Inloggen &
wachtwoorden
Soms ben je zomaar een paar uur
bezig naar aanleiding van mails
waar iets mee moet. ANWB parkeren werd begin april stante pede
opgeheven omdat de nieuwe net
gelanceerde Yellowbrick-app nog
niet naar behoren functioneert. Het
is fijn dat het opgepakt werd, want
in de rij bij de parkeerautomaten:
nooit meer! Dus direct inloggen,
zoeken en vinden van klantnummer, lidmaatschapsnummer, gebruikersnaam, wachtwoord vergeten, nieuwe aanvragen, ANWB
parkeren installeren grrmmpf... Het
is niet állemaal gelukt. maar het
belangrijkste wel. We kúnnen weer
met de mobiel parkeren in elk geval.
Daarna de volgende mail met inlogsessie voor mijn korte cursus MHFA
(Mental Health First Aid), over psychische aandoeningen, signaleren,
herkennen, gesprekken voeren.
Ik werd direct vrolijk digitaal ontvangen: ‘Welkom bij de online elearning MHFA. Deze e-learning is
ondersteunend aan de klassikale
bijeenkomsten. De e-learning is niet
verplicht maar het kan je wel helpen
om de kennis die je in de cursus hebt
geleerd beter vast te houden. Als je
voor de eerste keer inlogt, ga dan
naar…’ Dat liep als een zonnetje! De
eerste voorbereidende huiswerkopdracht zit er inmiddels op. Casuïstiek, oordelen en vooroordelen.
Nog vier bijeenkomsten te gaan.
Ik heb er zin in! Nooit te oud voor
opfriscursussen. En nu maar hopen
dat de cursus op de locatie blijft
waar die nu is, want daar is lekker
geen betaald parkeren.

Linda Wessels, redactie
Chocolade is goedkoper
dan therapie.
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Een fantastisch feest
Wij organiseren Koningsdag in Westzaan namens de Westzaanse Gemeenschap in samenwerking met
Dorpscontact Westzaan. Vele handen maken licht werk. We rekenen als vanouds op een grote opkomst.
Dit feest wil toch niemand missen. En natuurlijk halen wij weer alles uit de kast om ons dorp zo perfect
mogelijk te presenteren. Het hoofddoel van het Oranjecomité is dat Koningsdag feestelijk en respectvol,
maar vooral veilig verloopt.

Er zijn in de Kerkbuurt voldoende vrijmarktplaatsen: voor de Grote Kerk op
de begraafplaats, op de plek waar de
visboer op de vrijdagen staat en op
het grasveld achter het Reghthuys.
Voor de kleinste kinderen zijn er diverse attracties en voor de iets oudere
kinderen is ook voor vertier gezorgd.
Onder meer het Zaens Brandweermuseum opent zijn deuren, de Digitale Beeldbank is aanwezig, kinderen
kunnen zich gratis laten schminken
bij Mariëlle Heuft, eendjes vissen en
touwtje trekken zijn weer van de partij, de West-Friese poffertjeskraam,
Rina Schenk met haar sieraden, bakker
Verhagen, Floribundus met bloemen
en planten, Soep van Clau, Meatballs
enzo, Vietnamese loempia’s, de draaimolen van Woody S Geheimpje, de
Westzaanse Gemeenschap heeft een
kraam en natuurlijk de EHBO. Ook is er

als vanouds onze dj Jamie, die bij het
Reghthuys de muzikale omlijsting verzorgt. Op de braderie en de vrijmarkt
kunt u bijzondere verrassingen verwachten.
Het Oranjecomité is druk bezig met de
voorbereidingen om een stijlvolle en
eigentijdse, maar zeker een bruisende
dag te organiseren waar iedere Westzaner trots op kan zijn. Het belangrijkste is goed en droog weer en het
enthousiasme van Westzaners en
bezoekers van buiten om deze dag te
doen slagen.
U kunt zich aanmelden op
www.facebook.com/groups/koningsdagWestzaan.
het Oranjecomité,
Reinhold, Ingrid, Marcel en Rina

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

Ze zijn er weer,
de asperges!
Heeft u er ook weer zo’n zin in?
Wij hebben de asperges weer op de kaart
staan, kom lekker bij ons dineren.

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.

Ons restaurant is geopend van
woensdag t/m zondag.
Wij verzorgen ook diners, buffetten,
recepties en feestavonden
U bent van harte welkom!
Zie onze website voor alle mogelijkheden.
www.deprins-westzaan.nl
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Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Koningin Juliana bezoekt Westzaan

gevestigd aan Kerkbuurt 19 had een ‘VLAGGENACTIE’ georganiseerd. Burgemeester Verstegen
heeft deze actie van harte ondersteund. Ook heeft
burgemeester Verstegen een persoonlijk (handgeschreven) woord gezonden aan alle inwoners met de
oproep om de vlag uit te steken!

Krantenknipsels
Als ik doorblader in het archiefstuk, kom ik nog een
aantal krantenknipsels van de Typhoon gedateerd
op 8 en 9 juni 1972 tegen. Helaas is er niet genoeg
ruimte om alle artikelen uit te schrijven. Daarom sturen we onze leden alle beschikbare krantenartikelen
met al het fotomateriaal in onze nieuwsbrief. Inclusief de handgeschreven brief met uitgeschreven
’vertaling van het handschrift’. Wilt u deze informatie
ook ontvangen? Word dan lid van de Historische Vereniging Westzaan, voor slechts € 10,- per jaar.

Veel kijkers voor koningin
Rondvaart in de boerenplat van C.J. Crock.

Op maandag 28 maart bracht ik samen met Ingrid en Huib Jahn een bezoek aan het gemeentearchief van Zaanstad. Na een kleine zoektocht in de archiefkelder vonden we de keurig
gedocumenteerde map in de elektronisch bedienbare archiefkasten. Deze bevat de oude krantenknipsels en foto’s over een echt Zaans bezoek. Uit de archiefstukken blijkt dat het bijna 50
jaar geleden is dat koningin Juliana een bezoek heeft gebracht aan ons mooie dorp Westzaan.
Dat was op donderdag 8 juni 1972 rond 10 uur. Om de vorstin niet te choqueren waren alle schuttingwoorden langs de route verwijderd. Toegejuicht door honderden kinderen met vlaggetjes
en feestmutsen wandelde koningin Juliana door de Kerkbuurt, geflankeerd door burgemeester
Verstegen en commissaris van de koningin Kranenburg. Ze bezochten bejaardenhuis Lambert
Melisz, waar ze werden toegezongen door het bejaardenkoor van het tehuis. Ook stond er een
boottochtje door natuurgebied De Reef op het programma.
Brief van de burgemeester
Burgemeester Verstegen heeft op 26 mei 1972 een
brief gezonden ‘Aan de bewoners en gebruikers van
panden gelegen aan de Kerkbuurt en daaraan grenzende straten’. De inhoud van de brief was als volgt:

‘Gaarne vestig ik er de aandacht op, dat in verband
met het bezoek dat Hare Majesteit de Koningin op
8 juni a.s. aan deze gemeente zal brengen, de Kerkbuurt, alhier, op die dag, van 9.00 – 12.00 uur, voor
alle verkeer (met uitzondering van voetgangers) zal
zijn gesloten. Ik geef u in overweging uw relaties,
voor zover het hen aan kan gaan, eveneens met het
vorenstaande op de hoogte te brengen.’ Aldus getekend de burgemeester, F. Verstegen.
Een tweede brief is door de Dienst Gemeentewerken
verzonden: ‘Aan de bewoners van de Kerkbuurt en
daaraan grenzende straten. L.S. In verband met het
bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan Westzaan
op donderdag 8 juni 1972 zal op de ochtend van die
dag Uw huisvuil niet worden opgehaald, doch zal dit
in de loop van de MIDDAG gebeuren. U wordt daarom gevraagd op die bewuste ochtend geen vuilnisemmers en/of ander huisvuil aan de weg te plaatsen
doch dit pas te doen ná twaalf uur ’s middags. Wij
danken U bij voorbaat voor Uw medewerking.’

Vlaggenactie
Koningin Juliana en Jan Albers.

Tanger textielhandel en woninginrichting N.V.,

‘Groot was de belangstelling, toen vanmorgen
omstreeks 9:50 uur de koningin Juliana voor haar
bezoek aan de Zaanstreek arriveerde op het kruispunt Kerkbuurt-Provincialeweg te Westzaan. Tijdens
de wandeling van de koningin en het haar begeleidende gezelschap door de Kerkbuurt naar de Ned.
herv. Kerk in Westzaan staken leden van de werkgroep ‘’t Veld moet blijven’, protestborden omhoog.
De organisatoren hadden bepaald dat de koningin
door het minder gunstige weer niet met het plat
van veehouder Crock door De Reef zou gaan varen.
De koningin gaf er echter de voorkeur aan toch per
praam het vaartochtje te maken, al waren de bloemen die dit vaartuig moesten versieren in allerijl
reeds op de overdekte rondvaartboot gelegd.’ Bron:
Typhoon 8 juni 1972.

Lichte paniek
‘Enige paniek ontstond bij de organisatoren toen
koningin Juliana toch maar liever wilde varen in de
boerenplat in plaats van de rondvaartboot. Onder
gejuich van het vele publiek stapte de koningin
in de open schuit. Dat ze bijna met haar voeten in
het water stond scheen haar niet te deren. In allerijl
werden bloemen van de rondvaartboot voor op de
boerenplat gelegd en werd de buitenboordmotor
bevestigd. Toen voer het gezelschap, waarbij enige
heren, die de benen omhoog moest houden door
het water in de boot, het natuurgebied De Reef in.’
Bron: Typhoon 9 juni 1972.
Koningsdag 2022 moet het helaas zonder marktkraampje van de HVW doen vanwege een tekort aan
vrijwilligers. Wilt u vrijwilliger bij de HVW worden of
lid worden van de vereniging? Meld u dan aan bij:
voorzitterhvw@westzaan.nl.
Daniëlle Koopman,
Historische Vereniging Westzaan
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Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Draadloos muziek in uw hele huis

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen
en gehoorbescherming

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

Openingstijden kijk op www.hepta.nl

Sandra
Sandra Klokkemeijer
Klokkemeijer

Verzekerd van
Robert Spilen persoonlijk
Sandra Klokkemeijer
Deskundig
advies

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

Robert
van
Spil
Robert
Spil

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

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

Robert Spil

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

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

www.saenbike.nl

Di. t/m Za.
geopend

Yoga Westzaan
J.J. Allanstraat 127

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

www.yogawestzaan.nl
Of bel Evelien Hooning 0641114706

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

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

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

Fitcircuit

Een complete training in slechts 30 minuten!
Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 8:45 – 12:00 uur

(Gesloten met reguliere schoolvakanties)

Maandkaart 1x per week 27,50 euro
Maandkaart onbeperkt 40 euro
10-rittenkaart 72,50 euro
Dorpshuis ‘De Kwaker’, J.J. Allanstraat 127 Westzaan
tel. 0625524914
www.fitcircuit.nl

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

Sportify Kids Westzaan - Zuideinde 150 - 1551 EM - 06 15676834 - 088 2011608 - Email : locatiewestzaan@sportifykids.nl
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Speenkruid is de echte
lentebode
Nu is bloeiend speenkruid, naast klein hoefblad en de gele dotterbloem,
voor mij het echte begin van het voorjaar, de mooiste periode van het
jaar. Het is een prachtige, langbloeiende plant, die het uitstekend doet
in een wat verwilderde tuin. Hij past helemaal bij ons, Kroosduikers.
Speenkruid (Ficaria verna) doet het zowel goed in de schaduw als in
de volle zon. Het is wel een hebberige plant; hij pakt voedingstoffen
(nutriënten) af van andere planten. Zo groeien bomen minder goed
naast speenkruid.
Wist u dat de jonge blaadjes van het
speenkruid kunnen gegeten worden?
Voordat de bloei intreedt. Heerlijk in
de salade en in vele andere gerechten. Of even blancheren als spinazie
om als verse groente te eten. Als de
plant gaat bloeien zit er te veel protoanemonine in de bladeren om te kunnen eten. Dat is een licht giftige stof.
Ook de wortels zijn prima eetbaar; je
moet ze even gaar koken. Verder worden de bloemknopjes ingemaakt om
ze als kappertjes te eten.
De blaadjes bevatten een grote
hoeveelheid vitamine C en werden
vroeger in de oude tijd gegeten om

scheurbuik te voorkomen. Het werd
van de 16e tot de 19e eeuw meegenomen op lange zeereizen naar vooral de Oost, omdat er onder zeelieden
altijd een tekort aan verse groente en
fruit was. Bij het drogen van de oudere bladeren ontstaat er echter een giftige stof. Dat werd heel vroeger in de
Alpen op pijlen gesmeerd om van ver
een prooi te kunnen doden.
Speenkruid heeft vooral na de bloei
kleine, bolronde knolletjes in de
oksels onder aan de onderste bladeren. In de volksgeneeskunst wordt
gezegd wortelknolletjes helpen
tegen aambeien, oftewel speen.

