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Als het warmer 
wordt

Dan worden we blij. Vooral als het 
droog is en de zon lekker schijnt. 
Weg met die kou. In de race tegen 
energievreters en warmtelekkage 
in huis doen we de laatste maanden 
ons best om onze energiekosten 
beter te beteugelen. We hebben 
de vloer laten isoleren. Op het dak 
zijn zonnepanelen gelegd. Ook dat 
was een makkelijk traject. De moei-
lijkste dingen zijn eigenlijk in een 
vloek en een zucht opgepakt en uit-
gevoerd. Behalve dat ene gordijn. 
Voor de voordeur van voornamelijk 
glas hangt een gordijn dat nog niet 
veel kou tegenhoudt. We hebben 
bij een gerenommeerd bedrijf een 
dik velours gordijn op maat besteld 
en aanbetaald. Drie weken zou het 
duren. De vierde week werden we 
nieuwsgierig naar waar het gordijn 
bleef. Er bleek sprake van een ‘tech-
nische fout’, waardoor het zeker nog 
eens drie weken gaat duren voordat 
het gordijn geleverd gaat worden. 
De bestelling werd in de winkel ge-
registreerd in een MS-DOS-systeem 
van pakweg 45 jaar oud. Dat had 
ons al moeten waarschuwen. Het 
blijkt makkelijker om je vloer te la-
ten isoleren en de zonnepanelen 
op je dak bevestigd te krijgen dan 
een gordijn genaaid te krijgen. Mijn 
opa zaliger (behanger/stoffeerder) 
had natuurlijk zelfs geen MS-DOS-
bestelling nodig om een gordijn te 
naaien. Kon hij het nog maar even 
voor ons doen!

Linda Wessels, redactie
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 24 maart 2022

Restauratie Reghthuys van start
Het Reghthuys in Westzaan draagt in de eeuwen van zijn bestaan indrukwekkend bij aan de historie 
en de schoonheid van Westzaan en Zaanstad. Oorspronkelijk de rechtbank voor de regio, de Banne, 
voor civiele rechtszaken. Later gemeentehuis van Westzaan. Nu geliefde trouwlocatie, concert- en 
vergaderzaal en… last but not least: het vaste slaapadres voor Sinterklaas, na zijn intocht. 

Het Reghthuys is een Rijksmonument. 
Burgers van Westzaan namen de 
verantwoordelijkheid op zich om te 
zorgen voor het behoud. Per jaar ont-
vangt Stichting ’t Reghthuys € 7000, 
- van het rijk voor het onderhoud. 
Exploitatie zorgt voor aanvulling. 
Regelmatig worden restauraties aan 
delen van het gebouw uitgevoerd.
Momenteel staan we voor een enor-
me opgave: het restaureren/ver-
nieuwen van het gehele dak en het 
vernieuwen van het timpaan, de sta-
tige driehoek, rustend op de zuilen 
aan weerszijden van de entree. Maar 
ja, de kosten. Die bedragen € 200.000, 
- Een bedrag dat de stichting bij lange 
na niet uit subsidie en exploitatie kan 
dekken. Daarom leggen we contact, 
zoeken we verbinding met bedrijven, 
fondsen, serviceclubs, om het bedrag 
bij elkaar te krijgen. En we doen de 
restauratie in delen, zodat we per 
onderdeel de financiering kunnen 
rondbreien. De financiering voor het 

eerste deel is nu rond en half maart is 
het zo ver: onze bekende Westzaanse 
restaurateur Bart Nieuwenhuijs gaat 
beginnen met de restauratie van het 
timpaan.

Wat is het timpaan?
De voorgevel van het Reghthuys 
wordt gedomineerd door een zoge-
noemd middenrisaliet van vier: in 
Ionische stijl uitgevoerde zuilen, te 
herkennen aan de vorm van de krul-
len en de aanzetten van de voet. Daar-
boven bevindt zich het fronton, met 
precies in het midden het wapen van 
de Banne Westzaan, dat wordt geflan-
keerd door een groot aantal symbolen 
van onder andere handel, scheep-
vaart, wijsheid en voorzichtigheid. 
Van links naar rechts: drietand (zee-
vaart), kruis (christendom), wereldbol 
(handel, scheepvaart, vrijheid), kist 
met documenten (beschrijvingen van 
inboedels, bijvoorbeeld van wezen), 
slag (symbool van voorzichtigheid), 

spiegel (zelfkennis), hoed (waardig-
heid of hoed van de vrijheid), anker 
(zekerheid, vastberadenheid).
De uit hout gesneden symbolen zijn 
verrot en worden uit de driehoek 
gehaald en in de werkplaats van Bart 
Nieuwenhuijs opnieuw gemaakt. Aan 
de voorkant van het Reghthuys wor-
den steigers geplaatst, zodat ook het 
timpaan zelf gerestaureerd kan wor-
den.

Maar dit is pas het begin 
Er is nog heel veel geld nodig voor de 
rest van de restauratie. Helpt u mee 
om het Reghthuys te redden? Dit 
kan door middel van: een donatie via 
onderstaande QR-code, een donatie 
op onze bankrekening: NL78 RABO 
0370 1162 16 tnv Stichting ’t Reght-
huys of adopteer een van boven-
staande symbolen uit de timpaan 
voor € 1000,- per symbool.

>> Lees verder op pagina 9

 

Of naaien ze ons nou een  
oor aan?
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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. 

Op 1e paasdag, zondag 17 april serveren wij 
van 12:00 uur tot 15:00 uur een paasbrunch

SOEP:
Heldere groentesoep met gehaktballetjes

KOUD BUFFET:
Rundercarpaccio met kaas, spekjes, pijnboompitten en truffeldressing
Serranoham met meloen  |  Beenham  |  ‘Vitello Tonato’ dun gesneden 

kalfsrosbief met tonijnmayonaise  |  Diverse soorten vleeswaren
Huzarensalade  |  Gerookte zalmcarpaccio met wakame salade en 

Amsterdamse ui  |  Hollandse garnalen met cocktailsaus  |  Gevulde eieren

KAAS:
Jonge kaas  |  Brie  |  Old Amsterdam kaas  |  Komijnekaas

WARME GERECHTEN:
Pasteitjes gevuld met kippenragout  |  Kalfsvleeskroket

Boerenomelet  |  Gekookte eieren

BROOD:
Bruin en witbrood   |  Witte en bruine kadetten

Paasbrood  |  Diverse luxe broodjes

NAGERECHT:
‘Proeverij van zoetigheid’

Voor de kinderen serveren wij een kinderijsbeker
Volwassenen: € 32,75 p.p.

Kinderen: € 17,75 p.p. (van 4 tot 12 jaar)
Prijzen zijn inclusief koffie, thee, melk en karnemelk

Bovenstaande brunch wordt in buffetvorm gepresenteerd.
 Reserveren is noodzakelijk.
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Lijsttrekkersdebat 
gemeenteraadsverkiezingen
In dorpshuis De Kwaker was het zaterdag 5 maart 
een mooie mix van bewoners en plaatselijke 
politici. Dertien lijstrekkers deelden hun visie en 
beantwoordden vragen van bewoners. Debat-
leider Remko Gerritsen zorgde dat de diverse 
lijstrekkers bij toerbeurt hun visie konden toelich-
ten over de diverse onderwerpen. 

Gerard Slegers deed voor de start vanuit het col-
lege van B en W een oproep aan de aanwezigen om 
zondagavond 6 maart mee te lopen met de Fakkels 
voor vrede-optocht, met eindpunt het Czaar Peter-
monument, waar het beeld zal worden uitgelicht in 
de kleuren van de Oekraïense vlag.

De eerste vraag die Remko afvuurt gaat over betaal-
baar wonen. De Groot van de SP geeft aan dat zij 
50% van de nieuwbouw voor sociale woningen wil 
gebruiken. Onclin van de VVD zegt dat 40% van de 
woningen in Zaanstad al geschikt is voor sociale 
huur en haar partij zich vooral wil inzetten voor de 
bouw van betaalbare woningen voor de midden-
klasse. Kast van D66 refereert aan het debat van vier 
jaar terug en merkt op dat ondanks alle beloftes 
niets is gebeurd aan woningbouw voor jongeren 
en ouderen doordat het provinciebeleid de plannen 
van de gemeente Zaanstad vertraagt.

De ontsluiting van de N203 en het doortrekken 
van de A8-A9 is een agendapunt waarover de ver-
deeldheid groot is en onderling verwijten worden 
gemaakt. Het Landschapsplan heeft volgens Van 
Haasen van de PVV ervoor gezorgd dat het onmo-
gelijk is het plan van de A8-A9 uit te uitvoeren. 
Groothuismink van ROSA zegt dat de politiek moet 
stoppen met beloven dat het doortrekken van de 
snelweg doorgaat en is een voorstander van het 
verleggen van de focus naar het stimuleren en faci-
literen van andere vervoersmiddelen. Ook Kerkho-
ven van Democratisch Zaanstad gelooft niet meer 
in het plan en vindt dat er gekeken moet worden 
naar alternatieven. Onclin van de VVD vergelijkt de 
situatie rond de N203 met de slechte luchtkwaliteit 
rondom Tata Steel en noemt de situatie zorgelijk. 
Tegelijkertijd is uitbreiden van het spoor geen optie 

omdat de capaciteit daarvoor ontbreekt. Hellings 
van Denk wil dat bewoners meer betrokken worden 
bij het vinden van een oplossing. Kortom dit is een 
onderwerp waarvan het einde nog niet in zicht is en 
de meningen ver uiteenlopen.

