Het terrein is bestemd voor 
woningbouw.

Halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw 
kwam het plan voor herbouw terecht bij Cees en 
Ernestine Kuyt. Na diverse andere locaties werd de 
grond aan de Kerksloot gekozen voor de herbouw. 
Deze kavel had Cees gekocht van zijn vader en was 
het voormalige erf van korenmolen De Gouwsnip. 
Dus werd er enthousiast werk gemaakt van de her-
bouwplannen met architect Cornelis de Jong. Maar 
niet iedereen was ingenomen met het plan en er 
kwamen een aantal bezwaarmakers. Jarenlange en 
moeizame bezwaarprocedures hielden alles lang-
durig op. Maar de familie Kuyt gaf niet op. Op 1 
maart 1987 was dan eindelijk het moment dat Cees 
Kuyt de opdracht aan zijn Aannemingsmaatschap-
pij Kuyt kon geven. De herbouw ging daadwer-
kelijk van start. Op 22 november 1991 werd open 
huis gegeven en kon het boek worden gepresen-
teerd. Ook deze mede-auteur was hierbij aanwezig, 
genietend van een hapje en drankje. Helaas heeft 
Cees Kuyt niet lang kunnen genieten van zijn huis, 
op 6 maart 2001 is hij overleden. 

Tot zover de lotgevallen van een bijzondere histo-
rie van een bijzonder huis. Het Witte Huis werd na 
de herbouw Villa Rote genoemd, maar deze naam 
doet er natuurlijk geen eer aan, zeker niet aan de 
roemrijke historie. Net zo min overigens als de 
naam van het Pont Meyer terrein.

Fred Eerenberg trotseerde storm Corrie en maakte op 1 februari 2022 deze foto van het huis aan de Kerksloot.

Het Witte Huis rond 1920 aan de Overtoom nummer 56, ten  
noorden van de Dijksloot.

Luiken terug  
in het 
Reghthuys

Links Frits Klerk en rechts Paul Greven. 

Iedereen die weleens in de Reghthzaal is 
geweest heeft daar de fraaie luiken kunnen 
bewonderen. Deze luiken dienen echter niet 
alleen voor de verfraaiing van de Reghtzaal 
maar hadden in vroeger eeuwen voorna-
melijk een ander doel: het buitenhouden 
van kou en hitte. Heel duurzaam waren ze 
dus ook toen al… De luiken in de Reghtzaal 
worden door het huidige bestuur ook met 
dit doel gesloten en dat scheelt aanzienlijk 
in de stookkosten. Mede dankzij wat andere 
maatregelen natuurlijk.

Dit bracht ons ertoe om kritisch naar de andere 
ramen te kijken. Ook daar bleken bevestigingen 
te zitten voor luiken, alleen de luiken zelf ont-
braken. Bij een opruimronde op de zolder von-
den we, achter een kastenwand, de oude luiken 
terug.

Het herstel- en schilderwerk is uitgevoerd door 
onze schilder Frits Klerk, die daar een paar 
maanden mee bezig is geweest. Inmiddels zijn 
de luiken door Frits Klerk en Paul Greven terug-
geplaatst.
Nogmaals alle dank en lof voor Frits Klerk die dit 
mede mogelijk heeft gemaakt!
 

Stichting ’t Reghthuys, voorzitter Joke Smit

>> Vervolg van  pagina 7
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 T: 075 628 13 50 - E: venemawestzaan@solcon.nl

Simone Dijkman
MAKELAARDI J

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

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

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

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie. 

Gebruikt u verschillende medicijnen?  

Met de  MEDICATIEROL 
houdt u het overzicht!

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

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

Op ons kun 
je rekenen

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

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

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

Ook voor schade aan de caravan of camper!

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

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

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

Ook voor schade aan de caravan of camper!

Meubelatelier Jacco Bakker b.v. 
Delta 12

1704 EE Heerhugowaard
072 - 57 15 999

info@jaccobakker.nl



Han (80) en Tini (77) Tuinman 
wonen op J.J. Allanstraat 362. 
Nadat ze met hun hoveniers-
bedrijf waren gestopt zijn ze 
altijd actief gebleven.

Heb je altijd als hovenier ge-
werkt?
Ja. Eerst bij een baas op Zaandijk, daar-
na bij een groot bedrijf in Bodegraven, 
waar we ook gewoond hebben. Toen 
mijn oude baas in 1969 ging stoppen 
vroeg hij of ik zijn klanten over wilde 
nemen en ben ik ‘voor m’n eigen 
begonnen’. Best wel spannend met 
een jong gezin, want ik begon per 1 
januari. Ik had de instelling: al moet ik 
in het begin bij Hoogovens werken, 
ik kom met een weekloon thuis. Maar 
dat was niet nodig, want ik heb die 
hele winter werk gehad. Tini: Ik was 
thuis voor de kinderen en deed de 
administratie, maakte offertes en ver-
stuurde de rekeningen.

Hoe zijn jullie in Westzaan te-
rechtgekomen?
Tini: Wij woonden als kind allebei in 
Zaandam; ik op de Westzijde en Han 
op de Vergiliusstraat bij de Oostzijde. 
In 1965 zijn we getrouwd en hebben 
eerst een paar jaar in Bodegraven 
gewoond. Daar zijn ook de kinderen 
geboren. Toen Han dat bedrijf over-
nam zochten we een woning in de 
Zaanstreek. Han: Voor fl 12,50 heb ik 
een advertentie geplaatst en konden 
we dit huis kopen. Het was nog maar 
een paar jaar oud. We hadden een 
klein achtertuintje. Naast ons stond 
een oud gebouw op 
een kwart van een 
perceel van een stoe-
terij uit zeventien-
honderd-zoveel. Daar 
woonde een oude Bel-
gische mevrouw, die 
tijdens of na de Eerste Wereldoorlog 
als meisje voor werk naar Nederland 
was gekomen. Ze was heel schuw. Tini: 
Haar huis stond op de nominatie om 
gesloopt te worden. Dat had nu nooit 
meer gemogen. Westzaan had toen 
een burgemeester van ‘krotten oprui-
men’. Eigenlijk was het een mooi huis 
met een smuiger en witblauwe tegel-
tjes in de kelder. Han: Maar die waren 
er al snel uit gesloopt toen zij eruit 
ging. Er zaten pokhouten katrollen in 
en een hele mooie voordeur. Toen zij 