Speenkruid

Speenkruid is een wijdverbreide uitheemse soort die als invasieve plant
wordt beschouwd. In Nederland is ze
erg algemeen en komt veel voor in
ons laagveen. De Latijnse naam ficaria stamt af van ficus, oftewel vijg. Dat
slaat op de peer- of vijgvormige knolletjes van de plant. Verna betekent
voorjaars. Speenkruid wordt in enkele plaatsen boterbloem genoemd
en ook wel pinksterbloem. Andere
namen zijn: haneklootjes (Friesland),
kattenklootjes
(Noord-Holland),

papenkloten (Zuid-Holland), kikkerbloem, kleine boterbloem, kleine
gouwe en oelekebloem (Achterhoek).
Speenkruid is rotspul, zeggen de
meeste tuinmannen. Als je het eenmaal in je tuin hebt, kom je er nooit
meer van af. Moet dat dan, vroeg ik
mij een beetje meewarig af? Speenkruid kan inderdaad flink woekeren,
maar ik maak me daar niet druk om.
In de zomer zie je er helemaal niets
meer van terug.

Succesvolle wedstrijd
voor turnsters
Zondag 27 maart was er weer een
turnwedstrijd voor de turnsters
van de midden- en bovenbouw.
Omdat er op de vaste locatie in
Wormer noodopvang voor vluchtelingen is, had de bond de reguliere wedstrijd afgelast.
Maar de trainsters van verschillende
clubs uit Zaanstreek en Waterland
sloegen de handen in één en na
dagen rondbellen konden zij een
vervangende zaal regelen! Sporthal de Walvis in Beverwijk bleek
beschikbaar. En zo werd de wedstrijd omgedoopt in de Walviscup.
De turnsters van GV Jahn streden
tegen turnsters van Turnacademy,
Gymnet, Ilpenstein, Hercules Beemster en de Beukers. Er deden 18 turnsters mee vanuit onze vereniging en
er werden maar liefst 15 medailles
behaald! Twee turnsters werden 2e
en 3e, maar omdat hun groepje zo
klein was, waren er geen medailles.

Ook werd nog één turnster knap 5e.
Het was een fantastisch weekend,
omdat de meiden in wedstrijdvorm konden laten zien hoe hard ze
gewerkt hebben de afgelopen tijd.
Gouden medailles waren er voor
Chenoa, Louise, Zoë, Eva, Elin en Rhomee. Zilver voor Jaelyn, Plume, Thirza
en Jill. Bronzen plakken voor Daphne
S, Jolein en Amber. En ook nog een
medaille voor Lotte en Megan voor
hun vierde plek.
De volgende wedstrijd staat gepland
in april en is de onderlinge wedstrijd
van GV Jahn. Ook vindt in mei het
jaarlijkse turnkamp plaats, waar de
meiden elke dag trainen, nieuwe
elementen leren, maar ook veel plezier hebben. Op 3 april vond er nog
een wedstrijd plaats voor de allerjongsten, waarbij het vooral ging om
plezier maken. Al met al staan er nog
leuke activiteiten op de agenda dit
seizoen.

Minibieb
Turnsters middenbouw

Turnsters bovenbouw

Het is een voorrecht in Westzaan
te wonen. Een mooi stuk Zaanstad
dat door vele fietsers en wandelaars
wordt bezocht. Al fietsend of
wandelend door de J.J. Allanstraat
kom je ter hoogte van nummer 215
een minibieb tegen. Boeken zijn om
te lezen en door te geven. Soms,
bijvoorbeeld bij verhuizen, blijkt
hoeveel je er in huis hebt. Deze
minibieb heeft voor elk wat wils. Je
kan hem niet missen, het staat er
zelfs met zoveel woorden op. Neem
mee en geniet en als je wilt mag je
hem ook aanvullen.


Louise en Ton
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De Werkplaats
Zangles
Presenteren met impact
Spreken voor groepen
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www.noorchristoph.nl,
zangeres | zang coach | stem wetenschapper
psycholoog PhD
14-10-15 11:58

14-10-15 11:58

Locatie:

14-10-15 11:58

Lestijden:

14-10-15 11:58

Reghthuys te Westzaan e.a.
locaties in Westzaan e.o.
maandagavond 6.30 – 9.30pm
woensdagmiddag 2 – 5pm
Andere lestijden in overleg

Overlijden melden:
075 2043410
Dag en nacht bereikbaar

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

Gefuseerd tot Zaanstad

door WILLEM TIP/deel 65
beeld: Digitale Beeldbank

Het jaar 1974, waarin Westzaan zou ophouden te bestaan als zelfstandige gemeente, naderde
met rasse schreden.
Het rapport van een speciale onderzoekscommissie, de commissie Belinfante, had de voordelen van een Zaanse samenvoeging uitgebreid beschreven. Een grote gemeente kon specialisten
aantrekken. Economen, statistici, planologen en bouwkundigen. Bij de vormgeving van de
‘groeipool’ rond het Noordzeekanaalgebied was dat onmisbaar. Ook was kennis op allerlei gebied een pluspunt in de onderhandelingen met grote en internationaal werkende industrieën.
Kleine gemeenten zouden zich op dat gebied veel moeilijker kunnen staande houden.
Zaangemeenten behalve Oostzaan gingen erin
op. De aanvankelijke gedachte om ook Wormer
aan de Zaanstad toe te voegen haalde het niet.
Ook een wijzigingsvoorstel om het agrarische
Assendelft buiten de nieuwe stad te houden kreeg
onvoldoende steun. Het Assendelver grondgebied
kon in de groeipoolgedachte niet gemist worden.
(Westzaans Belang, 2005, p 105-107). De nieuwe
gemeente Zaanstad ging op 2 januari 1974 met de
nodige plechtigheden van start.

Voormalig gemeentehuis De Bannehof in Zaandijk.

In de oude Zaangemeenten waren er zowel voorals tegenstanders te vinden. Voorstanders vond
men vooral in de industrieplaatsen Zaandam en
Wormerveer. Daar zag men gerede kansen voor
groei. In de andere Zaangemeenten leefden vooral twijfels. Veel genoemd werd de afstand tussen
bevolking en bestuur. Raadsleden en wethouders
zouden onbereikbaar worden. Ook verwachtte
men een overdaad aan regels en bureaucratie. In
Amsterdam en Rotterdam was men in de jaren zestig juist aan decentralisatie gaan denken. Deelgemeenten moesten daar het bestuur weer naar de
bevolking brengen.
De verwachte voordelen gaven echter de doorslag. De afstand tussen burger en bestuur kon, als
men dat wilde, worden verkleind met wijkraden
en hulpsecretarieën. Welbewust stichtte men het
nieuwe gemeentehuis in het nog maagdelijke Guisveld. Niet in Zaandam of Wormerveer maar op een
plaats zonder voorgeschiedenis. De oude gemeenten die dat wilden, konden naast een hulpsecretarie een wijkraad krijgen met adviesbevoegdheid.
Bij belangrijke besluiten, zoals bij bestemmingsplannen en bouwaanvragen konden die hun oordeel meegeven aan het gemeentebestuur.
In Westzaan kreeg de hulpsecretarie uiteindelijk
vier ambtenaren toegewezen. Ook de Westzaanse
sociale dienst zou bereikbaar blijven met 1,5 ambtenaar. Als verdere toegeving werden middelen
vrijgemaakt voor een Westzaans dorpshuis. Het
voormalige kantoor van gemeentewerken aan de
Kerkbuurt werd ervoor ingericht. Westzaan was
verder een van de plaatsen die snel en actief een
eigen wijkraad inschakelden (1975).
De Tweede kamer besloot, alles afwegende, op
8 februari 1973 dat Zaanstad er zou komen. Alle

Het voormalige dorpshuis.

zichtbaar werd in B&W. Het CDA trad als eerste
toe (1982), D66 wat later (1990). In de 21ste eeuw
zouden de Zaanse gemeenteraad en B&W pas echt
veelkleurig worden. De invloed van de traditionele
zuilen, nog sterk in de jaren ’70, raakte in de nieuwe eeuw snel uitgedund. (Ankum e.a., 1991, p 837;
Beukers (red), 2012, p 707-731).

Wijkraden

Westzaners bieden een petitie aan in Den Haag.

Nog eenmaal de zuilen
Opmerkelijk was dadelijk het verschil tussen de
werksfeer in de laatste Westzaanse gemeenteraad
en die in de nieuwe raad van Zaanstad. Hoe lastig
en kleurrijk Westzaan als gemeente ook was, in
de laatste raad hadden de partijen elkaar op veel
punten gevonden. Een gemeenschappelijke visie
op leefbaarheid, erfgoed en milieu had de weg
geopend naar een nieuw beleid.
In de nieuwe raad van Zaanstad traden de zuilen
weer aan de dag met al hun eigenheid. De socialistische en aanverwante partijen hadden bij de verkiezingen de raadsmeerderheid verkregen. Op grond
daarvan vormden ze nu een meerderheidscollege.
Daarmee lieten ze welbewust de gedachte achter
zich dat het dagelijks bestuur van de gemeente ook
een afspiegeling kon zijn van de gemeenteraad en
van de kiezers. Progressieve doelstellingen zoals
erfpacht en openbaar onderwijs stonden voortaan
op de eerste rij. Voor andere partijen, liberalen of
confessionelen, was in B&W geen plaats. Wel werd
nog een proef genomen met adviserende ‘beleidsteams’ van raadsleden. Hieraan konden ook nietcollegepartijen deelnemen.
Het duurde tot 1982 voordat de verhoudingen bij
de verkiezingen zo waren veranderd dat dit ook

De wijkraden, bij de vorming van Zaanstad in het
vooruitzicht gesteld, zagen het licht vanaf 1975.
Vooral in de landelijke gebieden Assendelft en
Westzaan voldeden ze dadelijk aan een behoefte.
Bij het Zaanse college genoten ze niet echt de
voorkeur. Ze waren kleurrijk, progressief en nietprogressief, en vertraagden met hun adviezen de
gewenste snelle besluitvorming. Bovendien waren
ze duur, terwijl in de steeds minder florissante jaren
zeventig juist op de financiën moest worden gelet.
Vanaf 1982 werden ze daarom de een na de ander
opgeheven. Om kosten te besparen verdwenen in
deze jaren ook de hulpsecretarieën. De Westzaanse
hulpsecretarie sloot in 1982. De wijkraad van Westzaan zette zijn werk nog zo lang mogelijk voort.
Hij sloot als een van de laatste op 1 mei 1986, zij
het ook met spijt. De mogelijkheid tot geregelde
inspraak ging echter niet verloren. Een plaatselijk
overlegorgaan, Dorpscontact Westzaan, gevormd
door belangstellende burgers, nam vanaf 1986 de
inspraak over. Evenals de wijkraad vergaderde het
dorpscontact in het eeuwenoude Reghthuys.