De verbrakking van Polder Westzaan leverde ook de 
nodige discussies op van voor en tegenstanders en 
zorgde ook voor inmenging van enkele aanwezigen 
in de zaal. Voorstanders van de verbrakking wijzen 
op de voordelen voor de natuur terwijl de tegen-
standers juist de nadelen voor de veeteelt in West-
zaan uitlichten. Het is duidelijk dat het verschil in 
inzicht en belang niet zomaar opgelost kan worden 
en een definitief besluit niet op korte termijn geno-
men zal worden. 

Andere onderwerpen die aan bod kwamen waren: 
veiligheid in Zaanstad, bereikbaarheid van West-
zaan, eenzaamheid en subsidies voor wijkbesturen. 
Op het YouTube kanaal van ZZBO Zaandam kunt u 
de opname bekijken. https://youtu.be/mlD9l2NtEYs

Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan bij: 
Ingrid Jahn-van Binsbergen, secretaris Vereniging 
Dorpscontact Westzaan
Kerkbuurt 40 | 1551 AE Westzaan
075-6153 348 of 06-1717 1793
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

Carla van den Puttelaar voor Vereniging Dorpscontact 
Westzaan 

Foto: Fred Eerenberg

Gezellige  
middag in  
De Kwaker

Op zondag 20 februari zijn we met 17 gasten 
van de afdeling Westzaan in ons dorpshuis 
De Kwaker geweest voor een gezellige mid-
dag, georganiseerd door de afdeling Wor-
merveer.  Na een schitterend optreden van 
zangeres Niki Jacobs met vier muzikanten 
werd een lunch geserveerd. Bij een rondje 
bingo met leuke prijsjes was er een drankje 
en een hapje. Uiteraard was de advocaat met 
slagroom weer erg in trek. 

Iedereen ging voldaan naar huis, in weliswaar 
nat en stormachtig weer. Ook hebben we 
weer gebruik gemaakt van onze dorpsbus De 
Groene Koets voor het vervoer van de gasten. 
Eindelijk, na twee jaar, hadden we weer een 
gezellige bezigheid, georganiseerd voor onze 
Zonnebloemgasten. 

Anneke van ’t Hoff-Martens 
Secretaris Zonnebloem, afdeling Westzaan

06-2442 1811
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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

De smient is een echte  
wintergast
Het is maart, veel smienten zijn in oktober, november al gearriveerd. 
Het zijn wintergasten bij uitstek. De ganzen en andere wintergasten van 
onze bodem lijkt het niet te deren: duizenden smienten laten luidkeels 
van zich horen. Smienten vertrekken zo een beetje in de periode februa-
ri, maart, april naar het hoge, koude noorden om daar hun jongen voort 
te brengen. Daar stikt het dan van de insecten voor de jonge kuikens. 
Het legsel bestaat uit zes tot negen roomkleurige eieren, die door het 
wijfje gedurende 24 dagen worden bebroed. 

Smienten (Mareca penelope) zijn 
zogeheten grondeleenden, net als 
bijvoorbeeld onze wilde eenden 
en slobeenden. Ze foerageren door 
zowel oppervlakkig ‘te happen’ in het 
water als half-duikend. Ze kantelen 
hierbij het lijf, steken dit half onder 
water en houden alleen ‘het kontje’ 
boven het water. Een grappig gezicht! 
Smienten hebben een relatief korte, 
grijze snavel. Vrouwtjes zijn minder 
getekend dan mannetjes en zijn gro-
tendeels bruin. Mannetjes hebben 
een kenmerkende kastanjebruine  
kop met een roomgele streep op het 
voorhoofd. Hun borst is roze-achtig, 
de flanken grijsblauw met een witte 

dijvlek. De onderbuik is wit, de staart-
dekveren zijn zwart. In de vlucht val-
len bij het mannetje de grote witte 
vleugelvelden op. Bij het vrouwtje 
zijn de blauwgrijze snavel en de witte 
buik de opvallendste kenmerken. De 
lengte van een smient is 75 tot 86 cm. 
Het geluid van de mannetjes is een 
hoog kenmerkend ‘piiew piiew’ en 
van vrouwtjes ‘rarr’. De kenmerkende 
roep heeft ze de bijnaam ‘fluiteend’ 
gegeven. ‘s Nachts kun je de kenmer-
kende roep van overvliegende exem-
plaren horen. 

Smienten verblijven in de zomer in 
Noord-Scandinavië en Siberië. Heel 

zelden broeden ze ook in Nederland. 
In het najaar gaan de smienten in gro-
ten getale naar het zuiden en zijn dan 
te vinden op plassen en poldersloten 
bij ons in de Zaanstreek. Hun dieet 
bestaat voor bijna 100 procent uit 
plantaardig voedsel: gras, bladeren, 
zaden, wortels van planten en algen. 
Het vrouwtje eet in het broedseizoen 
in het noorden als aanvulling op haar 
dieet ook wel muggen, zodat ze in 
goede conditie blijft. Op kwelders 
langs onze kust leven ze vooral van 

zeegras en zeekraal. Veel smienten 
rusten overdag op grotere waterop-
pervlaktes, en vliegen in de scheme-
ring naar weilanden in de buurt om er 
naar voedsel te zoeken. 

Smienten zijn het liefst bij schoon, 
zoet water met een rijke oever en 
waterbegroeiing. Ideaal zijn de wet-
lands in onze omgeving, door de fan-
tastische open vegetatie alhier. Het is 
een wat schuwe vogel, maar wel heel 
mooi. 

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.

Een smietenpaar. Links het mannetje. Foto Gerda Bekker-Visser.

Eindelijk weer reuring

Op 8 februari was het dan zover: de 
eerste bingo in 2022 en wat had-
den de mensen er weer zin in. 

De activiteitencommissie heeft 
besloten om de dinsdagmiddag van 
vier keer per maand terug te brengen 
naar twee per maand. Er heeft name-
lijk een enorme verschuiving plaats 
gevonden in de twee coronajaren. 
Er zijn maar liefst 40 nieuwe bewo-
ners in het complex. De commissie 
wil eerst even afwachten of er nog 
genoeg animo voor de dinsdagmid-
dag is.

Het koffieuurtje op de dinsdagoch-
tend/donderdagochtend is ook weer 
begonnen. Zo ook het wijkrestau-
rant en het sjoelen en klaverjassen. 
Als De Wessaner eind maart uitkomt, 
dan hebben we op de dinsdagmid-
dag weer een gezellige muziekmid-
dag mogen beleven. René Eshuijs en 
Ester zijn deze keer de sfeer makers en 
reken maar dat er weer volop wordt 
genoten van hun optreden.

April is een maand vol gezelligheid 
en daar kom ik in de volgende Wes-
saner op terug. Het kan niet genoeg 
gemeld worden, maar nogmaals, alle 
activiteiten zijn voor alle Westzaners. 
Dus waar u ook woont in het dorp, u 
bent van harte welkom.
Voor de sjoelmiddag zoeken we met 
spoed een vrijwilliger om op de vrij-
dagmiddag twee uurtjes te helpen. 
Mocht u een paar uurtjes over heb-
ben, dan zou dat geweldig zijn.

Samen Zomeren 
Wat zal dat een cadeautje zijn om 
Samen Zomeren het weer te mogen 
organiseren. Het staat voor 30 augus-
tus op de agenda, dus duimen maar 
dat alles normaal blijft en dit feestje 
mag doorgaan! 

Het jaarlijkse uitje is te kort dag. Toch 
proberen wij als vrijwilligers wat 
te bedenken. Zodra daar meer van 
bekend is, staat het op het prikbord.

Marion Bruins

Activiteiten Lambert Melisz

Hopelijk wordt het weer als vanouds een volle zaal. Zie de foto van vorig jaar, toen het eventjes mocht van Rutte.
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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 
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LEGIONELLAPREVENTIE 

KEERKLEPCONTROLE & SERVICE
HANDELSONDERNEMING 

Sponsor Bord 2200 x 875 Thijcas.indd   1 14-10-15   11:58
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door WILLEM TIP/deel 64
beeld: Digitale Beeldbank

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

Beschermd dorpsgezicht Westzaan
Het was een ingrijpend besluit van de laatste Westzaanse raad om de hele dorpskern aan te 
wijzen als beschermd dorpsgezicht (1973). Het moderniseringsplan van vijf jaar eerder ver-
dween daarmee voorgoed van tafel. Vanaf de winkelgalerij ten noorden van het Reghthuys tot 
en met het woonhuis J.J. Allanstraat 328 moesten nu alle panden nauwkeurig worden beschre-
ven. Voor nieuwbouw en herstel gingen bijzondere eisen gelden. Modernistische nieuwbouw 
was zo goed als uitgesloten. 
Het in kaart brengen van het beschermde dorpsgezicht zou vervolgens nog wel de nodige tijd 
vragen. Kort na het begin van de nieuwe eeuw was het werk echter geklaard. Sindsdien had 
de Zaanstreek drie officieel beschermde dorpsgezichten: de Gortershoek in Zaandijk (1986), 
Haaldersbroek in Zaandam (1990) en de Kerkbuurt met omgeving in Westzaan (2002). Later 
werd de Zaanse Schans daar nog aan toegevoegd (2010).