er na een jaar uitging konden wij het 
als eersten kopen; plus de grond hier-
achter. Dat was fantastisch, want zo 
kon ik hier meteen al mijn hoveniers-
spullen kwijt. Tini: Volgende maand 
wonen we hier dus 53 jaar. Ik weet nog 
dat ik voor het eerst Westzaan binnen-
reed met die grote bomen in die lange 
straat. Fantastisch! Die zijn nu bijna 
allemaal weg. Han: Ik kwam al vaak 
door Westzaan, omdat Rote een vaste 
klant van mijn baas was. 

Is jullie bedrijf na je pensione-
ring overgenomen? 
Han: Ja, door mijn oud-werknemers, 
onder de naam De Saense Hoveniers. 
En heel leuk: daar zitten als klant nog 
steeds bedrijven van mijn vorige baas 
bij. Onze kinderen taalden er niet naar 
het over te nemen. Leonie (54) woont 
op Zaandijk en werkt als manager in de 
verpleging. Bart (52) is muziekleraar en 
woont met zijn vrouw en drie zoons in 
Wormer. Hij speelt trompet en is diri-
gent van de Blue Tone Big Band. Ikzelf 
heb mijn werk altijd met heel veel 
plezier gedaan. En nog. Vorige week 
stond ik hierachter nog op een lad-
der om een boom te snoeien. Tegen-
woordig werk ik met een ploegje 
mannen als vrijwilliger voor Staatsbos-
beheer. Even voorbij Staphorsius is er 
in de Reef een eilandje met een boom-
gaard, waar wij het onderhoud doen. 
Daar ben ik de enige die kan snoeien, 
de anderen zijn meer vogelaar. Met de 
Trilwacht doen we onderhoud in het 
Guisveld en het Euverenweggebied: 
hooi halen, harken, bomen rooien, etc. 

Tini: Het is zo’n club 
van tachtigers en nog 
net geen tachtigers, 
haha! Han: Nou nou, 
dat valt wel mee, hoor. 
Twee mensen zijn er 
net gepensioneerd. 

Hebben jullie hobby’s?
Han: Ik heb een aantal jaren meege-
daan met de stekkenruilbeursdag. 
Binnenkort komt hier een bijenver-
eniging die ik lesgeef in specifieke 
bijenplanten. Op de Westzaanse Open 
Tuinendag aankomende zomer doe ik 
ook graag mee. Daarnaast hou ik van 
leg- en denkpuzzels. Daar heeft Tini 
helemaal niets mee. Jarenlang heb ik 
ook gezongen bij Vocaal Ensemble 
Intermezzo, een a-capellakoor, waar ik 

onlangs mee gestopt ben. Tini: Ik zing 
bij Gemengd Koor Daniël de Lange. 
Nou ja, twee jaar niet dus. Vlak voor 
corona bestond ons koor 130 jaar. En 
ik quilt (spreek uit: kwilt). 

Quilten, wat is dat?
Ik maak wanddecoraties, lappende-
kens en spreien van kleine stukjes stof. 
Mannen zeggen: die vrouwen kopen 
hele mooie lappen, verknippen die en 
naaien ze vervolgens weer aan elkaar. 
Het Quiltersgilde Nederland heeft 
9500 leden. Op tentoonstellingen 
ontmoet je elkaar en de quiltwinkels 
verkopen daar hun stoffen van heel 
hoge kwaliteit. Daar kunnen ook bloe-
metjes, autootjes of andere figuurtjes 
op staan. Kijk, hier heb ik ter inspiratie 
een stapel boeken met patronen. Dit 
theepotje maak je bijvoorbeeld van 
een andere stof en op een andere 
ondergrond. Met negen vrouwen uit 
de Zaanstreek en Purmerend hopen 
we binnenkort weer elke twee weken 
om beurten bij elkaar thuis te komen. 
Ik doe dit sinds 1997. Ik had altijd kle-
ren genaaid voor de kinderen en in 
een blad kwam ik dit tegen. Ik heb al 
mijn stofjes bij elkaar gelegd en ben 
begonnen met lappendekens, toen 
nog uit vierkanten. Ik ben in Zaandam 
op een cursus gegaan en dan ben 
je verkocht. Een quilt is gevoerd en 
bestaat uit drie lagen. Op Facebook 
zijn over de hele wereld diverse clubs 
die elkaars werk laten zien. Er zijn ook 
mannen die het doen. 

Heb je wel eens geëxposeerd?
Nou, niet echt, nee. Tijdens de stek-
kenruilbeurzen van Han hebben er 
wel wat werken buiten gehangen en 

konden mensen in mijn studio kijken. 
Dat wil ik tijdens de Open Tuinendag 
ook weer doen. En er hebben wel eens 
voor een paar maanden quilts van 
een vriendin en mij in het gemeente-
huis van Oostzaan gehangen. Maar 
ik verkoop ze niet, hoor. Hoeveel ik 
er inmiddels gemaakt heb? Ja, toch 
wel tientallen. Over deze hier aan de 
wand heb ik wel een jaar gedaan. Die 
heb ik indertijd helemaal met de hand 
gemaakt, zonder naaimachine. Het 
maken van een quilt is niet alleen cre-
atief, maar het is ook heel rustgevend 
om te doen.