De wijkraad.

7

tom

tandheelkunde
o
mondzorg

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

Klein, maar groot
in mogelijkheden!

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

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

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

Greta
Angelina
Facebook

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

Kapsalon 075 6210084
Haarwerken 06 24304074

- Feesten, partijen,
lunches en diner

FRED KROKET

uw Westzaans snackwagen

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

Bloemen, planten en woonaccessoires

www.flowersbymonica.nl

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

amer
De gezelligste huisk
ek
re
van de Zaanst

- 7 dagen per week
geopend!

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

Kerkbuurt 68a Westzaan
tel: 075 - 621 74 76

Dorpscontact Westzaan is terug
De eerste vergadering van vereniging Dorpscontact Westzaan is een feit en vond plaats
in de vergaderzaal van bewonerscomplex
Lambert Melisz. Een deels nieuw bestuur, een
andere locatie, maar wel wederom met de overheerlijke appeltaart en cake van Ingrid Jahn.
Nadat Jerry Jahn alle bezoekers en de twee gastsprekers had verwelkomd werd de vergadering
geopend. Secretaris Ingrid had twee ingekomen
stukken ontvangen over overlast veroorzaakt door
jeugd. Met name in de omgeving van de Coop en
rondom het gymlokaal schijnt de overlast zich voor
te doen. En Ingrid zou Ingrid niet zijn als ze daar
niet direct actie op had ondernomen. Zo heeft zij al
contact gehad met de burgemeester van Zaanstad,
de politie, handhaving en met wijkmanager Kees
Adema. Ook inwoner Paul is nauw betrokken en
kent diverse jongeren die deze overlast veroorzaken.
Hij legt uit dat het twee groepen zijn. De ene groep
bestaat uit jongeren die ook van buiten het dorp
komen en de tweede groep zijn alleen Westzaanse
jongeren. Tussen beide groepen is volgens Paul ook
een verschil als het gaat om aanspreekbaarheid op
gedrag en verantwoordelijkheidsgevoel. Doel is om
tijdens de volgende vergadering op 2 mei dit als
agendapunt op te nemen, waarbij gehoopt wordt
dat ook de jongeren en de ouders aanwezig zullen
zijn om van elkaars standpunten en inzichten te kunnen leren en een oplossing te vinden.
Flora en fauna in Westzaan
Gastsprekers Ed Zijp en Willem Rol namen de
bezoekers mee door het Westzaanse landschap
waarbij de grutto en de flora centraal stonden.
Ed opende de avond met zijn presentatie over de

grutto. Naast de mooie en soms koddige foto’s van
kleine grutto’s was zijn verhaal interessant. Wist u
bijvoorbeeld dat de Latijnse naam voor de grutto
Limosa limosa is en slib- of moddervogel betekent?
Andere feitjes zijn:
• de grutto is in 2015 uitgeroepen tot nationale
vogel,
• grutto’s leggen altijd vier eieren,
•
vanaf eind februari keren de grutto’s terug
in Nederland,
• grutto’s komen als paar aan,
•
half juli vind alweer de vogeltrek plaats naar
warmere landen.
Ed benadrukt dat landschapsbeheer, door zowel
boeren en instanties als Staats
bos
beheer, van
belang is voor het behoud van de grutto.
Willem was de tweede gastspreker en zijn presentatie visualiseerde de enorme rijkdom aan flora
in de polder van Westzaan. Rietorchis, koekoeksbloem, waternavel, rietstaart, zonnedauw, kraaiheide, dopheide, ruwe bies, moerasrolklaver, alle
hebben ze zo hun favoriete habitat. Zo is ruwe
bies een brakwaterplant, houdt zonnedauw van
veenmossen en gedijt waternavel alleen in veenmosrietvelden. En over de exoot appelbes was Willem heel duidelijk: deze moet je direct aanpakken
en verwijderen. Zijn ondergrondse wortels zorgen
voor een snelle verspreiding. Ook Willem benadrukt dat goed landschapsbeheer in overleg met
Staatsbosbeheer, gemeente en boeren van groot
belang is voor een evenwichtige flora en fauna.

begraafplaatsen te sluiten. Eerst worden er geen
graven meer uitgegeven en op termijn kan er helemaal niet meer worden begraven. Een ervan is die
van Westzaan. Een plek waar we onze dierbaren
kunnen herdenken. Je vindt er rust, er is prachtige natuur en het is ons verleden en erfgoed. Rina
Schenk en Ingrid Jahn hebben de handen ineen
geslagen om het gemeentebestuur op andere
gedachten te brengen. U kunt helpen door de online petitie te ondertekenen. Hoe meer handtekeningen hoe sterker ons verhaal wordt. De link voor
de onlinepetitie is:
https://begraafplaatswestzaan.petities.nl
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

Handen af van onze begraafplaats
De gemeente heeft het voornemen om drie

Huisvesting Westzaanse scholen
De schoolbesturen van Zaan Primair en Agora hebben vorig jaar in samenspraak met de
gemeente een besluit genomen over de huisvesting van de basisscholen in Westzaan. Dit
houdt in dat de zuidelijke locatie van obs De
Kroosduiker van Zaan Primair wordt opgeheven en na verbouwing in gebruik wordt genomen door cbs Wij-land van Agora. Ouders en
leerkrachten van beide scholen zijn kort na de
zomervakantie geïnformeerd over de ophanden zijnde veranderingen.
Van drie naar twee locaties
Als we kijken naar de leerlingpopulatie nu en in de
toekomst dan zijn twee schoollocaties in Westzaan
toereikend. Door van drie naar twee locaties terug
te gaan, is het onderwijs in Westzaan ook minder
kwetsbaar. Kleine schoollocaties hebben bijvoorbeeld meer last van het lerarentekort. Daarnaast
kosten kleine scholen relatief veel geld. Er komt
een school in Westzaan-Zuid en een in WestzaanNoord. De schoolbesturen en gemeente vinden
het belangrijk dat ouders de keuzevrijheid hebben

voor protestants-christelijk of openbaar onderwijsvoor hun kind(eren). Daarom krijgt elk bestuur één
school in Westzaan.
Verhuizing en verbouwing

Na de zomervakantie (2022) verhuist De Kroosduiker-Zuid naar de noordelijke locatie van De Kroosduiker aan de Torenstraat. Daarmee blijft er voor De
Kroosduiker één locatie over. In de periode daarna
wordt de zuidelijke locatie aan de Roerdompstraat
verbouwd, zodat deze geschikt wordt voor ingebruikname door Wij-land. Het huidige gebouw is te
klein voor Wij-land, dus de verbouwing zal gepaard
gaan met een uitbreiding.
Toekomstbestendige en aantrekkelijke onderwijshuisvesting
Onze kinderen verdienen het beste onderwijs, in
uitnodigende, flexibele en veilige schoolgebouwen op de juiste locaties. Daarom investeren de
gemeente en de schoolbesturen in toekomstbestendige, duurzame schoolgebouwen waar de
brede ontwikkeling van kinderen centraal staat.

Het huidige schoolgebouw van Wij-land aan de
J.J. Allanstraat is gevestigd in een gebouw dat niet
meer voldoet aan deze huisvestingseisen. Nieuwbouw op de huidige plek is niet mogelijk vanwege de nabijheid van de hoogspanningsmasten.
Daarom is gekeken naar een nieuwe locatie. Deze
is gevonden op de Roerdompstraat.
Planning
Voor de verbouwing is één jaar uitgetrokken. De
planvoorbereiding is inmiddels opgestart. Naar
verwachting kan Wij-land na de zomervakantie
van 2023 het schoolgebouw in gebruik nemen.
De huidige locatie van Wij-land op de J.J. Allanstraat 149 wordt na de verhuizing gesloten en
komt in eigendom van de gemeente Zaanstad.
Er zijn op dit moment nog geen nieuwe plannen
gemaakt voor deze locatie. Zodra hier meer over
bekend is, worden omwonenden hierover door
de gemeente geïnformeerd.
Kees Adema,
wijkmanager Westzaan van Gemeente Zaanstad
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Simone Dijkman
MAKELAARDIJ

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

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

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

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

Gebruikt u verschillende medicijnen?
T: 075 628 13 50 - E: venemawestzaan@solcon.nl
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Met de
houdt u het overzicht!

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie.

Wij
Wij regelen
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de schade
schade voor
voor u
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alle verzekeringsmaatschappijen!
verzekeringsmaatschappijen!
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Leenauto’s
Leenauto’s beschikbaar
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Houthavenkade
Fax
Houthavenkade 50
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Fax 075-6706123
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info@oudenaren.nl
1506 PD Zaandam info@oudenaren.nl

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

Molenwerf 9 • 1541 WR Koog aan de Zaan
Telefoon (075) 63 555 11 • www.apotheekwestzijderveld.nl
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10 Apotheek Westzijderveld.indd 1

www.oudenaren.nl
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IN DE SCHIJNWERPER

Joyce Bakker: ‘Als ik ga zitten moet de wasmachine wel draaien’
Joyce Bakker (48) woont met haar man
Jacco (52) en dochters Cheyenne (20) en
Chinouk (17) op Veldweg 7.

niks. De Rabobank had toen nog een reisafdeling.
Na een jaar werd dat afgestoten, waardoor ik bij de
zakelijke balie terechtkwam.

Waar werk je?

Hoe heb je Jacco leren kennen?

Ik werk drie dagen per week bij Aannemings- en
Hoveniersbedrijf Germieco, waar ik me bezighoud
met alle certificaten op het gebied van kwaliteit,
veiligheid, gezondheid en milieu. Ik zorg ervoor dat
de toolboxen eruit gaan. Denk daarbij aan helmen,
veiligheidsschoenen en -brillen. Die moeten de
jongens ook echt dragen wil je je certificaten kunnen behouden. In Amsterdam moet steeds meer
met elektrische apparaten gewerkt worden, omdat
die minder vervuilend zijn dan benzinemotoren.
Daarnaast werk ik ook twee à drie dagen voor Jacco. Hij heeft een eigen bedrijf, JB All Service, een
soort Germieco in het klein. Ik doe daar op kantoor
alles: van administratie tot personeelszaken. Lang
is het een eenmanszaak geweest, maar sinds twee
jaar een bv. Dit jaar bestaan we 25 jaar. Er werken
inmiddels vijf mensen in loondienst plus nog een
paar zzp’ers.