Dertig rijksmonumenten
Minstens zo ingrijpend was een ander Westzaans 
raadsbesluit. In een van zijn laatste vergaderin-
gen (eind 1973) besloot de raad dat een dertigtal 
tot dan onbeschermde monumenten, waaronder 
molen Het Prinsenhof en tientallen woonhuizen, 
op de monumentenlijst konden worden geplaatst. 
Een belangrijk deel van deze monumenten lag in 
het zuiden van het dorp, midden in het gebied 
dat gesloopt zou moeten worden - een aanleiding 
temeer om ze te beschermen.
Ook deze maatregel kon rekenen op brede instem-
ming. Onder het bewind van Zaanstad zou het 
nieuwe Westzaans erfgoedbeleid bovendien wor-
den voortgezet. In het eerste kwart van de nieuwe 
eeuw (2020) telde het dorp zo’n 70 beschermde 
monumentale objecten, kerken, woonhuizen, 
boerderijen, molens. Westzaan was omgevormd 
van een verouderde kern tot een monumenten-
dorp. Tegen de stroom in.

Melkveehouderij en akkerbouw
In een van de laatste raadsvergaderingen (1973) 
werd ook nog een nieuw bestemmingsplan ‘lande-
lijk gebied’ vastgesteld. Insteekhavens waren in dat 
plan niet meer te zien. Het hele gebied ten zuiden 
van de Coentunnelweg tot aan de Westzanerdijk 
hield een agrarische bestemming. In de Westzaner 
IJpolder bleef de bestemming akkerbouw. 
Over de kansen van het agrarische bedrijf rond het 
dorp was Westzaan ondanks alle zichtbare proble-
men toch nog tamelijk gunstig gestemd. Uit een 
enquête in 1973 bleek dat er 31 agrarische bedrij-
ven aanwezig waren. De leeftijd van de bedrijfs-
hoofden was doorgaans niet hoog. De meeste 
bedrijven hadden meer van 16 hectare grond en 
meer dan 20 melkkoeien. Zorgen waren er wel. De 
boerderijen voldeden qua indeling en bouwkundi-
ge toestand maar matig aan de eisen. De verkave-
ling van het veenweidegebied was ongunstig: Acht 
procent van de kavels lag verder dan drie kilometer 
van de boerderijen. De agrarische bedrijfsvoering 
in het Westzijderveld en het Reefgebied bood niet-
temin kansen. Van de bedrijfshoofden waren er 19 
in beginsel voor kavelruil. Gemeld werd ten slotte 
de goede samenwerking met de vogelbescher-
ming. De Nederlandse Vereniging tot Bescherming 
van Vogels had in het Reefgebied maar liefst 60 
hectare in eigendom. 

Willem Jansen stichting
In 1969 overleed de meest bekende schilder uit 
Westzaan, Willem Jansen (1892 – 1969). Willem Jan-
sen woonde sinds 1942 in het dorp. De gemeente 
bezat van zowel Willem als zijn zoon Chris (1918 

-1961) een groot aantal werken, meestal in impres-
sionistische stijl: olieverfschilderijen, aquarel-
len, etsen, tekeningen. Ze bevestigden het beeld 
dat velen in de jaren ’70 opnieuw waardeerden: 
veel historisch erfgoed, omringd door natuur. De 
gemeenteraad wilde daarom ook niet dat het werk 
ooit na de opheffing van Westzaan verspreid zou 
raken. Als onderkomen voor de kunstwerken vond 
men het zojuist uitgebreide verzorgingshuis Lam-
bert Melisz. 
In zijn allerlaatste vergadering (december 1973) 
bracht de raad het verzamelde werk bovendien 
onder in een nieuwe stichting. Deze Willem Jan-
sen Stichting nam haar taak dadelijk ernstig op 
en organiseerde in de volgende jaren geregeld 
tentoonstellingen waarbij ze ook zelf aantrekkelijk 
werk inkocht. In 1985 plaatste ze in een speciaal 
daarvoor ingericht plantsoen aan de Kerkbuurt een 
bronzen beeld van Willem Jansen, gemaakt door 
Slavomir Miletic. In 2019 volgde de onthulling van 
een borstbeeld van Chris Jansen, ditmaal gemaakt 
door Kees Koeman.

De Kerkbuurt werd een beschermd dorpsgezicht.

De oude woning van de bovenmeester in de Kerkbuurt.

Het winkelcentrum is nooit goed van de grond gekomen.

Het beeld van Willem Jansen wordt geplaatst.
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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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Code rood in Westzaan
Niets is zo veranderlijk en onvoor-
spelbaar als het weer. De opwar-
ming van de aarde en de daarmee 
gepaard gaande klimaatverande-
ring, we hebben er allemaal mee 
te maken. Maar extreme weers-
omstandigheden zijn van alle tij-
den, dat is niets nieuws onder de 
zon. Westzaan werd 170 jaar gele-
den getroffen door wel heel bizar 
weer. Een heuse windhoos teister-
de op 28 januari 1847 het Zuidein-
de van het dorp. Het KNMI bestond 
in die tijd nog niet, dus van een 
weeralarm was helemaal nog geen 
sprake. Maar code rood was zeker 
op zijn plaats geweest!

De leefomstandigheden waren in die 
tijd erbarmelijk. Al vanaf 1845 had 
men te maken met langdurige droog-
te, afgewisseld met de heel natte 
perioden. Daardoor mislukte in veel 
Europese landen de graanoogsten en 
een ziekte onder aardappelen zorgde 
ervoor dat het grootste deel van die 
oogst verloren ging. Als gevolg van 
de voedselschaarste stegen de prij-
zen tot ongekende hoogte, terwijl 
de armoede toenam. Velen werden 
werkloos en lonen werden verlaagd, 
waardoor in veel gevallen de huur 
niet meer kon worden opgebracht en 
mensen zonder pardon uit hun huis 
werden gezet. Voedsel was voor een 
groot deel van de bevolking niet of 
nauwelijks te verkrijgen en mensen 
stierven letterlijk van de honger. Ook 
cholera- en tyfusepidemieën braken 
uit en eisten veel slachtoffers. De 
periode 1845 - 1850 staat bekend als 
‘De Grote Hongersnood’.

Windhoos
In 1925 raakte molen De Zoeker in 
Zaandijk zwaar beschadigd door een 
windhoos, waardoor de molen zou 
worden gesloopt. Dat was de aan-
leiding om tot oprichting te komen 
van Vereniging De Zaansche Molen, 
met als resultaat dat De Zoeker weer 
werd hersteld. Sinds 1968 staat hij 
op de Zaanse Schans in Zaandijk. De 
schade in Westzaan was dus enorm, 
de molenmakers zaten gelijk tot over 
hun oren in het werk om alle molens 
te herstellen. Ongetwijfeld zal er nog 
veel meer schade aan woningen en 
pakhuizen zijn geweest, maar Jan 
Jacobszn. Honing beperkte zich in 
zijn aantekeningen tot de molens. 
Daarin noemt hij maar liefst 14 stuks 
die schade hadden opgelopen. Een 
flink aantal molens was in die tijd dus 
nog aanwezig, waarvan verreweg de 

meeste houtzagers waren. Alleen Het 
Kind van Weelde was als oliemolen 
ingericht en De Kapol als watermo-
len.
Merkwaardig genoeg ontbreken er 
twee molens in zijn lijst: papiermolen 
De Pronker en zaagmolen De Grote 
Sint Jacob, die naast elkaar stonden 
(respectievelijk huidige terrein IJsclub 
Lambert Melisz en DekaMarkt), tus-
sen de Blauwe Kuyper (voetbalveld) 
en De Kersenboom (boerderij van 
Visser) in. Heel bijzonder. Waren ze 
door het oog van de naald gekropen 
of beter gezegd met recht door het 
oog van de storm?
Bron: tekst en foto uit het boek: ‘Uit 
de historie van Westzaan’ geschreven 
door Arnold Sol.

Tornado
Nog niet zo lang geleden, 18 okto-
ber 2016, werd het rijksmonument 
de Twiskemolen in enkele seconden 
ernstig beschadigd door een zware 
windhoos. Een stormchaser die ter 
plekke meteorologisch onderzoek 
heeft gedaan, sprak zelfs van een tor-
nado. Het wiekenkruis brak volledig 
af en nam een deel van de rieten kap 
mee. In eerste instantie zijn er nood-
voorzieningen getroffen zodat het 
molenaarsgezin droog kon blijven 
wonen. Tien dagen na de storm werd 
de zwaar beschadigde molenkap met 
een hijskraan behoedzaam van de 
Twiskemolen afgetakeld. 
Zo’n jaar later is begonnen met de 
herstelwerkzaamheden en het res-
taureren van de molenkap. Daarbij 
zijn zoveel mogelijk materialen gere-
pareerd. De onherstelbare onderde-
len zijn vervangen. Sinds juni 2018 
draait de molen weer op windkracht, 
nadat de nieuwe roeden zijn gesto-

ken. Gelukkig is deze poldermolen 
ook voorzien van een elektrische 
aandrijving, waardoor hij gewoon 
door heeft kunnen draaien, zodat 
het water in de polder mooi op peil is 
gebleven. In april 2019 is de verkreu-
kelde roede als ‘roezitbank’ onthuld, 
alsmede een informatiebord waarop 
de catastrofe met cartoons wordt 
weergegeven. Hierop is duidelijk te 
zien wat de kracht van de windhoos 
is geweest en hoe verwoestend de 
storm was.