Wat vinden jullie belangrijk in 
het leven?
Tini: Familie en gezondheid, dat is het 
belangrijkste. Han: Wat voor elkaar 
over hebben. Tini: En weet je, eigenlijk 
zou iedereen een hobby moeten heb-
ben. Met een hobby hoef je je niet te 
vervelen, je ergert je niet aan andere 
mensen, en je krijgt meer invulling 
in je leven. Doe iets! Ja, doe iets! Aan 
de dingen die je dagelijks in de krant 
leest kun je toch niks veranderen. Doe 
iets waar je je hele ziel en zaligheid in 
kunt leggen. Dat is gewoon heerlijk. 
En weet je, ik ben door de coronapan-
demie in geen anderhalf jaar meer in 
een quiltwinkel geweest. Dus dan ga 
je alle stofjes die je nog hebt gebrui-
ken en opmaken. Hele kleine stukjes 
zelfs. Je ziet mensen wereldwijd nu de 
mooiste dingen maken. Soms komt 
Bart met een overhemd binnen van 
een heel mooie stof en dan zeg ik: 
‘Nou, met korte mouwtjes zou jou dat 
ook heel goed staan, hoor.’

Marijke van der Pol

IN DE SCHIJNWERPER
Han en Tini Tuinman:  
‘Opeens kregen we er driekwart tuin bij’

Ons werk met 
heel veel plezier 

gedaan

11
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J.J. Allanstraat 350a, Westzaan  |  06 - 57 12 73 08  |  info@bekavlees.nl  |  www.bekavlees.nl

Cadeautje
van Bekavlees

Tegen inlevering van deze bon
      krijgt u een lekkere verrassing
 bij het afhalen van uw vlees 
          of bestelling in onze winkel

geldig tot een maand na uitgave van deze wessaner

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

LID

TWEEWIELER-
BEDRIJVEN

Elke vrijdag van 8.00 tot 

13.00 uur in Westzaan  

(op de stoep in de  

kerkbuurt).

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

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

Zaanweg 51B
1521 DL Wormerveer

Telefoon 075 - 621 98 02

ReReR sese tauaua ruru arar nana tntn
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Lieve mensen, hoe gaat het met de goede voornemens? Alweer gezwicht deze maand? Toch weer 
een patatje, sigaretje of zak drop? Het is eerlijk gezegd ook moeilijk. Als je eerst maar een paar 
maanden verder bent, dan wordt het makkelijker. Deze maand gaan we voor een salade. Ik maak 
dit niet zo vaak, maar achteraf vond ik het toch wel erg lekker. Ik heb altijd voorgekookte bietjes 
in huis. Ze blijven lang goed en je hebt altijd iets achter de hand.

Aardappel-bietensalade
Bijgerecht 
salade
3-4 personen

Wat hebben we nodig:
•  400 gram iets kruimige aardappels, geschild
•  300 gram gekookte bietjes
•  5 kleine augurken
•  2 eetlepel mayonaise
•  2 eetlepels yoghurt
•  1 theelepel mosterd
•  teentje knoflook uitgeperst
•  1 hardgekookt ei
•  bieslook
•  zout, peper

Bereiding: 
Snij de aardappels in grove stukken en kook ze gaar. 
Voeg halverwege de kooktijd wat zout toe. Giet de 
aardappels af zodra ze gaar zijn. Snij ondertussen de 
bietjes, ei en augurken in kleine blokjes en roer van 
de mayonaise, yoghurt, mosterd, knoflook en een 
snuf zout en peper een sausje. Als de aardappels iets 
zijn afgekoeld snij je ze in kleine blokjes en schep je 
de saus erdoor. Laat even intrekken. Schep de bietjes 
en de augurken door de aardappels. Snij een flinke 
hand bieslook fijn en schep voorzichtig door de sala-

de. Schep de aardappel-bietensalade in een schaal 
of op een schotel en garneer met wat fijngesneden 
bieslook.

Weetje:
De augurk is een vrucht uit de komkommerfamilie 
die wordt ingelegd in azijn en/of pekel (het Engelse 
‘pickle’ komt hiervandaan) al dan niet met suiker en 
verschillende kruiden om de smaak te beïnvloeden. 
De vruchten die gebruikt worden voor het maken 
van de augurk zijn kleiner en hebben over het alge-
meen een dunnere schil dan de vers gegeten kom-
kommer. De augurk mag geen smaak van zichzelf 
hebben; de komkommersmaak moet geheel ont-
breken. 
De vrucht moet een lengte-dikteverhouding heb-
ben van ongeveer 3:1 en mag niet buikig, taps, 
wrattig of ruw zijn. Er worden verschillende sorte-
ringen in vruchtgrootte onderscheiden, zoals ‘zeer 
fijn’, ‘fijn’ en ‘middelfijn’. De grootste vruchten wor-
den gebruikt voor de zure bommen. Ook wordt de 
augurk gebruikt voor het maken van rolmops.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Geen sneeuw,  
maar wel koud
Na een drukke periode met de viering van Sinter-
klaas en Kerst was het tijd om bij te komen. De peu-
ters hadden twee weken vakantie. Op maandag 10 
januari gingen wij weer vrolijk aan de slag met ons 
nieuwe thema ‘winter’. Helaas lag er geen sneeuw, 
maar koud was het wel. Wij hebben samen met de 
peuters verschillende knutsels gemaakt. Ze heb-
ben wanten en een muts geschilderd, een ijsbeer 
gekleurd en sneeuw gestempeld. En ondanks dat 
er geen ijs lag, hebben zij ook een schaats versierd. 
Buiten spelen vinden wij en de peuters erg leuk, 
dus ondanks de kou gaan wij lekker twee keer per 
dag naar buiten. Ze kunnen lekker fietsen, voetbal-
len of achter elkaar aan rennen. We hebben sinds 
kort een nieuw speeltoestel! hier kunnen ze op 
klimmen, klauteren en glijden. Wat zijn wij hier blij 
mee. De kinderen vinden het superleuk om hier 
mee te spelen. Het is een hele mooie toevoeging 
aan ons mooie speelplein.

Ook hebben wij boekjes voorgelezen over de win-
ter, voorwerpen benoemd die je gebruikt in de 
winter, gespeeld, gezongen en nog veel meer.
Mocht u nou denken, dat zou mijn peuter ook leuk 
vinden, dan kunt u ons altijd bellen of mailen voor 
informatie of een rondleiding. 