Het was een uit de hand gelopen vakantieliefde op
Menorca. We waren daar allebei met onze ouders
en trokken leuk met elkaar op. Jacco ging een week
eerder terug. Zodra ik geland was reed hij al twee
uur op zijn fiets door de buurt om te kijken of ik al
thuis was. Ik was net vijftien, hij was mijn eerste
vriendje. Op onze bruiloft heeft mijn vader gezegd:
‘Hij is binnengekomen om nooit meer weg te gaan.’
Het is na zes jaar een paar weken uit geweest, maar
voor je het weet ben je drieëndertig jaar verder. Ja
ja. We hebben flink gespaard voor de bruiloft, want
we wilden wel met alles erop en eraan. Toen de kinderen kwamen ben ik drie dagen blijven werken,
want helemaal thuis, daar werd ik naar mijn idee
geen leukere moeder van. Het werk voor Jacco kon
ik ook ’s avonds doen natuurlijk.

Heb jij niet ook bij Rabobank Westzaan
gewerkt?

Hoe typeer je jezelf?
Poeh. Best wel druk ja. Zelf zeg ik altijd met een
gekke bek: het is een kwestie van je ADHD goed
inzetten. Want dat heb ik denk ik wel, ja. Ik kan niet
stilzitten. Nou, een enkel avondje op de bank moet
nog wel lukken, maar de wasmachine moet dan wel
aan staan. Alleen tijdens de vakantie kan ik… Nee
toch niet. Dan gaat de laptop ook wel mee eigenlijk.
Met een eigen bedrijf gaat alles natuurlijk gewoon
door. Ik ben altijd lekker in de weer. We hebben in
het verleden veel vrijwilligerswerk voor de voetbal
gedaan, dus daar ging ook veel tijd in zitten.

Klopt, zeventien jaar. In 2000 zijn Jacco en ik hier in
het Reghthuys getrouwd en ik ben toen ook bij de
Rabobank begonnen. We hadden alle verenigingen
en stichtingen van Westzaan onder beheer. Toen
de bank hier dicht ging was ik nog heel wat jaartjes
zakelijk adviseur op het Ankersmidsplein, met ook
weer een heel leuk team. We verhuisden naar de
Mondriaantoren, waar we 24/7 open moesten zijn.
Nou, ik zag mezelf echt niet op zondagavond om
elf uur op het Amstelstation staan, dus daar was Voetbal je zelf ook?
ik snel mee klaar. Bij toeval kreeg ik voor een fac- Ja. Bij het 30+ damesteam van VVV Westzaan.
tuur iemand van Germieco aan de telefoon en daar Nou, zeg maar gerust 50+. Allemaal moeders van
bleek men nog iemand nodig te hebben. Ik werk meiden van (voorheen) onder de dertien, die ook
daar nu bijna vijf jaar. Maar ik kende ze natuurlijk voetbalden. Gisteravond weer bont en blauw. Ging
al veel langer. Ik vind die mannenlekker, haha. Met dat 7 tegen 7 team
wereld van no-nonsense en geen
trainen we twee keer per week en
Een
gezeik heel leuk. Niet ergens in blijspelen ook competities. Daan van
mannenwereld Gerrevink heeft daar de bootcamp
ven hangen. Gewoon effe regelen,
ik pak dat wel op en weer door. Dat. van no-nonsense gedaan. Echt heel jammer dat dat
gestopt is. Op maandag ga ik ook
naar de Zumba in De Kwaker. O ja.
Waar ben je geboren?
En
op
de
woensdag
train ik met onze stafford bij
Op de Marnixkade in Amsterdam. Na een half jaar
verhuisden we naar Krommenie, waar ik tot mijn W.I.K. in Zaandam. Daar heb ik een paar jaar gelezeventiende gewoond heb. Mijn ouders wilden den ook met onze rottweiler getraind.
daarna naar Zeewolde verhuizen, maar ik wilde
niet mee. Ik had toen drie jaar verkering met Jacco. Heb je met Jacco altijd in Westzaan geNou, toen hebben we een huis op de ‘t Hoenstraat woond?
gekocht. Ik zat nog in het examenjaar van een toe- Nee. Een jaar of vier geleden waren we op zoek naar
ristische opleiding, die ik na de havo heb gedaan. een zakelijk pand en zagen we in Saendelft ‘ons
Negen jaar heb ik bij een reisbureau in Wormerveer droomhuis’ met grote kamers en kantoor aan huis.
gewerkt. Het werd overgenomen en ik was dat Maar het lag op de verkeerde plek. De makelaar keek
werk ook helemaal zat. Ik wilde totaal iets anders raar op toen we er weer weg wilden. Van dit huis zijn
en heb een jaar bij een reclamebureau gewerkt. alleen de voor- en zijgevel blijven staan. Cheyenne
Maar gebakken lucht verkopen vond ik helemáál heeft achter een eigen appartementje. Toch willen

we ook hier niet voor altijd blijven wonen. Al drieëndertig jaar komen we meerdere keren per jaar in
Turkije en in de toekomst willen we daar ook gaan
wonen. Voor Jacco is daar genoeg werk en ik spreek
mijn talen, dus ik kan overal aan de slag. Jaren terug
wilden we dat al, maar de dames wilden niet mee.
Mijn schoonvader woont ook deels daar en deels in
Krommenie. Jacco heeft reuma. Het Turkse klimaat
is voor hem ideaal. Het lijkt ons fijn als straks een van
de meiden ons huis overneemt en dat wij, als we hier
zijn, in dat appartementje kunnen logeren.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Gezondheid sowieso. Mijn vader had vorig jaar een
ontsteking in zijn hersenen en heeft maanden moeten revalideren. Nu gaat het gelukkig weer goed. En
vorige maand is mijn schoonzus overleden. Gelukkig ben ikzelf kerngezond. Daarbij is sport voor mij
echt een uitlaatklep. Effe wat doen. Ik vind het leuk
om mezelf uit te dagen.
Marijke van der Pol
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Voor al uw feesten en partijen
tot 90 personen, de hele boot
voor uw gasten.
Ook voor vlees- & vis gerechten.
Zaanweg 51B
1521 DL Wormerveer
Telefoon 075 - 621 98 02
R es

ant
taur

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

Laat je

verrassen
door Westzaans
rundvlees
Biologisch
Hoge kwaliteit
Vlees bestellen op
bekavlees.nl
Afhalen in
de winkel

Openingstijden
Boerderijwinkel

elke zaterdag 09:00 tot 14:00 uur.

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

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

TWEEWIELERBEDRIJVEN
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makaria, die tijdens begrafenissen werd gegeten.
Geleidelijke veranderingen in het recept en de toevoeging van dompelen in honing leidden tot melomakarona, dat is afgeleid van het Griekse woord
voor honing ‘meli’ en ‘makaria’.

Wat een heerlijke weken hebben we gehad in maart, ongekend! Met je blote witte beentjes in de
zon. Wie had dat kunnen denken? Iedereen was wel toe aan een beetje warmte. De bloemen schieten uit de grond en de vogels tjilpen in de bomen. De mondkapjes waren opeens voor een groot
deel uit het straatbeeld verdwenen. Wel raar, het is toch weer even wennen. Zelf was ik toch nog
voorzichtig: nog niet de erge drukte opzoeken. Maar het voorjaar is begonnen! Misschien al zomervakantiekriebels naar Griekenland?

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Griekse honingkoekjes (Melomakarona)
Circa 25 stuks
Bereidingstijd: circa 50 minuten

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

185 gram zachte boter
100 gram suiker
135 gram zelfrijzend bakmeel
90 gram rijstebloem
1 theelepel kaneel
Mespunt kruidnagelpoeder
1 sinaasappel
2 eetlepels honing
1 eetlepel citroensap
1 kaneelstokje
75 gram walnoten

kaneelstokje toevoegen en aan de kook brengen.
Op laag vuur ongeveer 10 minuten zachtjes laten
koken. Intussen de walnoten fijnhakken of fijnmalen.
Kaneelstokje uit de suikerstroop nemen. De koekjes
uit de oven halen en op de bakplaat laten afkoelen.
Koekjes aan één kant in siroop dopen en op rooster
uitlekken. Bestrooien met de fijngehakte walnoten.

Bereiding:
Oven voorverwarmen op 175°. In een kom boter en
50 gram suiker mixen tot een licht en romig mengsel. Bakmeel zeven. Rijstebloem, kaneel en kruidnagelpoeder erdoor mengen. Sinaasappel uitpersen.
Al roerend beetje bij beetje sinaasappelsap en meelmengsel aan botermengsel toevoegen. Met de hand
snel tot soepel deeg kneden. Van deeg ovaalvormige
koekjes vormen. Koekjes op niet ingevette bakplaat
leggen. Koekjes in het midden van de oven in circa
20 minuten goudbruin en gaarbakken. In een steelpan rest van de suiker en ½ deciliter water doen. Op
laag vuur suiker oplossen. Honing, citroensap en

Weetje:
De melomakarona is een eivormig Grieks dessert
(koekje) dat voornamelijk bestaat uit meel, olijfolie
en honing. Het is een traditioneel dessert dat voornamelijk tijdens de kerstvakantie wordt bereid.
Historisch gezien wordt melomakarona verondersteld te zijn afgeleid van de oude en middeleeuwse

Openluchtdienst op kerkhof Grote Kerk
In de berichtgeving van het Reghthuys hebt u kunnen u lezen over de reuring die zij op 21 en 22 mei
organiseren in en om het Regthuys. Op zondagochtend 22 mei sluit de Grote Kerk hierbij aan met
een openluchtdienst op de plek midden tussen de
Grote Kerk en het Reghthuys: het kerkhof. Al eerder,
in 2017 en 2019, hebben we hier een openluchtdienst georganiseerd. We zijn erg blij dat het weer
kan! Ook de dienst staat in het teken van ‘Westzaan
ontmoet Oostzaan’. Een delegatie uit Oostzaan zal
de dienst bijwonen. Bovenal hopen we u als dorpsbewoners te ontmoeten. Al is het maar voor een
kop koffie of thee. Die staat vanaf half 10 klaar. De
dienst begint om 10.00 uur.
Voor alle duidelijkheid nog even het volgende. Er
wordt nog vaak gevraagd of er mensen begraven
liggen op het kerkhof. Dat is niet zo; alle graven
zijn geruimd. En de grafstenen die links en rechts
van de kerk gestapeld liggen, zijn door de architect

nadrukkelijk bedoeld als ‘bankje’. Natuurlijk blijft
het kerkhof een plek om respectvol mee om te
gaan, maar laten we hem ook gebruiken!


ds. Cornelis Visser

Eten en drinken
Op de peuterspeelzaal Babino Westzaan was
het thema van februari en maart ‘eten en
drinken’. Wij hebben dit uitgebreid besproken met de peuters. Wat voor soorten eten en
drinken zijn er en wat vindt iedereen wel en
niet lekker? We hebben verschillende knutsels gemaakt met de peuters. Ze hebben een
bordje met een broodje hagelslag gemaakt,
een boodschappenlijstje en een eigen beker
met onderzetter van strijkkralen. Het werken
met strijkkralen is goed voor de fijne motoriek. Wij hebben ook smoothies gemaakt
van yoghurt en fruit. Iedereen heeft z’n best
gedaan en sommige peuters dronken zelfs
twee bekers leeg.
We hebben met de peuters een bezoek gebracht
aan de Coop. Daar hebben we croissantjes gehaald
en die later heerlijk opgegeten. Ook zijn we bij de
visboer geweest. De peuters stonden geduldig te
wachten totdat de kibbeling en visfriet klaar waren,
om daarna alles lekker op te eten.
Mocht u nou denken: dat zou mijn peuter ook leuk
vinden, dat kunt u ons altijd bellen of mailen voor
meer informatie.