Danielle Koopman,
Historische Vereniging Westzaan

De zoeker

De Twiskemolen

>> Vervolg van  pagina 1

Maar we vragen niet alleen geld: u 
krijgt er ook iets voor terug. Voor een 
donatie van € 100,- kunt u gedurende 
een dagdeel gebruik maken van de 
Weeskamer. Voor een donatie van 
€ 250,- kunt u een dagdeel gebruik 
maken van de Reghtzaal. En voor elke 
donatie van € 500,00 kunt u een dag-
deel gebruik maken van het gehele 
Reghthuys. 

Word vriend van Stichting ’t Reght-
huys
Vrienden steunen Stichting ‘t Reght-
huys financieel met een jaarlijkse 
donatie. Op deze manier spaar je 
voor gratis gebruik van het Reght-
huys. Jouw vriendschap biedt ons 
een beetje financiële zekerheid en 
daar doen we graag iets voor terug. 
Interesse in een donatie of vriend-
schap? Stuur een berichtje naar info@
reghthuyswestzaan.nl
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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



Frans Douw (66) woont met 
zijn vrouw Nel (65) op Allan-
straat 140. In zijn boek ‘Het 
zijn mensen’ vertelt hij over 
zijn werk in verschillende ge-
vangenissen en inrichtingen, 
waaronder het Pieter Baan 
Centrum.

Hoelang woon je in Westzaan?
Een jaar of vijf. Onze zoon Simon stel-
de voor om met ons, zijn gezin en zijn 
schoonmoeder allemaal bij elkaar te 
gaan wonen. Toen we hier voor het 
eerst door die fantástische Kerkbuurt 
reden keken we onze ogen uit. Vervol-
gens liepen we hier het terrein op waar 
toen nog paardenstallen stonden. We 
zagen de weilanden en waren meteen 
verkocht. We hebben allemaal een 
eigen woning en runnen hier ook een 
bed and breakfast. Westzaan heeft 
alle genoegens van het buiten wonen; 
de mentaliteit is dorps. Met een uurtje 
fietsen of op de brommer zit je zo in 
Amsterdam. Maar door de heel andere 
cultuur en omgeving ligt het ook dui-
zend kilometer daarvandaan. Ik doe 
de sportschool op het Zuideinde en in 
De Kwaker heb ik leren bridgen. Maar 
bridgen is echt een bètasport en ik 
ben meer van het verhalen vertellen 
dan van de optelsom. 

En nu lekker met pensioen.
Officieel wel. Maar ik ben nog zestig 
uur per week bezig met allerlei dingen. 
Een van de grote dingen waar ik altijd 
tegen gevochten heb is als men zegt: 
die is anders dan wij. Alsof dat géén 
mensen zijn. Dan zeg 
ik: het zijn mensen. 
Net als wij. Samen met 
Toon Walravens heb 
ik Stichting Herstel en 
Terugkeer opgericht. 
We brengen slacht-
offers, daders, ex-gedetineerden en 
nabestaanden bij elkaar. Ik uit graag 
mijn mening over de politiek en wat 
er in ons land gebeurt. Hoewel dat 
niet altijd gewaardeerd wordt natuur-
lijk. Dat vind ik niet erg. Als je oprecht 
bent en weet waar je het over hebt, 
dan word je toch serieus genomen. 
Binnenkort heb ik, op zijn uitnodiging, 
een gesprek met Frank Weerwind, de 
nieuwe minister van Justitie.

Als directeur van een ge-

vangenis moet je mensen 
opsluiten. Soms met geweld. 
Hoe rijmt zich dat met de 
gangbare waarden en normen 
daarbuiten?
Wat ik altijd van gedetineerden hoor-
de is dat ik recht door zee ben en dat 
ik het nooit persoonlijk maak. Ik zeg: 
oké, jij hebt een vechtpartij gehad en 
het personeel heeft gezien dat jij als 
eerste sloeg. Eerlijk gezegd weten wij 
niet wat zich vooraf heeft afgespeeld, 
want dat kúnnen wij ook niet weten. 
Maar ik ben de baas in deze bajes en ik 
wil dat het rustig is. Dus als jij uithaalt 
krijg je van mij gewoon straf. Maar aan 
de andere kant voel ik ook compassie. 
Ik heb een gedetineerde nooit afge-
wezen als persoon. Ik leef uit vriend-
schap, zou je kunnen zeggen. Daarom 
ben ik privé nooit bang geweest voor 
gedetineerden of hun families. In 
Hoorn wist iedereen waar ik woonde, 
maar ze zochten me thuis nooit op.

Hoe was het om onderdeel 
van een machtssysteem te 
zijn?
O, maar het fenomeen macht heb je 
ook op een school of wanneer je op 
een gemeentehuis werkt, hoor. Waar-
om zou je iemand die bij jou op het 
gemeentehuis aan het loket komt als 
een nummer behandelen? Waarom 
zou je niet kijken naar wat het goede 
is om te doen en niet alleen maar naar 
de regel? Ik kom nog vaak op ZMOK-
scholen. Daar zitten vaak leerplichtige 
drop-outs tot zestien jaar, die op geen 
enkele school meer passen en vaak 

met enkelbandjes in 
de klas zitten. Lera-
ren zijn daar aan het 
overleven. De meeste 
mensen zullen zich bij 
binnenkomst afvra-
gen: Waar is de ME 

om de orde te handhaven? Maar ik 
zie alleen maar energie. Kinderen die 
actie willen. Ik ben daar een soort opa. 

Waar ben je opgegroeid?
Ik kom uit een Haags gezin met negen 
kinderen op een paar kleine kamer-
tjes. We waren altijd buiten. Ik heb 
veel meer gezien en meegemaakt dan 
mijn broers en zussen. Eerst zat ik op 
een mulo, toen op de mavo, toen het 
individuele ivio, en op het laatst even 
havo. Toen ik bijna zestien was werd 

ik voor de tweede keer van school 
gestuurd en ben ik het huis uitgegaan. 
Het was een heel andere tijd. Het was 
niet zo dat ik een jongen was die niet 
door de beugel kon, maar meer dat 
ik verbaal heel sterk was, eigenzinnig 
en lastig in de klas. Ik wilde de revolu-
tie en ik stond stencils uit te delen. In 
iedere situatie doe ik nog steeds wat 
ik vind dat ik moet doen. Aan de ene 
kant brengt me dat heel veel. Mensen 
vinden mij betrouwbaar; je weet wat je 
aan me hebt. Maar aan de andere kant 
ben ik ook niet te sturen. Vanuit mijn 
opgroeien heb ik een gevoel meege-
kregen dat alles wat zich in gesloten-
heid en in het duister afspeelt, dat dat 
niet oké is. Daar moet frisse lucht bij 
komen.

Gaat het met Nederland beter 
worden?
Nee. Wat mij betreft zitten we echt 
in een neerwaartse spiraal. We leven 
in een tijd waarin het veroordelen en 
wegzetten van mensen steeds meer 
wordt. Veertig jaar geleden kwam het 
neoliberalisme, waarin iedereen zelf 
verantwoordelijk was voor zijn eigen 
lot. Het gaat om geld en positie, niet 
om gemeenschappelijke en sociale 
waarden. Het verschil tussen arm en 
rijk wordt steeds groter. ‘Kijk eens 
naar mij, ik heb een huis en een baan, 
dat kunnen zij toch ook? Als ze wat 
meer hun best doen dan zijn ze weer 
welkom.’ Waarbij je natuurlijk volle-
dig voorbijgaat aan de werkelijkheid 
waar die mensen in zitten. Men heeft 
het vaak over boeven en slechteriken. 
Nou, ik niet dus. Ik vind dat wij met z’n 
allen een grote verantwoordelijkheid 
hebben over hoe kinderen opgroeien 
en wat er met kinderen gebeurt. We 
hebben het altijd over het resocialise-
ren van die kinderen en van die crimi-
nelen. Maar je kunt je ook afvragen of 
wij met z’n allen niet een keer moeten 
gaan resocialiseren. 

Op de Facebookpagina ‘Je 
bent een Wessaner als…’ doen 
mensen regelmatig hun be-
klag over vandalisme
Als ik leeftijdgenoten spreek over de 
jeugd van tegenwoordig, dan vind ik 
dat daar een behoorlijk geheugen-
verlies is over hoe wij vroeger waren. 
Ik heb mijn verhaal opgeschreven. Ik 
zeg wel eens: we hebben te weinig 

jungle in Nederland. Het is allemaal zo 
georganiseerd. Je ziet geen buurthui-
zen, geen jeugdhonken… De lezers 
van De Wessaner moeten maar eens 
nagaan wat wij flikten met bootjes. 
We kwamen op plekken waar we niet 
mochten zijn; we waren aan het roken 
en rommelen… En dat was goed. Om 
je te kunnen ontwikkelen en op te 
groeien heb je ruimte nodig om din-
gen uit te proberen die eigenlijk niet 
mogen. Om met vallen en opstaan 
je eigen unieke weg te vinden. Als je 
dat alleen moet doen met een iPad 
met spelletjes, een postzegel van 
een tuintje en een straat waar je niet 
meer kunt spelen, dan zijn de moge-
lijkheden wel erg beperkt. Ik vind het 
ook vervelend als in Westzaan kapot 
glas ligt of een drugsdealer vanuit een 
autootje dealt en allemaal troep ach-
terlaat, wat een ander weer kan oprui-
men. Alleen… Laat ik iets algemeens 
zeggen over criminaliteit. Als ik die rel-
len in Rotterdam zie, waar ze winkels 
aan het plunderen zijn, dan wil je niet 
weten wat ik op dat moment tegen 
mijn vrouw zeg. Het is mijn onderbuik 
die dan spreekt. Rutte zegt ‘schorem’ 
en ‘ze moeten achter de deur’ en ‘we 
gaan niet naar hun achtergronden kij-
ken’, om het nog maar niet te hebben 
over de teksten van Sander Dekker. Ik 
heb weleens met een minister gespro-
ken die zei: ‘Je hebt hartstikke gelijk, 
maar ik hoef niet te doen wat goed is. 
Ik hoef alleen maar te doen wat mijn 
kiezers goedvinden.’ Mensen snappen 
best wel dat iemand die je alleen maar 
straf geeft en tuchtigt, dat die niet als 
een prettig mens in de samenleving 
terugkomt. 