Mariska en Michelle,
Babino peuteropvang Westzaan 

Gaat u ook weer mee met de 
dorpsbus?
Na de persconferentie van het nieuwe kabi-
net op 25 januari kan onze dorpsbus weer 
meer ritten maken voor o.a. de activiteiten 
in Lambert Melisz en De Kwaker. Maar de 
bus rijdt u op verzoek bijvoorbeeld ook naar 
de fysio, de kapper, de huisarts of naar de 
supermarkt voor uw boodschappen. 

Wij adviseren u om vooral aan de vaccinaties 
deel te nemen en de booster-prik te halen. In de 
bus hanteren we voor passagiers en chauffeurs 
ook ontsmettingsmiddelen. We houden ons aan 
de 1,5 meter afstand én aan het op juiste wijze 
dragen van de mondkapjes. Dat betekent dat 
het mondkapje zowel over de mond als over 
de neus gedragen dient te worden. Niet alleen 
de passagiers maar ook de chauffeurs zijn vaak 

al opleeftijd. Houdt u zich aan alle regels ter 
bescherming van ieders gezondheid. 

Omdat de bus in het afgelopen jaar verschil-
lende keren in lockdown is geweest moeten we 
2021 maar snel vergeten. Het coronaspook is 
nog niet verdwenen en de vooruitzichten staan 
of vallen met het vaccineren en het hanteren 
van de regels. Maar we blijven optimistisch. De 
dagen worden weer langer en dat biedt mooie 
vooruitzichten.

We zoeken nog vrijwillige chauffeurs die bijvoor-
beeld een dagdeel in de maand zich beschikbaar 
willen stellen. Ons motto blijft: Wees voorzichtig 
en pas op je zelf.
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GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com

www.bartnieuwenhuijs.nl 

SPECIALIST IN 
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE  HOUTBOUW

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

Wij doen alles voor uw auto

Hauzendorfer Bosch Car Service 

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

info@hauzendorfer.nl
www.hauzendorfer.nl

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

Gegarandeerd de beste zorg 
voor u en uw kunstgebit!

075 - 670 76 36075 - 670 76 36

Al méér dan 35 jaar

dé specialist

in uw regio!

voor u en uw kunstgebi

075 - 670 76 3BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK

Nieuw kunstgebit?Nieuw kunstgebit?

IN JE FAVORIETE VESTIGING EN OP GROENHART.NLIN JE FAVORIETE VESTIGING EN OP GROENHART.NL
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Nieuwsberichten van de Westzaanse Gemeenschap
In december heeft ieder huishouden in Westzaan de kaart Winter in Westzaan ontvangen van de Westzaanse Gemeenschap. Naast onze wensen voor 
het nieuwe jaar was op deze kaart aangegeven dat u mee kon doen aan de kerstactie. Wij zijn blij dat voor deze kerstactie vele ondernemers in Westzaan 
bereid waren een prijs ter beschikking te stellen. Alle prijswinnaars hebben hun prijs ontvangen en wij wensen de winnaars veel plezier met hun prijs. 
Hieronder een overzicht van de gelukkigen.

SPONSOR PRIJS WINNAAR

Atelier de Wezel workshop 2 pers. Els de Jong

Bakker Bas 1 x bon van € 10,- Anita de Kloe

Bakker Bas 1x bon van € 10.- Sander Mul

Bakker Bas 1x bon van € 10.- Marjoleine Post

Bakker Verhagen taart t.w.v. € 11,-  Ernestine Woerlee

Bax zuivelboerderij 1x bon van € 15.- Terry de Lange

Bax zuivelboerderij 1x bon van € 15,- Aukje Maij

BEKA vlees 1x bon van € 25,- Monique Theunissen

DekaMarkt boodschappenpakket Anneke Fraij

Fred Kroket 1x bon van € 10,- Jacqueline Piller

Fred Kroket 1x bon van € 10.- Monique de Zwart

Garage Brakenhoff gratis APK-keuring Guus van Dalen

Groenhart gereedschappen 1x bon van € 50.- Prijswinnaar bekend

Groenhart gereedschappen 1x bon van € 50,-  Ekatarina Isakova

Groenhart gereedschappen 1x bon van € 20.- Dea Mellum

Historische vereniging 1 boekje wandeling Ditta Hania-de Boorder

SPONSOR PRIJS WINNAAR

Historische vereniging 1 boekje wandeling Ineke Mulderij-Stoffers

Historische vereniging 1 boekje wandeling Esther Kat

Lagerweij Hengelsport 1x bon van € 50,- Annemarie Nol

Leefstijlcoaching Titia gratis consult Lisanne Coorengel

Monica flowers 1x bon boeket € 20,- Marloes Stam

Restaurant De Prins 1 dinerbon a € 25,- Boris Rülke

Restaurant De Prins 1 dinerbon á € 25.- Marije van Son

Restaurant Waterraaf/ 2 pers. koffie + gebak Willie Jak-Neeft

Jongwijs 

Soep van Clau borrelplaat 2 pers. Loes Smit-Thijssen

Staphorsius bon € 50.- Daniela Brandt-van Doorn

Viswinkel Discus compleet 1 hengel 3 m telescoop Pam Louwers

Viswinkel Discus compleet 1 hengel 3 m telescoop Sandra Root

Viswinkel Discus compleet 1 hengel 3 m telescoop Andries Onsman

Viswinkel Discus compleet 1 hengel 3 m telescoop Sheby Duursma

Viswinkel Discus compleet 1 hengel 3 m telescoop J. Konst

Word lid  
van de 
Westzaanse 
Gemeenschap
Het bestuur heeft er 
vertrouwen in dat we 
samen met alle com-
missies, verenigingen 
en stichtingen dit jaar 
weer veel activiteiten in 
ons mooie dorp kunnen 
organiseren. 

Draagt u de Westzaanse 
Gemeenschap een 
warm hart toe en wilt 
u Westzaan levend en 
initiatiefrijk houden, dan 
kunt u lid worden.  
Het lidmaatschap kost u 
10 euro per jaar. 
Opgeven kan via de 
website: westzaan.nl/
lid-worden/ 

Algemene  
ledenvergadering 
De algemene leden-
vergadering is gepland 
op woensdagavond  
13 april in De Kwaker.