De openluchtdienst in 2017.

Monique van Westrop
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Grabbelen en Krabbelen 27
Herinneringen aan Westzaan

Vorige maand was mijn verjaardag en ik bereikte de respectabele leeftijd van 60 jaar. Nou is dat niet zo bijzonder, er zijn natuurlijk veel Westzaners
die een aanmerkelijk hogere leeftijd hebben. Wel bijzonder was dat mijn vriendin Sandra voor mijn verjaardag een leuke verrassing geregeld had.
We gingen, voor mij geheel onverwacht, een weekend naar Zuid-Limburg en daar aangekomen bleek dat mijn kinderen Patricia, René en zijn vriendin Noelle ook in het complot zaten. Die stonden ons al op te wachten in hartje Valkenburg, dus ineens waren we met vijf personen in een vakantiehuis. Dat was een totale verrassing voor mij dus, maar wel heel erg gezellig.

Klein Engeland in 1968 met rechts het huis van Roel van Dalen en daarnaast het dubbele woonhuis van de families Krom
en Boerkoel

Zaterdagavond zaten we daar met elkaar in dat
huis, onder het genot van een hapje en een
drankje en kregen we het over ons geboortedorp
Westzaan. Mijn kinderen vertelden onder andere
over hun herinneringen aan de Westzanerpolder,
het Rote (Pont Meyer) terrein en de komst van de
wijk tegenover de voetbalclub. Dichtbij in onze
eigen woonomgeving, maar ook de metamorfose
van de Zeilenmakerstraat, het verdwijnen van de
Blauwselfabriek, de papierfabrieken van Molenaar en Bakker aan het Weiver en de Nauernasche
Vaartdijk. Mooie herinneringen van mijn kinderen,
die nu ongeveer op de helft van mijn leeftijd zijn.
Maar zelfs in hun leven hebben er dus al extreme
veranderingen plaatsgevonden, in mijn leven nog
veel meer.
Natuurlijk is alles aan verandering onderhevig en
het maken van een foto is een momentopname.
Zo ben ik geboren in een tijd dat de Wegsloot al
grotendeels was gedempt en bouwvallige Zaanse
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panden massaal waren en nog werden opgeruimd.
Oudere dorpsgenoten zullen zich ongetwijfeld
nog veel meer kunnen herinneren. Maar de grote
veranderingen kwamen al in mijn vroege jeugd.
De Vogelbuurt of de ‘Nieuwe Buurt’ was in die tijd
nog in aanbouw en maakte ik ook mee dat de Burgemeester Verstegenstraat werd gebouwd. Dat
waren toen grote uitbreidingen. Uiteraard heb ik
meegemaakt dat er huizen werden gesloopt en
dan vervangen door nieuwe huizen, maar de structuur uit de 17e eeuw bleef eigenlijk ongewijzigd.
Als liefhebber van de Westzaanse historie heb ik
een ruime kennis van die vroegere eeuwen. Veel
woningen zijn na de Tweede Wereldoorlog verdwenen, vaak meer dan driehonderd jaar oud. De
snelheid van verandering en grootschalige projecten doen die oude structuur vaak helemaal teniet.
Ik zal zomaar wat voorbeelden bespreken.
Klein Engeland
Halverwege de 17e eeuw was dit het erf van palt-

rok-houtzaagmolen De Oude Vos met daarbij een
groot koopmanshuis waar de eigenaar woonde. Het
was vroeger een eiland, bereikbaar via het Haagenpad, gevolgd door een bruggetje. Dat pad liep
langs de stokoude grutterij (dat is een pelmolen,
aangedreven door paarden), later de timmerschuur
van Veldhuijs en naast Zuideinde 29. Eind 19e eeuw
werden op het eiland woningen gebouwd en het
oude koopmanshuis verbouwd tot twee woningen. Het buurtje kreeg in de volksmond de naam
Klein Engeland. Door de diverse particuliere eigenaren werd uiteindelijk geen onderhoud meer
gepleegd, een rij van vier houten woningen werd
rond 1960 al gesloopt. De resterende huizen werden in 1972 verkocht aan de gemeente Westzaan
en kort daarna werd alles afgebroken. De laatste
bewoners waren de gezinnen van Roel van Dalen
en de families Krom en Boerkoel in het oude koopmanshuis. Ook de timmerschuur van Veldhuijs
verdween in dezelfde periode. Na ruim tien jaren
braak te hebben gelegen, werd er door Woningvereniging Westzaans Belang in 1985 nieuwbouw
gepleegd. Het slootje werd gedempt en er verschenen 8 nieuwe woningen, de straatnaam werd
nu officieel Klein Engeland. Op de plek van de timmerschuur van Veldhuijs kwam een parkeerterrein.
Zeilenmakersstraat
Deze buurt werd in de 17e eeuw al genoemd en
heette de Oosterbuurt. Door de aanwezigheid van
de zeilenmakerij van Jacob Kruijt werd dit later het
Zeilenmakerspad. Een huis dat er ooit stond, was
een woning uit 1734 waar drukkerij Van Dijk en
Allan in begon in 1894. Dit huis is in 1963 vervoerd
naar de Zaanse Schans, waar het op het Zeilenmakerspad staat. In Westzaan was het inmiddels Zeilenmakerstraat geworden en werd min of meer een
industrieterrein met vrijwel alleen maar bedrijfsgebouwen. Alles is echter gesloopt en nu vinden we
daar een aantal woningen.
Westzanerpolder
De kanaalpolder werd rond 1875 drooggelegd,
waar voorheen de golven van binnenzee het IJ
tegen de dijk sloegen. De landbouwgrond zorgde
ervoor dat er boeren uit Zeeland, Zuid-Holland en

Boven: Westzanerpolder, de boerderij van Gijzenberg (voorheen Biesheuvel)met cruiseschip Queen Elizabeth in 2004.
Ook dit schip is in 2008 uit de vaart genomen.
Rechts: Dezelfde plek in 2022. Waar de boerderij van Biesheuvel
stond vinden we Gam Bakker en containeroverslag De Vrede

Brabant kwamen. Families als Hoogmoed, Biesheuvel, Bax, Van Bruinisse, Heermans en Flipse werden
hardwerkende inwoners van ons dorp. In de jaren
zestig van de vorige eeuw waren er al plannen om
de polder te bestemmen als industriegebied. Dat
zou tot een dertig jaar geleden nog niet gebeuren.
Ondanks de hevige protesten zette de gemeente
Zaanstad zijn plannen door en is het huidige industriegebied Hoogtij ontstaan.
Nauernasche Vaartdijk
Aan de Vaartdijk begon grootschalige industrie
rond 1910 met de komst van de fabriek van Molenaar’s Kindermeel. Molenaar was begonnen in
molen De Duinmeijer, die recht achter de blauwselfabriek heeft gestaan. De fabriek werd gesloopt
in 1977 en een aantal jaren later volgde het Plan
Molenaar. Daarnaast stond sinds 1956 de papierfabriek van Bakker, eigendom van Wouter Veenis.
Dit bedrijf was ook in een molen begonnen aan de
huidige J.J. Allanstraat, namelijk molen De Veldkat.
Maar ook dit bedrijf werd ingehaald door de tijd.
Het bedrijfspand is gesloopt en ook daar vinden
we nu woningen. Verder lag daarnaast een terrein
dat het ‘Vliegas’ werd genoemd. Rond 1960 werd
dit opgespoten met een dikke laag vliegas voor
de aanleg van een industrieterrein. Dat gebeurde
tegelijkertijd met de ondergrond van de Appel- en
Peereboomstraat, de Vogelbuurt en het Rote-terrein. Maar aan de Vaartdijk gebeurde niets en het
werd een prachtige speelplek. Ook werd het een
crossterrein waar ook wedstrijden werden gehouden. In 1993 werden hier een aantal straten aangelegd, vernoemd naar oude Westzaanse pakhuizen
zoals Het Ziedhuijs en Jagerslust.
Houthandel Rote
De bebouwing van dit terrein was al vroeg in de
17e eeuw begonnen met scheepswerven aan de
Dijksloot en de houthandel van Blaauw. Molen De
Huismusch stond recht achter Zuideinde 22, tegenwoordig kinderopvang De Kindertuin. Op die plek
van de kinderopvang werd in 1865 Pieter Rot geboren en startte daar op 21-jarige leeftijd een handel
in brandhout en -stoffen. Later was de brandstoffenhandel van Westrik daar gevestigd. Het bedrijf
van Rot, inmiddels ook handelaar in bouwhout,
groeide enorm. In 1918 nam hij houthandel Adriaan de Lange over, die al lang de opvolger was van
Blaauw. De Huismusch, inmiddels een stoomzagerij, werd omgedoopt tot De Adelaar. De houthandel liet de balkenhaven vergroten en al het vervoer

ging over het water tot ongeveer 1970. Toen werd
er gemoderniseerd en sloten en balkenhaven werden gedempt. Het deel van het bedrijf ten westen
van het Zuideinde, was al afgestoten. Daar was
vanaf de Groene Jagerstraat tot aan de Vogelbuurt
een groot terrein met houtloodsen. Door de komst

mijn geheugen en van mijn kinderen, maar zeker
geen compleet verhaal. Jongeren en recente Westzaners weten van deze historie eigenlijk niets, maar
ook zij zullen herinneringen maken die tot het verleden zullen gaan behoren. Dat is de vooruitgang
en zo zal het altijd blijven.

van grote houtloodsen en een moderne schaverij,
voortaan bereikbaar voor vrachtwagens, waren
deze terreinen overbodig geworden. Alles concentreerde zich dus voortaan aan de oostkant van het
Zuideinde. Ook de Wipbrug aan het Zuideinde kon
dus worden vervangen door een vaste brug. Houthandel Rot was inmiddels al sinds 1948 Houthandel
Rote. De bedrijfs- maar ook de familienaam werd
in dat jaar veranderd. Rot Hout klonk ook voor
geen meter. Het bedrijf werd in 1973 verkocht aan
het Engelse Meyer International. Ruim 20 jaar later
fuseerde Meyer met houthandel William Pont uit
Zaandam en veranderde de bedrijfsnaam in Pont
Meyer. Mijn kinderen weten nog goed dat hier de
houthandel aanwezig was en daarna was het een
prachtig speelterrein. De bedoeling is dat hier ook
woningbouw gaat komen.

Boven: Houthandel Rote in 1982. Het werfkantoor waar nu het
voormalige hoofdkantoor nog altijd staat.
Onder: De balkenhaven van Rote in 1968. Een jaar later volgde
de demping.