>> Lees verder op pagina 13

IN DE SCHIJNWERPER
Frans Douw:  ‘We brengen slachtoffers, daders, ex-gedetineerden 
en nabestaanden allemaal bij elkaar’

Ik ben twee  
keer van school 

gestuurd

11



12

Schaapjes

Kal� es

de Stier

Het is vo� jaar bij
Dus kom een kijkje nemen!
zaterdag 2 april is er open dag.
Op deze dag ben je van harte welkom tussen 10:00 en 16:00 uur om bij ons 
op de boerderij te komen kijken naar de koeien, de jonge kal� es en de stier.
Als je mazzel hebt zijn de eerste lammetjes ook geboren, de nieuwsgierige 
kippetjes  wandelen wel met je mee.

J.J. Allanstraat 350a, Westzaan  |  info@bekavlees.nl  |  www.bekavlees.nl
  administratie: 075 - 61 22 981  |  vragen over onze winkel en assortiment: 06 - 57 12 73 08

en als je er toch bent... onze winkel is de hele dag geopend

voor het lekkerste rundvlees van Westzaan.

Openingstijden Boerderijwinkel elke zaterdag  09:00 tot 14:00 uur (2 april tot 16.00 uur)

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



>> Vervolg van  pagina 11

Maar moet niet íémand de schuld krijgen 
van ongenoegen?
Mensen zijn bang. Het grootste deel van Nederland 
bestaat uit middenklasse. Die hun huisje, hun auto-
tje en alles niet kwijt willen. Zij voelen zich bedreigd 
door de uitkeringstrekker, de asielzoekers, de bui-
tenlanders, de criminelen, eigenlijk iedereen die 
zichzelf geen woning en een baan kan verwerven. 
Daar komt steeds minder compassie voor. Ik zeg dat 
iedereen er mag zijn. Wat iemand ook doet, ieder-
een heeft recht op erkenning voor wie hij is. Als er in 
Westzaan een jongetje of een meisje verkeerd gaat, 
dan moeten we niet zeggen: dat is een fouterik-
kie, tuinhek dicht, niet meer mee spelen, en zo veel 
mogelijk negeren. Je kunt beter zeggen: dat is best 
vervelend gedrag, maar dat is wel óns kind en dat 
hoort bij ónze gemeenschap. En hoe kunnen we op 
zijn minst aan dat kind laten weten dat hij/zij er is. 

En bestaat. En dat we hem zien. Dat je een gemeen-
schap hebt waar niemand wordt buitengesloten. 
Niemand.

Ik hoor mensen al zeggen: ‘Maar mijn 
buurman is gewoon écht een etter.’
Als je ’s nachts niet kan slapen vanwege de overlast 
die iemand geeft, dan vind ik dat ook verschrikke-
lijk. Maar ik maak onderscheid tussen het gedrág 
van mensen en wie ze echt zíj́n. Soms hoeft iemand 
maar een keer zijn auto verkeerd te parkeren of iets 
verkeerds te zeggen en vervolgens kijken ze mekaar 
dertig jaar niet meer aan. Maar heb dan toch de vol-
gende dag de moed om met diegene in gesprek te 
gaan. Ik kan je echt uit eigen ervaring vertellen dat 
dat gewoon werkt. Dat je dan ook andere kanten 
van iemand ziet. Zegt de huisfilosoof van Westzaan. 
Haha!

Marijke van der Pol
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De dagen worden weer langer, heerlijk! Je wordt er weer wat ondernemender van. Afgelopen 
maand lekker uit eten geweest met het gezin, daar is iedereen wel weer aan toe. Het was naar aan-
leiding van twee verjaardagen, namelijk van mijn man en dochter. En hoe heb ik het voor elkaar 
gekregen: ze zijn dezelfde dag jarig. We houden allemaal van het Aziatische eten, dus op naar een 
Indiaas restaurant. Dat was weer smullen. Vandaar een Indiaas recept.

Gebakken viskoekjes
Voorgerecht of als snack
4-6 personen

Voorbereiding: 20 minuten
Bereidingstijd: 20 tot 30 minuten

Wat hebben we nodig:
•   250 gram witvis zoals kabeljauw of schelvisfilet, 

zonder vel
•  zout naar smaak
•   150 gram verse broodkruimels of de Japanse 

paneermeel Panko
•  1 klein gesnipperd uitje
•  2 fijngesneden groene chilipepers
•   1 theelepel geschilde en fijngesneden of geraspte 

gemberwortel
•   1 eetlepel fijngesneden verse koriander, of platte 

peterselie als je de koriander niet lekker vindt
•  ½ theelepel zwarte peper
•  ½ theelepel Garam Masala
om te bakken plantaardige olie
voor erbij fijngesneden koriander(platte peterselie) 
met room of yoghurt

Bereiding: 
De vis in een pan met kokend water op laag vuur 
5-6 minuten koken. Voeg wat zout toe. De gekookte 
visfilets laten uitlekken en afkoelen. De vis met alle 
ingrediënten (behalve de olie en koriander) in een 
kom fijnprakken en kneden. Verdeel dit in gelijke 

porties en maak er platte soort van hamburger van.
In een wok of pan olie verhitten tot het walmt. De 
viskoekjes met 4-5 tegelijk bakken tot ze knapperig 
en bruin zijn. Laat ze daarna goed uitlekken op keu-
kenpapier. Serveer de viskoekjes warm en garneer 
met de fijngesneden koriander (of peterselie) ver-
mengd met room of yoghurt.
Lekker met een Indiaas brood, oftewel naan..

Weetje:
Panko is een soort paneer-
meel dat in de Japanse 
keuken wordt gebruikt om 
gebakken of gefrituurde 
etenswaren van een krokante 
korst te voorzien. Panko is er 
in verschillende variëteiten 
en wordt gemaakt van gebak-
ken of gestoomd brood op basis van tarwebloem, 
glucose, gist en plantaardig vet en geeft een kro-
kantere en luchtigere structuur dan gebruikelijk is 
bij paneermeel dat gebruikt wordt in de westerse 
keuken. Buiten Japan wordt het gebruik van panko 
steeds meer populair in zowel Aziatische als niet-
Aziatische gerechten. Panko is verkrijgbaar in Japan-
se winkels en bij toko’s. In de Japanse taal verwijst 
panko ( (pan = brood, ko = poeder) naar alle variëtei-
ten broodkruim en paneermeel.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Thema verkeer
Op 15 februari zijn we begonnen met het thema 
verkeer. We zaten met de peuters in de kring en 
vroegen de peuters: wat is verkeer? Dat was wel 
een beetje moeilijk. Dus hebben we uitgelegd dat 
alles wat op de weg rijdt verkeer is. Auto’s, fietsen 
en vrachtauto’s, dat hoort allemaal bij het verkeer. 
Op de vraag wat er nog meer op de weg rijdt, ant-
woordde een peuter: een vuilnisauto. Inderdaad, 
een vuilnisauto hoort ook bij het verkeer. 
De vuilnisauto is heel belangrijk voor de peuters. 
Het liefst zien ze hem als het nog een beetje don-
ker is, want dan kun je de oranje zwaailichten goed 
zien. Maar ook erg leuk is het als we buiten zijn, 
want als de vuilnisauto dan voorbijrijdt staan de 
peuters bij het hek te zwaaien. En met een beetje 
geluk zwaait de chauffeur terug en toetert hij ook 
nog. Dan is het feest pas echt compleet. 
In de kring hadden wij een vertelplaat over het ver-
keer waar van alles op te zien was. Juf vertelde dat 
de witte strepen op de weg een zebrapad zijn en 
dat je daar mag oversteken en de auto’s dan op jou 
moeten wachten. Nou, dat was nog best een beet-
je ingewikkeld. Het stoplichtenverhaal snapten ze 
beter: bij rood stoppen en bij groen doorrijden. 
Maar dan hebben we nog oranje, wat moest daar-
mee gebeuren? De meeste peuters wisten het wel: 
gewoon ook stoppen. En na de vraag doen papa en 
mama dat ook, vertelden ze dat hun papa en mama 
dat niet altijd doen. Eén peuter had zelfs een stoer 
verhaal dat zijn papa door rood rijdt. Want ja, ‘papa 
moet toch naar zijn werk dan moet je doorrijden, 
anders kom je er niet’.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf zitten we nog 
midden in het thema. De meeste peuters hebben nu 
een fiets geschilderd. Zij gaan nog hun eigen zebra-
pad met stoplicht maken en ook ligt er nog een auto 
klaar om beschilderd te worden. Op 7 maart begint 
de Week van het Verkeer en krijgen wij van stichting 
Jong Leren nog een themakist verkeer. Ook daar zul-
len we nog activiteiten uit gaan doen.