Het dagelijks bestuur
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GRATIS WAARDEBEPALING

GEGARANDEERD DE BESTE KEUS!

Zuideinde 51 Koog aan de Zaan 075 616 14 14
Heiligeweg 91 Krommenie 075 621 89 28

A.F. de Sav. Lomanstraat 8 Zaandam 075 616 14 14 

DEXIS NETHERLANDS
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

DEXIS STERK IN SERVICE EN TOPMERKEN!

www.dexis-nl.nl 

9

De lekkerste kazen
en wijnen

Wij hebben ze!

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

  
  
  
  
  
  
  

 Hatha Yoga 
 Yin Yoga 
 Workshops 

Speciale lessen  
  

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL 
06 30 24 58 85 

 
Lid Vereniging Yogadocenten  

Nederland 

PLACE2BIJLES.COM

Vmbo, Havo, Vwo

CONTACT:
-PLACE2BIJLES@GMAIL.COM
TEL: 0637354097

BIJLES VOOR
ELK NIVEAU

Vol zelfvertrouwen elke toets in gaan!

Maak snel en gemakkelijk een

afspraak via deze QR-code.
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ADVERTEERDER UITGELICHT
T E K S T  E N  B E E L D  -  R O L F  S T I G T E R

Lyrisch over logo’s, folders en flyers
Na enig zoeken voor een parkeerplek aan de Vaartdijk in Assendelft loop ik even later bij  
Lydia de Vries binnen. Het is een groen houten huis onder aan de vaartdijk dat vrij in de polder 
staat, had zij mij telefonisch meegedeeld bij het maken van de afspraak. Niet te missen en dat 
klopte. Bij binnenkomst vertelt ze dat ze hoogzwanger is en over zes weken gaat bevallen. De 
baby, het wordt een jongen, komt dan in een gerenoveerd huis ter wereld. Heel wat anders 
dan haar dochter Emily, die inmiddels vijf jaar is en de verbouwing nog heeft meegemaakt. 
Lydia heeft tot half mei haar normale werkzaamheden even op een laag pitje gezet. Daardoor 
is er tijd voor een uitgebreid interview over wat haar werk zoal inhoudt. Nadat ze mij van kof-
fie heeft voorzien en een mij onbekende poes zich behaaglijk op mijn schoot genesteld heeft, 
begint ze haar verhaal. 

‘Mijn grafische opleiding ben ik gestart op het Cibap 
in Zwolle, waarbij ik ook veel stages liep. Onder 
andere in een drukkerij waar ik veel leerde over de 
diverse druktechnieken. Ik was hierin geïnteres-
seerd geraakt en kon mij hierin verder verdiepen. 
Na deze opleiding wilde ik mijn creativiteit verder 

uitbreiden, en ben ik op de Hogeschool voor de 
Kunsten in Utrecht gaan studeren. Na inmiddels tien 
jaar voor diverse werkgevers gewerkt te hebben in 
de grafische sector, werd ik twee jaar geleden in de 
coronatijd ontslagen. Ik heb me toen ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel als zzp’er. Ik heb toen 
Lyrisch opgezet om vanuit huis te kunnen werken 
en zo mijn passie voor grafisch werk uit te kunnen 
oefenen. Ik kan dan mijn kinderen van nabij zien 
opgroeien. Dit lukt mij tot op heden bijzonder goed 
en ik ben daar heel tevreden mee. 
Mijn feitelijke werkzaamheden beginnen meestal 
met ondernemers die voor hun startende onderne-
ming op zoek zijn naar mogelijkheden om publiciteit 
te maken en het bedrijf onder de aandacht te bren-
gen van de doelgroep die zij op het oog hebben. Ik 
vertel ze dan dat vooral de keuze van een bedrijfslo-
go en een bedrijfskleur erg belangrijk zijn, omdat die 
voor een lange tijd het imago van het nieuwe bedrijf 
moeten uitstralen. Vaak maak ik, na een uitvoerig 
gesprek met de oprichter(ster), een drietal logo’s: 
een vooruitstrevend, een tijdloos en een opvallend 
ontwerp. Wordt daarbij ook de kleur bepaald, dan 
is dat tevens de richtlijn voor ander drukwerk zoals 
visitekaartjes, briefpapier en flyers. Zo ontstaat een 
duidelijk bedrijfsbeeld dat voor de toekomst de sta-
biliteit en continuïteit van het bedrijf moet uitstra-
len.’ Om haar klanten hierover te informeren heeft 
Lydia een uitgebreid arsenaal van kleurkaarten, 
voorbeelden van drukwerk en papiersoorten waar-
uit een creatieve keuze gemaakt kan worden. Lydia: 
‘Desgewenst ben ik ook behulpzaam bij het regi-
streren van een domeinnaam voor de website, het 
onderhoud aan de website en de realisatie hiervan 
met tekst en beeld. Zo komt de ondernemer goed 
beslagen ten ijs en kan hij de concurrentie aan. Ove-
rigens doe ik ook ontwerpen voor klein drukwerk 
zoals geboortekaartjes of flyers, stickers et cetera.’ 

Lydia werkt ook als zzp’er voor verschillende bedrij-
ven. Ze maakt uiteenlopende ontwerpen. Bijvoor-
beeld voor een Sign-bedrijf doet ze veel ontwerpen 
voor vlaggen, gevels en autobelettering. Ze heeft 
voor een bedrijfskantine de inrichting voorzien van 
een nieuwe look, middels groot formaat wandstic-
kers. Die variatie en afwisseling in het werk vindt 
Lydia het leukst, waardoor ze haar werk graag en 
met veel passie doet. 
Voor uitgebreidere informatie over wat Lydia de 
Vries voor u kan betekenen: www.Ly-risch.nl.

Leerlingen van De Kroosduiker werken geconcentreerd aan 
hun Cito-toets. 