Tot zover over de veranderingen en onze herinneringen die we zullen koesteren. Zomaar wat uit

15

ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

Bi Happy Creations
Het zal midden vorig jaar zijn geweest dat mijn aandacht werd getrokken door een nieuwe
advertentie in De Wessaner van Bi Happy Creations. In de advertentie werd vermeld dat het
ging over cadeaus, inpakmateriaal, gave workshops en leuke kaarten. Mijn belangstelling was
gewekt. Toen ik daarna, begin dit jaar, mijn nieuwe lijstje met te interviewen adverteerders
van de redactie ontving bleek ook deze naam daarop te staan. Ik maakte zodoende snel een
afspraak met haar oprichtster, Bianca Maas, die op de Parkstraat in Westzaan woont.
Ze woont daar samen met haar man Flip en hun
beide zoons Dejan en Louis van bijna 9 en 4 jaar en
regelt van hieruit voorlopig haar business. Langzamerhand wordt dit een probleem, want er is flinke
belangstelling voor de workshops, die momenteel
nog maximaal uit zes personen bestaan. Het hiervoor benodigde cadeaupapier (inmiddels 700 rollen), linten en andere attributen voor de workshops,
alsmede de vele cadeau-artikelen die ze verkoopt,
gaan in haar woning steeds meer plaats innemen.
Ja, want de beleving van een mooi ingepakt cadeau
waar veel aandacht aan besteed is, is voor de ontvanger veel intenser, vertelt Bianca mij enthousiast.
Voor de verdere opsmuk van een cadeau levert ze
ook nog allerlei kaartjes, labels, stickers en droogbloemen, die ter verfraaiing met de nodige creativiteit aangebracht kunnen worden. Voor een verdere
uitbouw van haar activiteiten is Bianca op zoek naar
een ruimte waar ze dit alles kan opslaan en workshops kan organiseren. Ze hoopt daar dan aan een
ruime tafel met de deelnemers te kunnen samenwerken. Het zou helemaal fijn zijn, wanneer ze er
een klein winkeltje van zou kunnen maken. Aftrek
voor haar cadeaus is er volop. Er is veel vraag naar
de kadoosjes (cadeaupakketten) op maat. Zo biedt
ze cadeaupakketten voor verjaardagen, beterschap,

geboorte en troost. Standaard, zoals aangeboden
op de website, of op maat. Ook is er een eerste-hulpbij-afscheidpakket dat bijvoorbeeld gegeven kan
worden door collega’s die iemand naar een andere
functie zien vertrekken.
Voor ieder feest en gelegenheid heeft Bianca een
persoonlijk idee. Zo bedacht ze voor een klant die
haar een budget voor tuinartikelen gaf een eerstehulp-bij-tuinierenpakket, waarvoor ze de attributen
samenvoegde en feestelijk verpakte. Een bijzondere
opdracht had ze afgelopen maand. Een romantische Egyptische klant had haar bedrijf op Instagram
gevonden. Hij was onder de indruk geraakt van haar
veelkleurige en originele mogelijkheden van verpakken. Daarop had hij bij Amazon een mooie camera
voor zijn Hollandse vakantievriendin gekocht en aan
Bianca laten zenden. Zij moest hem mooi verpakt
doorsturen naar het adres in Nederland.
Gevraagd naar haar beweegredenen om in deze
markt haar toekomst te zoeken vertelt ze dat ze door
een vriendin tweeënhalf jaar geleden een workshop
cadeau-inpakken in Schagen aangeboden had
gekregen. Die heeft ze toen met veel genoegen
gevolgd. Haar creatieve geest werd erdoor geprikkeld, waardoor ze besloot hiervan haar passie te

Jubilarissen van Jahn
Tijdens de jaarvergadering van gymvereniging Jahn werd een aantal jubilarissen in het
zonnetje gezet.
Marian Grootes is 25 jaar lid, Ria Leyendekker ook
25 jaar, Margreet Kars is 40 jaar lid en heel bijzonder: Trijnie Roos is maar liefst 80 jaar lid van Jahn.
Ria Leyendekker en Margreet Kars waren verhinderd.
Op de foto’s zien we Trijnie Roos (links) en Marian
Grootes (rechts).
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Bianca Maas

maken en in haar omgeving tot een succes te maken.
Vervolgens kwam bij haar het idee op om voor geïnteresseerden in het hele land er een webshop voor
in te richten. Dit is momenteel een groot succes aan
het worden.
www.bihappycreations.nl
instagram.com/bi_happy_creations

Vrijwilligerscoördinator maakt Roda toekomstgericht
Jelmer Knossen groeide op in Westzaan als
jongste van drie zonen. Korfballen deed hij
pas vanaf zijn 14de, eerst was daar voetbal
en tennis. ‘Mijn broers korfbalden bij Roda.
Door naar hen te kijken, ontdekte ik hoe leuk
ik het vond om zelf een balletje te schieten.
Daarbij zag ik al jong dat korfbal een sociale
sport is, met jongens en meiden gemengd.’
Jelmer speelde jaren in de selectie van Roda en is
sinds vorig seizoen gestopt als spelend lid. Korfbal
staat echter centraal in zijn leven. Hij heeft van zijn
hobby zijn werk weten te maken en heeft al jaren zijn
eigen bedrijf Korfbalkids. Vanuit dat bedrijf verzorgt
hij de ledenwerving voor verschillende korfbalclubs
in Nederland, ook voor Roda Westzaan. Daarbij doet
hij ook vrijwilligerswerk voor de Westzaanse korfbalclub. Geeft hij trainen aan de Kangoeroes (kleuters)
en de F1 en sinds kort is daar de functie ‘vrijwilligerscoördinator’ bij gekomen.
Op de vraag waarom deze functie ontstaan is, heeft
Jelmer Knossen een passend verhaal: ‘We zijn een
prachtige en gezonde dorpsclub, die we graag willen
laten voortbestaan. Daarvoor hebben we uiteraard
ook vrijwilligers nodig. Roda heeft een prachtig veld
en we moeten vooruit kijken. We willen toekomstbestendig zijn en daarbij vinden we het belangrijk
dat de leden (en niet-leden) binding hebben met de
club. Ze moeten de club willen dragen. Als vrijwilli-

gerscoördinator heb ik contact met de verschillende
commissies. Ik help ze op weg, inventariseer waar de
knelpunten liggen en waar er vacatures openstaan.
Onlangs heb ik een onderzoek onder de ouders van
de jeugdleden opgezet. Hierin werd gepeild hoe
men de informatiestroom ervaart, de communicatie, de bereidheid om vrijwilligerswerk te doen en de
gebruiksvriendelijkheid van de website. Hier vanuit
maak ik met het bestuur de balans op en daar zullen
nieuwe plannen uit voortkomen die ervoor zorgen
dat we ons blijven ontwikkelen en verbeteren.’
Verbinding staat voor Roda voorop, vriendschappen
binnen het team, waardoor je ook buiten korfbal leuke activiteiten met elkaar onderneemt. Door de activiteiten die de verschillende commissies opzetten,
leren de kinderen elkaar anders kennen en dit versterkt de onderlinge banden en de teamspirit. Jelmer:
‘Onze B en A jeugd doen ook veel voor de jongere
jeugdleden. Hun grootste drijfveer? Ze willen graag
iets terugdoen voor de club. Ze voelen zich verantwoordelijk voor de club en dragen graag hun steentje bij. Als je dit nog verder weet uit te bouwen is de
cirkel rond en zal de club toekomstbestendig zijn. Het
is van belang dat de jeugd en de ouders vanuit hun
intrinsieke motivatie een taak op zich willen nemen.
Die motivatie wordt vergroot door verbinding te voelen. Vrijwilligers zijn hard nodig. Roda is een sociale,
sportieve en gezellige dorpsclub die met de hulp van
vrijwilligers een mooie toekomst zal hebben!’

Heb je interesse om als vrijwilliger iets voor Roda te
betekenen, kun je contact opnemen met Jelmer:
jelmerknossen@hotmail.com.

Trappen tegen Huntington met tweede fietsfestijn
U weet het ongetwijfeld nog: twee jaar geleden was ons dorp 24 uur lang gevuld met raceen toerfietsers onder politie-escorte met
loeiende sirenes. Veel Westzaners hadden de
vlag uitgehangen, stonden langs de route of
hadden iets bemoedigends voor hun woning
of hun winkelpand geplaatst. De belangstelling was overweldigend en zo ook de uiteindelijke opbrengst van ruim 33 duizend euro.
Die opbrengst werd volledig geschonken aan
verder onderzoek naar genezing van de slopende en zeldzame ziekte Huntington.
We zijn heel blij dat de initiatiefnemer (en zelf Huntington-patiënt) Edwin Stolp nog immer gek is van
de wielersport en zijn grote organisatieteam zover
heeft gekregen om een tweede editie van dit evenement te organiseren. Er is eigenlijk maar één verschil
met de vorige editie en dat is dat alle activiteiten
plaatsvinden op één dag, namelijk zondag 3 juli van

10 tot 17 uur. De start/finish en alle festiviteiten zullen weer georganiseerd worden op het complex van
voetbalvereniging Westzaan.
Ook dit jaar hebben zij uw steun, in welke vorm
dan ook, wederom hard nodig. Het onderzoek naar
genezing is nog lang niet voltooid en kost heel veel
geld. Zo kunt u zich binnenkort inschrijven voor
diverse fietsafstanden, waarbij voor alle deelnemers
geldt dat de afstand individueel of met een groepje
in eigen tempo gereden kan worden. Maar ook uw
aanwezigheid die dag op het complex met een hapje en een drankje wordt enorm gewaardeerd.
De voetbalvereniging is uiteraard zeer verheugd dat
zij dit evenement opnieuw mede mag organiseren.
Dit heeft niet uitsluitend te maken met het feit dat
het de eerste keer vlekkeloos verliep en dat de vereniging hiermee ook een maatschappelijke functie
vervult, maar zeker ook omdat Edwin jarenlang binnen de club een geweldige vrijwilliger is geweest en

tevens ontwerper van het prachtige 100-jarige jubileumlogo, dat overal op het ultramoderne complex
te bewonderen valt. Mocht u iets meer willen weten
over Huntington, hoe u iets kunt doneren en/of op
die dag iets zou willen sponsoren, dan kunt u dat
allemaal vinden op www.huntingtonzaanstreek.nl.
De komende maanden gaan we in De Wessaner wat
dieper in op alle activiteiten.
Arno van den Broek
Trappen tegen Huntington. Foto Mike Bink.
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Westzaans
Dameskoor

Naar aanleiding van onze oproep om de
Westzaanse Kikkertjes te vinden hebben wij
een paar heel leuke reacties gehad, waarvan
we u er hierbij een willen laten zien. Een krantenknipsel van een zangspel in de Vermaning
te Zaandam, april 1982.
Die wilden wij u niet onthouden. Inmiddels zijn
wij druk aan het repeteren voor de 4 Mei-herdenking in de Grote Kerk aan de Noord, waar wij Only
Remembered, Schindlers List en Peace ten gehore
zullen brengen en in samenzang We’ll Meet Again
van Vera Lynn. Het volledige programma leest u in
het bericht van de 4 Mei-commissie.
Voor ons jubileum zijn wij druk bezig. Het wordt in
het najaar, nog geen datum bekend, maar het gaat
leuk worden.
Trijnie Hartman, secretaris Westzaans Dameskoor
Achterste rij vlnr: Marja, Aukje, Diederik, Ria, Viktor, Jose en Sandra. Voorste rij: Reindert, Willemijn, Elsemiek, Jose, Piet en Frits.
Foto Fred Eerenberg.