Monique van Westrop
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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



Vooraankondiging
Het 4 mei-comité Westzaan is gestart met de 
voorbereidingen van de herdenking op 4 mei. De 
herdenking zal ’s avonds plaats vinden in de Grote 
Kerk in de Kerkbuurt. Er wordt rekening gehou-
den met de dan geldende coronamaatregelen. 
In het volgende nummer van De Wessaner treft 
u het programma aan. In Westzaan hebben in de 
Tweede Wereldoorlog in diverse huizen Joodse 
onderduikers gewoond. De bekende fysiothera-
peut van Ajax, Salo Muller, was een van hen. Hij 
heeft tijdelijk gewoond op twee adressen in West-
zaan. Op zaterdag 30 april vertelt Salo zijn verhaal 
over de tijd die hij in Westzaan doorbracht bij de 
familie Valk. De bijeenkomst start om 10.30 uur. 
Ook van deze bijeenkomst treft u in het volgende 
nummer het volledige programma aan.

Deborah Cachet 
& Sofie vanden 
Eynde met  
De blauwe salon
Blauw, de kleur van sterrenstof. Van Urania, de 
muze die de wereld in haar hand houdt. En van 
het brokaat dat de kamer sierde waarin Mada-
me de  Rambouillet  haar prestigieuze literaire 
salons organiseerde. Met de uitgelezen poë-
zie en sierlijke melodieën van barokke  airs de 
cour  als sleutel, openen  theorbiste  Sofie Van-
den  Eynde  en de jonge Belgische  stersopraan 
Deborah Cachet de deur naar Parijs anno 1630: 
het summum van verfijning en elegantie

Door het Britse muziekmagazine Gramophone 
geprezen als ‘een immens aangename en zelfverze-
kerde sopraan’ en in 2020 uitgeroepen tot ‘Belofte 
van het jaar’ door de Belgische radiozender Klara: 
de jonge zangeres Deborah Cachet gooit hoge 
ogen. Haar carrière nam een vliegende start met 
overwinningen op de New Tenuto-wedstrijd (2013) 
en het Concours International de Chant Baroque de 
Froville (2015). In 2019 werd ze geselecteerd voor 
Le Jardin des Vox, het talentenprogramma van Les 
Arts Florissants. Ze reisde met William Christie en 
Paul Agnew de wereld over als Arminda in La finta 
Giardiniera. Inmiddels is Cachet een veelgevraagde 
soliste bij vooraanstaande oudemuziekensembles 
als Les Talent Lyriques, Ensemble Correspondances, 

Collegium 1704, Akademie für Alte Musik Berlin en 
Le Poème Harmonique.  
Wat begon met een liefde voor gitaar groeide uit 
tot een passie voor historische tokkelinstrumenten. 
Sofie Vanden Eynde verdiept zich sinds haar studie 
aan de Schola Cantorum Basiliensis in uiteenlopen-
de uitvoeringspraktijken en repertoires. Oude en 
nieuwe klanken, westerse en oosterse tradities, en 
klinkende en beeldende kunstdisciplines ontmoe-
ten elkaar in een artistieke vrijplaats Imago Mundi. 
Als soliste staat Vanden Eynde bekend om haar 
intimiteit, retoriek en verfijnde expressie. In ensem-
blecontext (met o.a. Hathor Consort en Neue Hof-
kapelle Graz) maken ritmische precisie, eindeloze 
kleurvariaties en geëngageerd samenspel haar tot 
een onmisbare schakel. In de voorbije jaren was ze 
te horen op festival en concertpodia als het Fes-
tival Muziek Oude Utrecht, Festspiele Sanssouci 
Potsdam, Händel Festival Halle, Concertgebouw 
Brugge, Wigmore Hall en de Dublin National Con-
cert Hall. 

Datum: zaterdag 2 april, 20.15 uur
Kaarten:  € 25,- , vriend € 21,- , CJP/student € 10, – 
(exclusief transactiekosten)
Kaartverkoop: Via Oude Muziek of 030-2329 010

Paasinloop met muzikale omlijsting. 
Op 1e Paasdag, zondag 17 april van 12:00 tot 16:00 
uur. Paasstol en duivenkater zullen niet ontbreken. 
Er is zelfs nog een eitje te zoeken. We nodigen U 
van harte uit voor deze gezellige middag.

W E S T Z A A N

ZUIDERVERMANING
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Proef je dorps/
buurthuis
Ja hoor, na twee jaar corona mogen we ein-
delijk de dorpshuizenfietstocht weer organi-
seren. De start is in een dorps- of buurthuis 
naar keuze. De Kwaker, De Horn (Kromme-
niedijk), De Vuister, Het Brandtweer (beide 
Koog aan de Zaan), De Noorddam (Westknol-
lendam), De Lorzie (Wormerveer), A3 (Assen-
delft) en de Pelikaan (Krommenie) doen mee.

De fietstocht is op zaterdag 23 april van 10.00 
tot 16.30 uur. Er kan gestart worden tussen 10.00 
en 12.00 uur. Deelname kost 3 euro per volwas-
sene, kinderen tot 6 jaar gratis en van 6 tot 12 
jaar 1 euro per kind. Bij de start ontvang je een 
goodiebag. Op elke locatie krijg je iets lekkers 
aangeboden namens het dorps/buurthuis. Er 
is weer een prijsvraag aan verbonden waarvoor 
elke locatie een prijs beschikbaar stelt! Inschrij-
ven mag maar is niet noodzakelijk. We hopen 
jullie te zien.

Fotocursus: 
ontdek je eigen 
camera
Doel van deze workshop is dat je aan het eind 
van de cursus zoveel mogelijk controle hebt 
over je eigen camera. De cursus bestaat uit 6 les-
sen op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. De 1e 
zaterdag is tot 15.30 uur, je krijgt dan een lunch 
aangeboden door De Kwaker. Indien het weer 
het toelaat wordt er ook veel buiten gefotogra-
feerd.
Kosten voor de hele cursus van 6 lessen bedra-
gen € 125,- inclusief 1 keer lunch. Je hebt nodig 
een systeem- of spiegelreflexcamera, sd-kaart, 
statief en laptop of tablet en een goed humeur! 
De cursus start op 23 april.

Zumba 
Op maandag van 19.30 tot 20.30 uur, onder des-
kundige leiding van Suzan Tinaz. Op motive-
rende muziek heerlijk bewegen om je conditie 
te verbeteren. Ook worden er grondoefeningen 
en krachtoefeningen gedaan om de spieren te 
versterken.
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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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AED’s in Westzaan
Na twee jaar tegenvallende donatieresulta-
ten voor de aanschaf van AED-apparaten in 
Westzaan is deze door Dorpscontact aange-
stuurde actie stopgezet. Behalve de aanschaf 
moeten ook het onderhoud en de buitenkasten 
gefinancierd worden. Helaas heeft deze actie 
onvoldoende opgeleverd. Wellicht dat burger-
initiatieven voor buurt-AED’s wel een oplossing 
bieden. Alle donaties zijn inmiddels geretour-
neerd.

Door afkeuring (te oud) van de AED bij Houtman 
fysiotherapie aan het Zuideinde 120, 1551 EL en een 
gebrek aan financiële middelen om deze te vervan-
gen, is deze inmiddels uit het oproepsysteem van 
Hartslagnu.nl burgerharthulp gehaald. Tevens is 
besloten deze van de gevel te verwijderen.

Onderstaande AED’s zijn in ons dorp beschikbaar. 
Sommige zijn opgenomen in het oproepsysteem 
bij Hartslagnu.nl. Aangemelde gediplomeerde 
burgerhulpverleners krijgen dan na de 112-alar-
mering de code en de locatie doorgegeven van de 
dichtstbijzijnde AED.

•  24 uur Staatsbosbeheer, Middel 180a 1551 ST: 
d.m.v. code oproepsysteem (112)

•  24 uur Lambert Melisz, Lambert Meliszstraat  
29a 1551 CT: d.m.v. code oproepsysteem (112)

•  24 uur COOP (PLUS), Kerkbuurt 38a 1551 AE:  
dagelijks bereikbaar.

•  Grote Kerk Westzaan, Kerkbuurt 37 1551 AB:  
indien geopend

•  Roda korfbalvereniging, Torenstraat 6 1551 BL:  
indien geopend

•  Huisartsenpraktijk, Torenstraat 2-4 1551 BL:  
indien geopend

•  24 uur buurt-AED Burgemeestersbuurt:  
dagelijks bereikbaar

•  24 uur buurt- AED Zeilenmakerstraat:  
dagelijks bereikbaar

•  24 uur buurthuis De Kwaker: d.m.v code  
oproepsysteem (112)

• VVV Westzaan, Zuideinde 150: indien geopend
•  Tennisvereniging Westzaan, Zuideinde 150a  

1551 EM: indien geopend
•  Privé, eigen terrein DekaMarkt, Zuideinde 168 

1551 EM: indien geopend
•  Mobile AED EHBO-vereniging: bij inzet,  

evenementen of als thuis: Overtoom 61 1551 PD

EHBO-vereniging Westzaan,
B. Berends

Reuring in het 
Reghthuys
Zijn jullie ook zo blij dat Nederland weer in 
beweging komt? Wij, als bestuur van het 
Reghthuys Westzaan in ieder geval wel. Wij 
hebben ons twee jaar moeten inhouden, 
maar nu het weer mag, barsten wij van de 
energie en willen dit graag met jullie delen. 
Er komen weer concerten in het Reghthuys. 