Cito-
toetsrondes 
weer begonnen
De Cito’s zijn na de kerstvakantie weer 
begonnen. Iedereen is er druk mee bezig. 
Wegens corona lopen sommige klassen een 
beetje achter door quarantaines, maar dat 
halen wij gewoon weer in. 

Wij hebben twee kinderen uit groep 6 van De 
Kroosduiker gevraagd of ze een goed gevoel 
hadden over hun Cito-toetsen. ‘Ja, dat heb ik. 
Dat komt omdat ik me goed kan concentre-
ren in de klas,’ zegt Tijn. Mirthe zegt: ‘Ja, ik heb 
namelijk ook een beetje thuis geoefend voor de 
Cito’s.’ ‘Welke categorie uit de Cito-toetsen vind 
jij het belangrijkste voor later?’ ‘Rekenen. Dat 
komt omdat ik denk dat dat later ook belangrijk 
is voor werk,’ zegt Mirthe. Tijn zegt: ‘Ook reke-
nen, maar dat vind ik wel het minst leuke.’

Zoë Boekel en Anne Conijn uit groep 8A van De 
Kroosduiker Noord: ‘Wij zitten nu in groep 8, dus 
wij hebben al veel ervaringen gehad met Cito’s 
en wij willen jullie daar graag wat over vertel-
len. Het is meestal rustig in de klas tijdens alle 
Cito’s die wij hebben afgenomen in de afgelo-
pen jaren. Verder gaat het altijd goed tijdens de 
Cito’s. Wij mochten afgelopen jaren kauwgom, 
maar dat is nu vervangen door pepermunt. Ver-
der wensen wij iedereen die nog Cito’s moet 
maken veel succes!’
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Dennis Bakker Martin van der Blom

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

Als momenten herinneringen worden ...

(075)
612 59 33

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

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

• boomrooierij • boomverzorging 
• boomveiligheidscontrole

• bomen en planten
• stobbenfrezen 

www. meijerboomverzorging.nl of bel  06-21800308

0 3lab
architectuur en ruimtelijke vormgeving

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

  

Communicatieweg Oost 12
Watertoren, 7e verdieping
Assendelft

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

www.joek-aa.nl

Wolfsend werd onlangs verkozen tot het op een na beste restaurant van Noord Holland.

HET MAG WEER EN WIJ HEBBEN PLEK!

voor kleine feestjes.....

én voor grote!

Reserveren tot en v.a. 20 personen. 
Bel: 06 525 46 041 of mail naar:
info@wolfsend.nl (< 20p.)
info@dewatertorenassendelft.nl (> 20p)
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Hardlopend door Westzaan
Ik ben Menno van Dijk, 53 jaar, en loop eigenlijk 
mijn hele leven al hard. Periodes vrij fanatiek 
en dan periodes weer wat minder. Vanaf het 
moment dat wij in 2017 op het Weiver in West-
zaan zijn komen wonen ben ik het hardlopen 
opnieuw gaan ontdekken. Wat een heerlijke 
omgeving is Westzaan om hard te lopen. 

Vanaf het Weiver kun je naar alle windrichtingen 
en loop je als je dat wilt zo de Westzanerpolder of 
het Guisveld in. Bekende loopjes zijn om de hoek: 
Rondje Schoolmeester en de WUP-loop in Assen-
delft. Opties genoeg voor kortere rondjes die ook 
weer makkelijk uit te breiden zijn. Je kunt in de vol-
le lengte door het dorp, over het Westerwindpad 
of langs de Nauernasche Vaart. De Middel is ook 
ontzettend leuk om te lopen. Zeker in de corona-
lockdowns heb ik genoten van al het moois dat er 
in en rond Westzaan is te zien.

Onderweg kwam ik regelmatig leden van AV Lycur-
gus tegen. Hun park ligt ten opzichte van Westzaan 
zo dichtbij, dat zij ook regelmatig rondjes door en 
langs Westzaan maken. Het leek mij wel wat om 
eens onder begeleiding te gaan lopen. Ik heb een 
maandje proefgelopen en ben toen lid geworden. 
Naast mijn rondjes in Westzaan loop ik nu ook 
richting Heemskerk en regelmatig ook in de dui-
nen. Supergezellig en motiverend om in een leuke 

groep gelijkgestemden te lopen.
Zou je ook graag lekker willen hardlopen door ons 
mooie dorp, maar vind je het moeilijk om dat in je 
eentje op te pakken? Op 5 maart begint bij Lycur-
gus een nieuwe groep Start to Runners. In 7 weken 
word je dan begeleid om 25 minuten onafgebro-
ken te kunnen hardlopen en sluit je af met de Start 
to Run to the Finish-loop op 16 april. De trainingen 
zijn op zaterdagochtend en dinsdag- en donder-
dagavond. Ik maak onderdeel uit van de groep 
begeleiders. 
Je kunt je opgeven via www.hardlopen.nl/
zoek.../13239-yakult-start-to-run. Lees je dit en wil-
je dat ook graag doen, maar twijfel je toch of dat 
voor jou – om wat voor reden dan ook – wel haal-
baar is? Neem dan contact met ons op! We helpen 
je graag bij het maken van je keuze. Stuur dan een 
mail naar a.nagel@planet.nl

Menno van Dijk

Dameskoor 
viert feest
Het Westzaans Dameskoor bestaat dit jaar 
40 jaar. Waar blijft de tijd! Dit jubileumjaar 
willen we graag met z’n allen gaan vieren. 
Het bedrag dat wij mochten ontvangen via 
de Rabo Clubsupport maakt het mogelijk om 
het geheel nog leuker te maken. Met dank 
aan de WG! 

Om het geheel nog completer te maken, zijn wij 
op zoek naar de leden van het toenmalige kinder-
koor De Westzaanse Kikkertjes, waar het allemaal 
mee begonnen is. Helaas kon ik op het internet 
geen foto vinden. Misschien is er iemand die een 
foto heeft? De leden van het kinderkoor van toen 
zouden we graag weer willen ontmoeten om het 
feest samen met hen vieren.