Herleving leeft op
Na alle coronaperikelen en stilstand in de
afgelopen twee jaar wordt het leven weer
een stuk aangenamer en kunnen we als
toneelvereniging Herleving weer repeteren
in dorpshuis De Kwaker. Het is echter wennen aan deze nieuwe situatie. De mondkapjes zijn verdwenen en de 1,5 meter afstand
wordt niet meer gehandhaafd, toch zijn veel
mensen nog voorzichtig als het om besmettingen gaat.
Op dinsdag 22 maart zijn we gestart met de repetities van een nieuw stuk, getiteld: To be or not tot be,
een komedie van schrijver Mirjam Bosveld, naar een
idee van Simone Bartels, Mirjam Bosveld en Karen

Brouwer. Met enthousiasme zijn we gestart met circa 15 spelers onder regie van Ria Kee-Holkamp.
Het stuk speelt in Nederland, maar het kan ook
Engeland zijn. Het gaat over een echtpaar dat een
bed and breakfast, To be or not to be, begint. Het is
een hilarische komedie voor jong en oud.
De datums van de uitvoeringen worden nog nader
vastgesteld, maar zullen in ieder geval in november
plaatsvinden.
Als u meer over de voorstellingen wilt weten, kunt
u ons op de website volgen:
www.tvherlevingwestzaan.nl

Dietrich Bonhoeffer
in Grote Kerk
Op 9 april 1945 werd de Duitse theoloog Bonhoeffer terechtgesteld. Via familiebanden was
hij betrokken geraakt bij het verzet. In zijn laatste jaren van gevangenschap schrijft hij brieven,
gedichten en gebeden bedoeld voor familie en
medegevangenen.
De kunstenares Jeltje Hoogenkamp heeft n.a.v.
deze gedichten en gebeden dertien schilderijen
gemaakt. Zij kiest hierbij een heel persoonlijke
invalshoek en maakt zo kennis met het leven en
het werk van deze moedige en kwetsbare man. In
de maanden april en mei hangen haar werken in
de Grote Kerk te Westzaan. Let u even op de openingstijden van de kerk als u de werken wilt komen
bekijken in de komende periode.
Ria Knossen

19

De lekkerste kazen
en wijnen

PLACE2BIJLES.COM

BIJLES VOOR
ELK NIVEAU
Vmbo, Havo, Vwo

Wij hebben ze!

CONTACT:
-PLACE2BIJLES@GMAIL.COM
TEL: 0637354097
Vol zelfvertrouwen elke toets in gaan!

Maak snel en gemakkelijk een
afspraak via deze QR-code.

Zuideinde 38
Koog aan de Zaan
075-6160244
www.lecockelon.nl
9

DEXIS NETHERLANDS
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

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

GRATIS WAARDEBEPALING
 Hatha Yoga
 Yin Yoga
 Workshops
Speciale lessen
WWW.YOGASTUDIOTINY.NL
06 30 24 58 85
Lid Vereniging Yogadocenten
Nederland
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A.F. de Sav. Lomanstraat 8 Zaandam 075 616 14 14
Zuideinde 51 Koog aan de Zaan 075 616 14 14
Heiligeweg 91 Krommenie 075 621 89 28

GEGARANDEERD DE BESTE KEUS!

Restauratie
Reghthuys van
start gegaan
Op 28 maart is Bart Nieuwenhuijs begonnen met
de restauratie van het timpaan en de voorzijde van
het Reghthuys. Van beneden af leek het voor een
gewone Westzaner er allemaal niet zo erg uit te
zien, maar op de foto is duidelijk te zien hoe dringend deze restauratie nodig is!
Dankzij de steun van het Honig Laanfonds, het
Prins Bernhard Cultuurfonds en het Rabobank
Coöperatiefonds kunnen we het gehele eerste
deel, zoals gepland, laten uitvoeren. Maar voor
de overige restauratie is nog een bedrag van
€ 150.000,- nodig. Als elk huishouden in Westzaan
€ 25,- doneert komen we als dorp met z’n allen een
heel eind op de goede weg. Als het tot uw mogelijkheden behoort, doneer dan vandaag nog zodat
het Reghthuys behouden blijft voor Westzaan en
de Westzaners. Red het Reghthuys en doneer via
hiernaast staande QR code:

Gratis yoga in Lambert Melisz
Na een paar jaar afwezigheid is er weer gratis yoga
in wooncomplex Lambert Melisz. De 1e les was op
woensdag 6 april. Tijdens de lessen leer je rustige
bewegingsoefeningen die iedereen kan doen. Het
maakt niet uit of je stijf of gehandicapt bent of nog
nooit yoga hebt gedaan, want je zit op een gemakkelijke stoel. Door de oefeningen krijg je geen
spierpijn, maar na een paar weken zul je wel voelen
dat je wat soepeler gaat worden. Ook leer je adem-,
ontspannings- en meditatie-oefeningen om meer
energie te krijgen en beter te kunnen slapen. De les
duurt 30 tot 45 minuten en daarna is er nog wat tijd
om vragen te stellen bij een kopje koffie of thee.

Wanneer je je wilt opgeven of wat extra informatie
wilt hebben, kun je bellen met Ger Mosman: 0756404 373

Muziekmiddag
In de Zuidervermaning is op zondag 15 mei van
12.00 tot 16.00 uur een muziekmiddag. Leerlingen
van Fluxus zullen muziek maken op diverse instrumenten, van gitaar tot viool en hoorn. Ook zullen
er deelnemers of misschien wel winnaars van het
Pasveerconcours aanwezig zijn.
U bent van harte welkom, loop rond, bekijk het
mooie gebouw en geniet ook nog van de goede
akoestiek, waardoor de muziek van de enthousiaste leerlingen prachtig klinkt. De toegang is gratis.
Mis het niet!

De gratis lessen zijn er elke woensdag van 15.00 tot
16.00 uur.

Groene vingers welkom!
Terwijl ik dit schrijf sneeuwt het, maar een
paar dagen geleden was het toch echt al
lente en leek het tuinseizoen al helemaal van
start te kunnen gaan. Op de tuin was het een
gezellige drukte met mensen die de bedden
schoonmaakten, mest uitstrooiden en de
eerste zaailingen in de grond in zetten. Laten
we hopen dat het meevalt met de nachtvorst!
De doperwten, peultjes en kapucijners kunnen nu
de grond in. Dat is wel oppassen geblazen, want
de vogels lusten ze graag en graven ze op als ze
de kans krijgen. Een stuk oude vitrage over het
rek waar ze straks tegenop gaan klimmen moet ze
tegenhouden, maar dat lukt niet altijd...
Intussen steekt ook het onkruid de kop alweer op.

Maar zal ik eens eerlijk zijn? Ik vind onkruid wieden
eigenlijk een klus om te ontspannen. Je hoeft niets
te plannen, even nergens aan te denken, gewoon
kijken wat mag blijven staan en wat weg moet. Mijn
tuin is nooit ‘zwart’. Hij staat vol met uitgezaaide
planten van vorig jaar, met daartussen papavers,
goudsbloemen, kamille en andere kruiden. De eerste vaas met bloemen uit eigen tuin is overigens
alweer gevuld!
Heb je ook zin om te tuinieren? Bij onze tuinvereniging is op dit moment een tuin beschikbaar. Stuur
een berichtje naar tuinwestzaan@gmail.com en wie
weet kun je binnenkort aan de slag!
Jelga Biesheuvel, Tuinvereniging Westzaan
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(075)
612 59 33

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

Dennis Bakker

Als momenten herinneringen worden ...

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

lab

Martin van der Blom

Blankenburg 17
1551 AS Westzaan

www.bakkerenvanderblom.nl
info@bakkerenvanderblom.nl

03

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

•

Communicatieweg Oost 12
Watertoren, 7e verdieping
Assendelft

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

www.joek-aa.nl

DE WATERTOREN ASSENDELFT
TROUWEN, VERGADEREN, FEESTEN
EN/OF ETEN OP ONGEKENDE HOOGTE

WATERTOREN AGENDA MEI - JUNI
Zo 8 mei

HIGH TEA ** (reserveren noodzakelijk)

Za 14 mei

Diner op hoogte 4-gangen **

Do 19 mei

VOL - BINGO

Vrij 20 mei

VRIJMIBO van 17.00 tot 22.00 uur

Zat 11 juni

Diner op hoogte 4-gangen **

Zon 12 juni

HIGH TEA * (reserveren noodzakelijk)

Zo 16 juni

BINGO (reserveren noodzakelijk)
*=vrij entree **=betaald entree/reserveren

www.dewatertorenassendelft.nl
Communicatieweg Oost 12, 1566 PK Assendelft
reserveren@dewatertorenassendelft.nl
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boomrooierij • boomverzorging
• boomveiligheidscontrole
• bomen en planten
• stobbenfrezen

www. meijerboomverzorging.nl of bel 06-21800308

Tenniskamp vermoeiend maar onvergetelijk
Na twee jaar overgeslagen te hebben, kon het nu dan eindelijk een
keer doorgaan: het beroemde tenniskamp bij TV Westzaan, waar
door alle kinderen van de club nog jaren over wordt gesproken. Normaal is het een heel weekend inclusief slapen, maar voor de grote
groep erg jeugdigen is dat misschien nog iets te spannend en vermoeiend. Vandaar dat het dit keer alleen een zaterdag was.

Kleuters De
Kroosduiker op pad
Op De Kroosduiker was in maart het schoolbrede
thema ‘milieu en kringloop’ aan de orde. Bij de
kleuters werd een echte kringloopwinkel gemaakt.
Maar we leerden ook veel over afval sorteren. Op 28
maart ging elke kleuter met een eigen vuilniszak vol
papier, glas en plastic op pad om alles zelf in de goede afvalcontainer te gooien. Dat lukte heel goed,
want we hadden het in de klas al geoefend. We letten ook goed op dat we de statiegeldflessen niet
weggooiden, want die gingen we later inleveren bij
de flessenautomaat van de DekaMarkt. En wat een
verrassing, dan krijg je een bonnetje dat geld waard
is. Zouden we daar iets van kunnen gaan kopen dan?
Ja, dat lukte en zo konden we iets lekkers voor in de
klas kopen!

Tenniskamp TV Westzaan. Foto Celine Crine.