Op 22 april komt 2FeeLGood, een pianist en zan-
geres, die ons komen verwennen met prachtige 
liedjes. 
Op zondagochtend 24 april is er een piano-kof-
fieconcert. TAOBE, Rob Stoop komt prachtige 
pianocomposities spelen. U wordt bijgepraat 
door de pianist over het ontstaan van zijn 
muziek. 
Dan iets heel speciaals op 1 mei: In de schaduw 
van het Achterhuis, een optreden van Donna 
Musica. Een violist, cellist, pianist, zanger en ver-
teller die ons meenemen naar de situatie zoals 
het was in het Achterhuis toen Anne Frank en 
haar familie daar ondergedoken zaten. We staan 
met elkaar even stil bij de verschrikkingen die 
veel joodse mensen moesten ondergaan in de 
tijd van de Duitse bezetting. 
Mis geen uitvoering en reserveer tijdig via tic-
ketsreghthuys@gmail.com

Culturele hotspot
Naast dit alles is het Reghthuys Westzaan cultu-
rele hotspot tijdens ‘Reuring in en om het Reght-
huys’ op zaterdag 21 mei en zondag 22 mei.
Door de coronapandemie hebben veel orkes-
ten en artiesten lang geen podium meer gehad 
waarop zij hun, vaak ook al eerder uitgestelde, 
optredens konden laten zien. Het Reghthuys wil 
hun daarom een podium bieden. De optredens 
vinden afwisselend plaats op drie overdekte 
podia in de Kerkbuurt: 
- Zaterdag 21 mei van 14.00 uur tot 22.00 uur
- Zondag 22 mei van 13.00 uur tot 17.00 uur
In de plaatselijke horeca en bij foodtrucks kun je 
terecht voor een hapje en een drankje. Toegang 
voor het publiek is gratis. Wel wordt het publiek 
gevraagd om met een QR-code een bijdrage 
aan de restauratie van het Reghthuys te geven.

Sportactiviteiten
De zondag staat ook in het teken van ‘West-
zaan ontmoet Oostzaan’. Dit willen wij tot uiting 
brengen door het organiseren van diverse 
sportactiviteiten en wedstrijden tussen West-
zaan en Oostzaan. Denk aan voetbal, korfbal, 
tennis, turnen, gym. Voor de kinderen staat 
er sport en spel op de agenda. Al met al veel 
reuring in Westzaan. Hoe leuk is dit! Rest mij te 
zeggen: Houd de berichten in de gaten, De Wes-
saner, Facebook, onze eigen website, zodat jul-
lie niets missen! Wij hebben er veel zin in! Jullie 
toch ook? 

bestuur Stichting ‘t Reghthuys Westzaan

André van Vliet in Grote Kerk
De orgelcommissie is verheugd dat er weer 
orgelconcerten gegeven kunnen worden in de 
Grote Kerk. Op vrijdagavond 22 april zal André 
van Vliet het eerste orgelconcert van dit jaar 
ten gehore brengen. Op het monumentale 
Flaes en Brünjesorgel in de prachtige Joriskerk 
zal hij een gevarieerd programma laten horen. 

André van Vliet werd geboren op 18 augustus 1969 
in Benschop. Op 9-jarige leeftijd begeleidde hij de 
kerkdiensten in zijn woonplaats. Lessen volgde hij 
bij Gijsbert Lekkerkerker en de bekende organist 
Herman van Vliet, die hem ook de liefde voor de met 
name Franse romantiek bijbracht. Op het Utrechts 
Conservatorium studeerde André bij Nico van den 
Hooven, Jan Welmers en Jan Raas, alwaar in 1991 het 
diploma werd behaald. Als begeleider van koren of 
als solist reist hij wekelijks door het land. Hij speelde 
voor radio en tv en maakte zeven solo-albums. Als 
dirigent is André verbonden aan drie koren. 

Het concert begint om 20.00 uur. De kerk is vanaf 
19.15 uur geopend. De toegang is, als vanouds, gra-
tis. Wel is er na afloop een collecte ten bate van het 
orgelfonds, zodat we de concertserie ook in de toe-
komst te kunnen blijven organiseren.

Onderstaand treft u de overige concerten van 2022. 
Noteer ze alvast in de agenda! Wilt u op de hoogte 
gehouden worden van onze concerten? Stuurt u 
dan een mail ter aanmelding naar orgelconcerten.
westzaan@live.nl. 
Mocht u het werk van de orgelcommissie op een 
andere manier willen steunen, mail dan ook naar 
bovengenoemd mailadres. 

Concertreeks orgelconcerten 2022:
22 april : André van Vliet
27 mei : Peter Eilander
17 juni :  Willem Harold Boog (Willem- 

Hendrik Zwart-herdenking)
1 juli : Harm Hoeve
2 september:  Minne Veldman
7 oktober:  Marco den Toom
november:  Wybe Kooijmans (verzoekprogramma)
december:  Jaap Zwart (kerstconcert met samenzang)
De data van de november- en decemberconcerten 
zijn op dit moment nog niet bekend.
Wij hopen u graag bij (één van) onze concerten te 
ontmoeten.

orgelcommissie Grote Kerk Westzaan,
Joost Rijken
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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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Presentatie Parteon over 
nieuw woonplan op de 
Zuid
Parteon komt vertellen over het plan Westza-
nerwerf (voorheen het Roteterrein). Wat zijn 
de plannen, hoe komt het eruit te zien, welke 
woningen worden er gebouwd en hoeveel? 
Kortom, we krijgen een presentatie van het 
plan en u kunt vragen stellen. Dit allemaal 
(onder voorbehoud) na de pauze van de alge-
mene ledenvergadering van de Westzaanse 
Gemeenschap. 

Wij nodigen u van harte uit voor de algemene 
ledenvergadering op woensdag 13 april in dorps-
huis De Kwaker. Aanvang 20.00 uur. Agenda:

Opening door Marcel Haarhuis
a. Goedkeuring jaarverslagen 2021 van dagelijks 
bestuur WG, commissie Koningsdag en Sinterklaas, 
commissie Bijzondere Activiteiten, commissie 
Kerstavond in Westzaan, commissie 4 Meiherden-
king, Westzaans Dameskoor, Historische Vereniging 
Westzaan, stichting Westzaanse bodemvondsten 
Kok-Voogt, stichting Vrienden van dorpshuis De 
Kwaker, stichting Exploitatie dorpshuis De Kwaker, 
De Groene Koets dorpsbus Westzaan, stichting ’t 
Reghthuys Banne Westzaan en De Wessaner
b. Financieel verslag 2021
c. Verslag kascommissie
d. Benoemen/herbenoemen leden 
e. Benoeming nieuw kascommissielid 
f. Rondvraag en sluiting.
 
U kunt het jaarverslag ook opvragen en/of lid wor-
den van de WG voor € 10.- per jaar. Bel 075-6153 
440 of mail bestuurwg@westzaan.nl. website: 
www.westzaan.nl.

Jeugdactiviteiten 
Roda
Dat korfbal een sociale sport is, is voor veel 
mensen al bekend! Want binnen de Westzaanse 
korfbalvereniging Roda wordt niet alleen met 
veel plezier gekorfbald, er is ook een enthou-
siaste commissie die voor de jeugdleden crea-
tieve en gezellige activiteiten verzorgt. Deze 
enthousiaste club met mensen verheugt zich 
enorm op de aankomende periode. Eindelijk 
kunnen er weer bijenkomsten voor de jeugd 
worden georganiseerd! 

Speurtochten en jeugdkamp
Voor het voorjaar staat er voor de jongste jeugd-
leden een paaseieren-speurtocht gepland en voor 
de oudere jeugdleden een speurtocht vol raadsels 
door Westzaan. Het seizoen wordt afgesloten met 
een heus jeugdkamp. Dit wordt georganiseerd 
door onze kampeercommissie. De jeugd gaat drie 
dagen kamperen op een geweldige maar nog 
onbekende locatie. Die blijft voor onze leden nog 
even een verrassing. 

Kangoeroeclub
Naast deze commissies is er binnen de club ook een 
Kangoeroeclub. Dit is een speciaal speels trainings-
uur om kinderen vanaf 4 jaar kennis te laten maken 

met korfbal. Deze training wordt verzorgd door 
Jelmer Knossen en andere leden binnen de club 
en is een feest voor de kinderen. De eerstvolgende 
training zullen plaatsvinden op zaterdag 26 maart 
in de grote gymzaal op de Torenstraat en op 9 april 
weer op ons eigen korfbalveld. Mocht u geïnteres-
seerd zijn voor deelname van uw kind, dan kunt u 
op de website van Roda meer informatie vinden: 
www.wkvroda.nl/agenda-2/kangoeroe-agenda/

Rechts: Kamppret. Foto Rebecca Stuivezand.
Onder: Speelse training. Foto Rebecca Stuivezand.

Nieuwe wijkmanager voor 
Westzaan
Twee weken in dienst en de vraag kwam of ik me 
wilde voorstellen in De Wessaner. Een blad dat 
ik op het stadhuis al zag liggen en mij meteen 
een indruk gaf van de trotse en actieve gemeen-
schap in het dorp. 

Mijn naam is Kees Adema, ik woon met mijn vrien-
din in Zaandam en ben pas gestart als wijkmanager 
van Westzaan en Nieuw West. Als wijkmanager is 
het mijn rol om na te gaan waar en hoe de gemeen-
te kan bijdragen aan onder meer de leefbaarheid 
van het dorp. Dat is een diverse functie waarbij ik 
vooral het belang zie om te weten wat er speelt in 
Westzaan, maar ook binnen de gemeente, en voor 
onderlinge verbinding te zorgen. 