Graag uw reactie sturen aan het secretariaat van 
het Westzaans Dameskoor: Burgemeester Ver-
stegenstraat 2, 1551 TD Westzaan of via de mail 
dameskoor@wessaner.nl. We mogen inmiddels 
weer beginnen met zingen en we zullen ons best 
doen om er een mooi feest van te maken. U hoort 
nog van ons.

Trijnie Hartman,
Secretaris Westzaans Dameskoor
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Voor een 
stralend & 
gezond gebit!

J.J. Allanstraat 322, 1551 RT Westzaan,  075-7711481
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écht technisch

werk/personeel
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075-6218845 010-4625985

Provincialeweg 21a Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie 3047 BB Rotterdam

 

• Vakmanschap
• Communicatie
• Kwaliteit

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

Bouwt verder

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

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

  De
puzzel
     van
 INGRID

Deze maand geen prijspuzzel. U kunt de oplossing dus niet inzenden. De oplossing van de kolompuzzel uit de vorige Wessaner is WESTZANERPOLDER, 
de naam van één van de IJpolders die ontstonden bij de aanleg van het Noordzeekanaal.

K O L O M P U Z Z E L

  De
puzzel
     van
 INGRID

Horizontaal: 1 dierengeluid, 3 debet (afk.), 5 
spoedeisende hulp (afk.), 7 klein kind, 9 iedere, 10 
ampère (afk.), 12 munt, 13 brandresten, 14 nuch-
ter denkend iemand, 17 kroon (afk.), 18 emmer, 
19 rivier in Spanje, 21 gedorste korenhalmen, 23 
mannetjes bij, 25 momentje, 27 groot onheil, 28 
zoogdiertje, 29 vorm van lakken, 30 oudtante, 32 
allerliefst, 34 en andere (afk.), 35 tekst, 36 nikkel 
(afk.), 37 boterham,39 netto (afk.), 40 opstap, 42 
damesblad, 44 halfaap, 46 niet vol, 47 dikke huid-
laag, 48 hoeveelheid, 50 wilde haver, 52 deel van 
een kolenkachel, 54 getijde, 55 reeks van gevol-
gen, 56 bijwoord, 57 groot mens, 59 vervoermid-
del, 60 vogel, 62 iedere, 63 holle steekbeitel, 64 
meisjesnaam, 65 familielid, 67 vlees op een stokje, 
69 tobbe, 71 deel van een schip, 73 moeder, 75 
plaats in Libië, 77 rivier in Italië, 78 een moment, 79 
roem, 80 gast, 81 muzieknoot, 82 ingeschakeld, 83 
boom, 84 Koninklijke marine (afk.)

Verticaal: 1 vis, 2 meisjesnaam, 4 gezichtsbeha-
ring, 5 bewegingsorgaan, 7 voormalig eiland in de 
Zuiderzee, 8 akkerbouwgewas, 11 milliliter (afk.), 
15 water in Friesland, 16 antimonium (afk.), 18 rijst-
brandewijn, 20 keukenapparaat, 22 oogvocht, 24 
oplettend, 26 meisjesnaam, 29 onderwijsvertrek, 
30 bewoner van Monaco, 31 regenmeter, 33 vloei-
bare kunsthars, 38 huidlaag, 41 broeksluiting, 43 
Frans lidwoord, 45 aartsbisschop (afk.), 49 boom, 
51 noodsignaal, 53 houten voetmodel, 58 eiland 
van de Hebriden, 61 staat (Frans), 64 metalen vat 
met hengsel, 65 invetten, 66 liefde (Italiaans), 68 
groots, 70 ingenieur (afk.), 72 helemaal, 74 groet, 
76 landcode Peru, 77 teer.

In de gekleurde kolommen lees je Zaanse 
gezegdes. 3 verticaal: Het is nu wel mooi weer, 
maar het kon wel eens in onweer eindigen. 6 
verticaal: Het regent erg hard.
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 62       63     

64     65  66  67   68

  69  70   71 72     

73 74  75   76     77  

78     79    80    

81   82    83    84  

Deze	maand	geen	prijspuzzel.	U	kunt	de	oplossing	dus	niet	inzenden.	De	oplossing	van	de	
kolompuzzel	uit	de	vorige	Wessaner	is	WESTZANERPOLDER,	de	naam	van	één	van	de	
IJpolders	die	ontstonden	bij	de	aanleg	van	het	Noordzeekanaal.

KRUISWOORDRAADSEL

Horizontaal: 1 dierengeluid, 3 debet (a9.), 5 spoedeisende hulp (a9.), 7 klein kind, 9 iedere, 10 
ampère (a9.), 12 munt, 13 brandresten, 14 nuchter denkend iemand, 17 kroon (a9.), 18 emmer, 19 
rivier in Spanje, 21 gedorste korenhalmen, 23 mannetjes bij, 25 momentje, 27 groot onheil, 28 
zoogdiertje, 29 vorm van lakken, 30 oudtante, 32 allerliefst, 34 en andere (a9.), 35 tekst, 36 nikkel 

Westzaner in spelprogramma
Mijn naam is Mike den Besten en ik ben 20 jaar. 
Wellicht ken je mij van het RTL-programma 
‘I Can See Your Voice’, wat een superleuke en 
onvergetelijke ervaring was. 

Ik ben nu al eventjes afgestudeerd van de oplei-
ding Leisure en Hospitality. Nu werk ik in het archief 
en ben ik musical-docent. Ook geef ik dansles en 

workouts. In mijn vrijetijd doe ik aan fitness, ver-
schillende outdoor-bezigheden en schrijf ik dans- 
en theatershows. Ik word enthousiast van nieuwe 
concepten of ideeën voor evenementen. Zelf ben 
ik daar graag mee bezig en heb ik er al een aantal 
gemaakt. Wie weet kunnen we elkaar helpen!

Instagram: mikedenbesten
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Bent u op  
zoek naar advies  

over verzekeringen, 
hypotheken, financiën 

of pensioen?