Genoeg abstracte woorden! Als geboren en geto-
gen dorpsjongen weet ik hoe belangrijk het ver-
enigingsleven en het gezamenlijk organiseren kan 
zijn. Persoonlijk houd ik van teamsporten en ik heb 
altijd wel een geschiedenisboek openliggen. Eerlijk 
toegegeven was Westzaan tot voor kort voor mij 
vooral een decor waar ik graag doorheen fietste, 
met haar mooie huizen en uitzichten. Ik merk al dat 
het steeds meer een plek van verhalen wordt van 
mensen die er achter de schermen wat moois van 
willen maken. Met regelmaat zal ik te vinden zijn in 

Westzaan en hoor dan graag wat er speelt, zodat 
ik die verhalen mee kan nemen naar het stadhuis. 
Ik ben bereikbaar via k.adema@zaanstad.nl. Spreek 
mij daarom gerust aan en dank voor deze vlotte 
ontvangst in dit blad. 

Kees Adema
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Voor een 
stralend & 
gezond gebit!

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

écht technisch

werk/personeel

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

075-6218845 010-4625985

Provincialeweg 21a Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie 3047 BB Rotterdam

 

• Vakmanschap
• Communicatie
• Kwaliteit

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

Bouwt verder

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

 www.bouwbedrijfwerkhoven.nl
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  De
puzzel
     van
 INGRID

Deze maand hebben we weer een prijspuzzel. Je kunt de oplossing vóór 5 april sturen naar een van de vermelde adressen. Onder de juiste inzendingen 
wordt een cadeaubon van 50 euro verloot. De oplossing van de kolompuzzel van het vorige nummer is DER KOMT WEL EEN SKEET NA en HET REGENT 
KLAPMUSSIES, wat betekent: ‘het is nu mooi weer, maar het kan in onweer eindigen’ en  ‘het regent erg hard’. 

F I L L I P P I N E

  De
puzzel
     van
 INGRID

Gelijke getallen zijn gelijke letters. Is alles juist ingevuld, dan lees je in de blauwe kolom van boven 
naar beneden de vroegere naam voor een vroedvrouw. Aan kinderen werd verteld dat zij de kin-
deren met een roeibootje uit het riet haalde.

1 centrale plek in Moskou, 2 geschminkte circusartiest, 3 acteur of actrice die in een serie speelt, 4 voet-
balterm, 5 koudbloedig dier, 6 wielrenner, 7 kindernachtpakje, 8 Afrikaanse mensaap, 9 beweegbare 
ledenpop, 10 deel van een bloem, 11 gekweekte plant, 12 hoofdstad van Massachusetts, 13 Engelse heer, 
14 Japanse munt, 15 kleur.

Koningsdag in 
Westzaan
De commissie Koningsdag van de Westzaanse 
Gemeenschap is in samenwerking met Dorpscon-
tact Westzaan gestart met de voorbereidingen van 
Koningsdag op 27 april 2022. Een heerlijk feest voor 
alle Westzaners, familie en vrienden rondom het 
Reghthuys. Een feestdag organiseren gaat echter 
niet vanzelf. Daar kunnen we hulp bij gebruiken. 
Zowel in de voorbereiding als op de dag zelf bij 
het opbouwen en opruimen. U kunt ook helpen 
als sponsor. Laat het weten als u wilt helpen via 
koningsdag@westzaan.nl onder vermelding van: 
‘vrijwilliger Koningsdag’ of ‘sponsor Koningsdag’.
Een onderdeel van Koningsdag is altijd de braderie. 
Voor stichtingen en verenigingen om de inwoners 
te informeren of leden te werven, als ondernemer 
om uw waren aan te bieden of om uw eigen artike-
len te verkopen. Wilt u een kraam huren, dan kunt 
u dat opgeven via: koningsdag@westzaan.nl onder 
vermelding van ‘kraam huren’. Laat u ook weten 
hoeveel kramen u wilt huren?

Nadere informatie over het programma van 
Koningsdag kunt u vinden op Agenda - Westzaan-
se Gemeenschap of via onderstaande links.

www.instagram.com/koningsdagwestzaan/
www.facebook.com/groups/koningsdag 
Westzaan/

1 1 5 8 7 2 12

2 13 12

3 3 9 3 4

4 10 6 9 11

5 1 14 7

6 21 2 1

7 17 12 14 16 7

8 15 5 11 9

9 18 2 12 4

10 3 15 11

11 9 11 2

12 6 4

13 15 7 18 12

14 12

15 19 20 1 5

Deze maand hebben we weer een prijspuzzel. Je kunt de oplossing vóór 5 april sturen naar een van 
de vermelde adressen. Onder de juiste inzendingen wordt een cadeaubon van 50 euro verloot. De 
oplossing van de kolompuzzel van het vorige nummer is DER KOMT WEL EEN SKEET NA en HET 
REGENT KLAPMUSSIES, wat betekent: ‘het is nu mooi weer, maar het kan in onweer eindigen’ en  
‘het regent erg hard’. 

FILLIPPINE

Gelijke getallen zijn gelijke le=ers. Is alles juist ingevuld, dan lees je in de blauwe kolom van boven 
naar beneden de vroegere naam voor een vroedvrouw. Aan kinderen werd verteld dat zij de 
kinderen met een roeibootje uit het riet haalde.

1 centrale plek in Moskou, 2 geschminkte circusarZest, 3 acteur of actrice die in een serie speelt, 4 
voetbalterm, 5 koudbloedig dier, 6 wielrenner, 7 kindernachtpakje, 8 Afrikaanse mensaap, 9 
beweegbare ledenpop, 10 deel van een bloem, 11 gekweekte plant, 12 hoofdstad van 
Massachuse\s, 13 Engelse heer, 14 Japanse munt, 15 kleur.

Inleveradressen:
•  Gré Jongewaard, 

Nauarnasche Vaartdijk 4
•  A. Kuiper, 

Lambert Meliszstraat 72
•  Jeannet Vollenga,  

e-mail: renjv@live.nl
•  Eduard Neefjes, Zuideinde 14
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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

Brian Tracy zei: Onthoud nooit wat 
je gegeven hebt, vergeet nooit wat je 

ontvangen hebt.

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 - De Locomotief 11, 
1541 MP Koog aan de Zaan. Tel: 075-621 09
renjv@live. nl

Kopij volgende nummer
De volgende Wessaner komt uit op donderdag 
21 april. Graag ontvangen wij uw kopij vóór  
1 april. 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
3 apr 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
10 apr 10.00 uur Palmzondag, br. IJke Aalders
14 apr  19.30 uur Witte Donderdag, avondmaal bij 

aanzitten, ds. Jaap Brüsewitz
17 apr 10.00 uur Pasen, zr. Cocky Brouwer
24 apr 10.00 uur br. Teun-Jan Tabak

Christelijke Gereformeerde Kerk
Wilt u onze gast zijn? Graag aanmelden  
via bertbax@zonnet.nl De middagdiensten zijn in 
Beverwijk, Meerstraat 62.
www.cgkbeverwijk-westzaan.nl
27 mrt 9.30 uur ds. N.C. Smits, Purmerend
 16.00 uur ds. G. van Vliet
3 apr 9.30 en 16.00 uur ds. D. Visser, Amersfoort
10 apr 9.30 uur ds. G. van Vliet
 16.00 uur ds. M.P.Hofland, Haarlem
15 apr Goede Vrijdag 19.30 uur ds. G. van Vliet
17 apr Eerste Paasdag 9.30 uur ds. G. van Vliet
 16.00 uur ds. M.P. Hofland, Haarlem
18 apr Tweede Paasdag 9.30 uur ds. G. van Vliet
24 apr 9.30 uur ds. J. Hoefnagel, Zeist
 16.00 uur ds. G. van Vliet

Gereformeerde Gemeente Westzaan
Heeft u vragen? We zijn altijd bereikbaar via 
GerGemWestzaan@kpnmail.nl
27 mrt 10.00 uur leesdienst en 15.30 uur leesdienst
3 apr 10.00 en 15.30 uur leesdienst
7 apr 19.30 uur ds. W. Visscher
10 apr 10.00 en 15.30 uur leesdienst
15 apr Goede Vrijdag 19.30 uur leesdienst
17 apr Eerste Paasdag 10.00 en 
 15.30 uur leesdienst
18 apr Tweede Paasdag 10.00 uur leesdienst
22 apr  14.00 uur ds. G. Heijkamp (bevestiging 

huwelijk)
24 apr 10.00 uur ds. G. Heijkamp 
 19.00 uur ds. G. van Manen
28 apr 19.30 uur ds. J. van Rijswijk

Protestantse Gemeente Westzaan
Kijk voor de meest actuele informatie op www.
pgwestzaan.nl
27 mrt 10.00 uur ds. J.P. Schouten, Naarden
3 apr 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10 apr  Palmzondag 10.00 uur ds. L. Rasser, 

Amsterdam
11 apr Passievesper 19.30 uur
12 apr Passievesper 19.30 uur
13 apr Passievesper 19.30 uur
14 apr  Witte Donderdag 19.30 uur ds. C. Visser, 

Westzaan
15 apr  Goede Vrijdag 19.30 uur ds. C. Visser, 

Westzaan
16 apr  Stille Zaterdag 21.00 uur ds. C. Visser, 

Westzaan
17 apr Pasen 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
24 apr 10.00 uur ds. R. Visser, Rhenen
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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

2064220-Mailing Duurzaam-tweede versie-2.indd   4 16-09-20   16:21

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