Westzijde 318, Zaandam  
T 075 - 616 17 17

www.drvr.nl

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

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

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

DE KINDERTUIN  PeuterSpelen
 Voor- en Naschoolseopvang

 Kinderdagverblijf

Uitvaartverzorging
Dag & Nacht bereikbaar

023 - 5 371 375
opbaargelegenheid

’t Reght Huys - Westzaan
  www.luvu.nl - persoonlijke begeleiding
  uitvaartleidster: -

-

wilsbepaling / nazorg
  M.C. Luttik - samen naar waardig afscheid
  Jacobus van Waertstraat 23 - opbaren: ‘t Reght Huys / thuis
  1551 CH  Westzaan - deeluitvaarten
  075-6170954/06-4968679 ongeacht uw verzekering...

Gré Luttik Ruud Kerkhoff

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

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

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

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

INSTALLATIEMAN
www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

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

renovatie
onderhoud 
service

J.J. Allanstraat 334 / 1551 RT Westzaan

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

Standplaats Praxis Zaandam
Geopend maandag t/m zaterdag

Tel. 06 304 569 49

VISHANDEL PLAT

Volendammer

Weiver 90
1551 SK Westzaan

All-in websites 

Webhosting en onderhoud

WordPress en Joomla!

Overzetten naar WordPress

Zoekmachine vriendelijk

Geschikt voor mobiel info@mkb-online.nu

06-814 757 74

WWW.MKB-ONLINE.NU

MKB-ONLINE.NU

WEBSITES • HOSTING • ONDERHOUD

Drijvende Steigers BV

• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers

Kanaalweg 5 A, 1566 NA Assendelft, 075-6351695
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K E R K D I E N S T E N

Joni Mitchell zei: Een depressie  
kan het zand zijn dat de parel maakt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sociaal Wijkteam
Voor al uw vragen op het gebied van welzijn, 
zorg, werk, werk en inkomen, jeugd(hulp) en 
gezin.  
Bel 075-2060 019 of mail team3@swtzaanstad.nl 
voor een afspraak. Dat kan bij u thuis.  
Zie ook: www.swtzaanstad.nl/assendelft-plus-
westzaan

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

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

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

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

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

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

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

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

Kopij volgende nummer
De volgende Wessaner komt uit op donderdag 
24 maart. Graag ontvangen wij uw kopij vóór  
1 maart. Kopij sturen naar De Kersenboomstraat 
40, 1551 BW Westzaan, of mailen naar redactie@
wessaner.nl. Tekst als Word-bijlage zonder opmaak. 
Foto’s aanleveren als jpg-bijlage van minimaal 1 
Mb. De eventuele onderschriften toevoegen aan 
de tekst.

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

Doopsgezinde Gemeente
27 feb 10.00 uur ds. Henriette van Dunné
6 mrt 10.00 uur ds. Theo van Willigenburg
13 mrt 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
20 mrt 10.00 uur br. Kok Klever
27 mrt nog onbekend

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 
62. Wilt u in een dienst onze gast zijn? Mail dan 
even naar scriba@beverzaan.nl
27 feb viering Heilig Avondmaal
 9.30 en 16.00 uur ds. G. van Vliet
6 mrt  9.30 en 16.00 uur student B.H.P. Mussche, 

Wekerom
9 mrt  biddag voor gewas en arbeid 

beide diensten in Westzaan
 15.30 en 19.30 uur ds. G. van Vliet
13 mrt 9.30 en 16.00 uur prof. dr. H.G.L. Peels, Oene
20 mrt 9.30 uur ds. D.J. van Vliet, Nieuw-Vennep
 16.00 uur ds. G. van Vliet
27 mrt 9.30 uur ds. N.C. Smits, Purmerend
 16.00 uur ds. G. van Vliet

Gereformeerde Gemeente Westzaan
Van harte welkom om de diensten te bezoeken. 
Graag wel aanmelden via GerGemWestzaan@
kpnmail.nl
27 feb 10.00 uur leesdienst
 19.00 uur ds. H.J. Agteresch
6 mrt 10.00 uur leesdienst
 19.00 uur ds. P. Mulder
13 mrt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
16 mrt biddag 15.00 en 19.30 uur ds. A.P. Baaijens
20 mrt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
27 mrt 10.00 en 15.30 uur leesdienst 

Protestantse Gemeente Westzaan
27 feb 10.00 uur ds. E. Post, Huis ter Heide
6 mrt 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
13 mrt 10.00 uur ds. P. van der Woel, Assendelft
20 mrt 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
27 mrt  10.00 uur ds. J.P. Schouten, Naarden
kijk voor de meest actuele informatie op de 
website: www.pgwestzaan.nl

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

CO2-KLIMAATNEUTRAAL DRUKWERK 

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

Witte Vlinderweg 74
1521 PS Wormerveer
info@huighaverlag.nl

075-612 73 73
www.huighaverlag.nl

CERTIFICERINGEN 

Samen zorgen voor minder CO2
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DE PERSOONLIJKSTE 
OPLOSSING VOOR 

UW HUID VINDT U BIJ 
LIEV IN WESTZAAN

MEER WETEN? 
OF VRIJBLIJVEND EEN 

AFSPRAAK MAKEN:

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

0 6  -  5 5  3 2 1  4 5 9

GEZICHTSBEHANDELING,
HUIDVERBETERING,

ELEKTRISCH ONTHAREN

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

Gas - Water - Sanitair

Rioleringen - Dakbedekkingen

Lood-, zink- en koperwerken

Dirk Hagemeijer
E dhagemeijer@outlook.com

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

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

M 06-43 90 35 57

Bona Gecertificeerd Vakman,
certificaatnummer NL31093

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

Fiets Service
Ramon

Onderhoud en reparatie
Haal- en brengservice

Telefoon: 06-13547972

Blankenburg 21
1551AS Westzaan

 info@slijterijsaendyck.nl
www.slijterijsaendyck.nl

SPECIALIST IN BIER, WIJN EN 
VELE SOORTEN GEDISTILLEERD

Nu ook bij ons verkrijgbaar 
de Originele Reght Huys Bitter

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

www.slijterijsaendyck.nl