Op 19 maart om 13.00 uur gingen we van start. Een
enorm groot deelnemersveld van wel 45 enthousiaste kinderen tussen de 4 en 14 jaar had zich ingeschreven en kwam met bonzend hart het park op
lopen. Was die grote stormbaan op het grasveld van
de voetbalclub ook een onderdeel van het tenniskamp…? Absoluut!
We hadden een vol programma, dus meteen aan de
slag! De groep werd in tweeën gesplitst en groep 1
ging van start op de tennisbanen met racket en bal
en de andere groep kon meteen goed opwarmen
bij de stormbaan, waar ook vele andere leuke spelvormen gedaan werden. Estafette met een mega
vier-op-een-rij-spel. Stress alom als je komt aangerend en je ploeggenoten oorverdovend staan te
joelen in welk gaatje je je fiche moet gooien. Terugrennen en hop, de volgende speler wordt ernaartoe
geschreeuwd. Ook het Kubb-spel blijft altijd een
succes, en boter-kaas-en-eieren in estafette geeft
zo ongeveer dezelfde stressfactoren als bij het vierop-een-rij. Ondertussen schijnt het zonnetje volop.
Helios, onze zonnegod, heeft een stralend humeur
en verblijdt ons met zijn zonnestralen.
Na 45 minuten was het tijd voor een welverdiende
pauze. Limonade met een lekker stuk fruit, we zijn
tenslotte op een sportkamp, werd gretig genuttigd.
De onderdelen werden vervolgens omgedraaid en er
mocht wederom 45 minuten lang gebikkeld worden.
Het volgende onderdeel op het programma was de
‘speurtocht’. Hoe leuk is het als alle kinderen op een
sportclub elkaar leren kennen en het niet uitmaakt
wat de leeftijd of het niveau is! Bij deze speurtocht
waren dus allemaal vragen en opdrachten die ze
met elkaar moeten oplossen. Overal op het park
waren opdrachten verstopt, zoals een rebus oplossen, een levende piramide bouwen en hier een
foto van maken et cetera. Superleuk om te zien hoe
iedereen hier vol overgave mee bezig was. De oudere kinderen namen de jongere kinderen perfect op

sleeptouw, ondanks de opmerking in het begin van
een 14-jarige: ‘Is het wel zo verstandig om pubers
zonder verantwoordelijkheidsgevoel te belasten
met de oppas op zulke kleintjes?’ Dat blijkt in de
praktijk dus prima te werken.
Als laatste sportonderdeel van de dag werd er nog
een soort zeskamp gedaan in teams. Tennis-, voetbal-, tafeltennis-, playstation-, stormbaan- en puzzelkwaliteiten werden hier gevraagd. Zo was er voor
iedereen een onderdeel waar hij of zij in uitblonk.
Na al deze energieslurpende activiteiten was het tijd
voor het avondeten. Met 45 hongerige kinderen is
het een hele opgave om iedereen zo snel mogelijk
tevreden te stellen. Gelukkig had onze jeugdcommissie een briljant idee om de patat over de tafels
te strooien en zo de hongerige wolven op hun wenken te bedienen. De maagjes werden snel gevuld
en de eerste ploeg (kinderen 4-8 jaar) mocht zich
gereed gaan maken voor de bioscoopavond. Jawel,
de tenniskantine was omgebouwd tot een volwaardige bioscoop met een scherm waar Pathé nog een
puntje aan kan zuigen. De Disneyfiguren spatten
kraakhelder van het scherm. In de pauze mocht
iedereen nog even boven de kampvuren marshmallows bakken, om vervolgens de film af te kijken. Om
20.00 uur ging deze groep voldaan en wel naar huis
en vielen bij sommigen de ogen stiekem al een klein
beetje dicht.
De oudste groep kinderen (9-14 jaar) mochten nu
plaatsnemen in de bios. Tijdens de eerste film had
deze groep in het donker levend stratego gespeeld
en de avondmaaltijd was alweer goed gezakt zo te
zien. Tijdens de film werden de popcorn en chips
goed genuttigd. Nadat om 22.00 uur ook hier het
doek viel, kon er worden opgeruimd en was de
conclusie van de begeleiders: Tenniskamp 2022 is
weer achter de rug. Het was een vermoeiende, maar
bovenal schitterende dag!

En wat een geluk dat we onderweg ook de vuilniswagen nog tegen kwamen. De kleuters wisten al
heel goed te vertellen dat het bij de grijze containers
om restafval ging en dat dat bij de vuilverwerking
verbrand zou worden. Later in de week gingen ze
nog een keer op pad om zwerfvuil te rapen, want
dat waren we bij ons wandelingetje ook tegengekomen. Daar hadden we over geleerd dat het heel
lang in de natuur zou blijven liggen of in het water
terecht zou kunnen komen en dat is natuurlijk heel
slecht voor ons milieu. Al met al weer een heel leerzaam thema voor de kleuters.
Juf Petra

Melchert Leguijt, trainer
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• Vakmanschap
• Communicatie
• Kwaliteit

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

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

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

www.bouwbedrijfwerkhoven.nl
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Op zoek naar
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075-6218845

010-4625985

Provincialeweg 21a

Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie

3047 BB Rotterdam

WWW.INTERSELEKTIE.NL

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

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer
Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer
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Kleine Tocht 37 1507 CA Zaandam

4 meiherdenking
in
Grote
Kerk
Na twee jaren van coronarestricties is het
weer mogelijk een openbare 4 mei-herdenking te houden. Op 4 mei organiseert het
4 mei-comité van Westzaan deze herdenking
in de Grote Kerk aan de Torenstraat.
Hier in Nederland kunnen we sinds het einde van
de Tweede Wereldoorlog in vrijheid leven. De actualiteit gebiedt te zeggen dat dit niet overal in de
wereld het geval is, zelfs niet in Europa. Op het
moment van het schrijven van deze aankondiging
was de oorlog in Oekraïne nog gaande en was er
nog geen zicht op vrede of een wapenstilstand. De
oorlog in Oekraïne toont hoe kwetsbaar vrijheid is
en sterkt het 4 mei-comité om zowel oorlogsslachtoffers te herdenken als het belang van vrijheid,
democratie en rechtsstaat uit te dragen.
Het programma in de Grote Kerk begint om 19.30
uur met een inloop vanaf 19.00 uur. Aan het programma werken mee het Dameskoor Westzaan en
Joost en Jasper Rijken, die het programma muzikaal
zullen omlijsten. Een lid van het gemeentebestuur
zal een toespraak houden. Ook de jeugd levert een
bijdrage. Na afloop is er koffie en thee.
Het 4 mei-comité Westzaan roept alle inwoners op om
net als vorig jaar op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang tot zonsondergang).
Jan Heijink, commissie 4 mei-herdenking Westzaanse
Gemeenschap

Open Joodse Huizen/
Huizen van Verzet in Zaanstad
Dit jaar is er weer een editie van Open Joodse
Huizen/Huizen van Verzet. Met de oorlog in
Oekraïne realiseren wij ons eens te meer dat we
sinds de Tweede Wereldoorlog in vrede en vrijheid kunnen leven. En dat vrijheid en vrede niet
vanzelfsprekend zijn. De oorlog in Oekraïne en
de strijd die de mensen daar leveren om hun
democratie, rechtsstaat en zelfstandigheid te
bewaren maakt duidelijk dat het blijven vertellen van verhalen van verzet en onderduik uit de
Tweede Wereldoorlog moet blijven. Diep respect
voor de mensen die in de Tweede Wereldoorlog
de overheersing en nieuwe regels niet voor lief
namen en in opstand kwamen om joodse inwoners te beschermen en daarbij hun leven op het
spel hebben gezet. Velen van hen zijn in de oorlog vermoord. U bent van harte uitgenodigd om
naar een van deze verhalen te luisteren.
We kiezen dit jaar voor drie bijeenkomsten op grotere locaties. De Open Joodse Huizen vindt plaats op
zaterdag 30 april en de bijeenkomsten starten om
10.30 uur. De drie locaties zijn:
Grote Kerk Westzaan, Kerkbuurt 37
De bijeenkomst wordt geopend door Arianne de
Jong, directeur van het Nationaal Comité 4 en 5
Mei. Er zal muziek worden gespeeld door Dirk Kit
en zijn kleindochter Fien Damminga. De spreker is
Salo Muller. Salo Muller heeft een aantal weken in
Westzaan ondergedoken gezeten bij de familie Valk
in huis. Theo Valk was een van de kinderen bij wie
Salo in huis kwam en kent Salo vooral als Jopie, zoals
hij toen genoemd werd. Hoe is het om als kind bij
vreemden in huis ondergebracht te worden en hoe
ging dat als er alarm werd geslagen?
Kantine Tate and Lyle, Lagedijk 5, Koog aan de
Zaan
De bijeenkomst wordt geopend door Sanna

Munnikendam, voorzitter van het 4 en 5 Mei Comité
Zaanstad. Dit verhaal gaat over het verzet dat al snel
na de start van de oorlog ontstond. Een grote groep
mensen, waaronder de directeur van het bedrijf dat
nu Tate & Lyle heet en vele mensen uit de omgeving, werd bekend onder de naam de Stijkelgroep.
Als eerste wordt de film van Monumenten Spreken
vertoond over de Stijkelgroep. Daarna vertellen Lida
Sanders en Jeroen Breeuwer het verhaal van het
echtpaar Ero, eigenaren van de Waakzaamheid.
De Doopsgezinde Vermaning, Westzijde 80,
Zaandam
De bijeenkomst wordt geopend door Onno Hoekmeijer, voormalig voorzitter van het 4 en 5 Mei
Comité Zaanstad. In de Vermaning hangt het monument van Geertje Pel, de vrouw die een Joodse baby
redde en zelf het leven verloor. Het verhaal dat hier
verteld wordt door Ronald van Rooij gaat over het
tragische lot van de familie Eisendraht, huisarts in de
Botenmakersstraat. Henk Bouman, zoon van de personeelschef bij geurfabriek Polak & Schwarz, vertelt
over de prachtige rol van Cook Brummer, directeur
in die oorlogstijd. Het pand is nu bekend onder de
naam Maison Essence. Het bedrijf kreeg in de oorlog
snel te maken met de beperkende maatregelen van
het naziregime. De bijeenkomst start met de film
van Monumenten Spreken over Polak & Schwarz.
U bent van harte welkom om een van de bijeenkomsten bij te wonen. U hoeft zich niet aan te melden.
De locaties zijn vanaf 10 uur open. Na de verhalen is
het mogelijk om vragen te stellen en met elkaar in
gesprek te gaan.
Open Joodse Huizen/
Huizen van Verzet in Zaanstad:
Rina, Onno, Dick, Nanny, Bas, Timna, Marc en Herman

Muzikale voorstelling in Reghthuys
‘In de schaduw van het Achterhuis’ is een muzikale voorstelling die een persoonlijk familieverhaal van voor, in en na de oorlog vertelt, over hoe
gewone mensen in uitzonderlijke omstandigheden kwamen. Ook 75 jaar later kennen weinigen
deze geschiedenis, die zich afspeelde nabij het
wereldberoemde Achterhuis. De grootouders van
violiste Sandra Kox raken bevriend met de ouders
van Anne Frank, Otto en Edith Frank en met Miep
en Jan Gies, de helpers van de onderduikers in het
Achterhuis uit de Rivierenbuurt in Amsterdam. Passages in het dagboek van Anne verhalen over de
geboorte van Sandra’s moeder, over haar opa maar
ook de hond van de familie komt in beeld. Het verhaal gaat vooral over het leven van mensen dat,
ondanks de verschrikkingen van de oorlog, toch
gewoon doorging en over hoe te overleven.

Dramaturge Marianne van Vliet regisseerde de
voorstelling op basis van het dagboek van Miep
Gies, gesprekken met en herinneringen van de
betrokkenen en fragmenten uit het dagboek van
Anne Frank. Hendrik-Jan Bosma is verantwoordelijk voor de muzikale vormgeving en arrangementen, waarbij hij aansluit op de sfeer van de tekst:
wrang, soms hoopvol, dan weer verstild, maar
ook licht.
Elise Keep (zang), Carien van Opstal (verteller),
Sandra Kox (viool), Evelien Dubbeldam (cello),
Hendrik-Jan Bosma (piano), Marianne van Vliet
(tekst en regie).
De voorstelling is op 1 mei en begint om 15.00
uur. Bestel tijdig uw ticket via:
ticketsreghthuys@gmail.com.
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EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

Wandelweg 41B • 1521 AB Wormerveer
Tel.: 075 - 621 21 08 • info@renaudwitgoed.nl
W W W. R E N A U D W I T G O E D . N L

INSTALLATIEMAN
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www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

renovatie
onderhoud
service

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

Uitvaartverzorging

Dag & Nacht bereikbaar
023 - 5 371 375

VISHANDEL PLAT

WEBSITES • HOSTING • ONDERHOUD

opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan

www.luvu.nl
uitvaartleidster:
M.C. Luttik
Jacobus van Waertstraat 23
1551 CH Westzaan
075-6170954/06-4968679

Standplaats Praxis Zaandam
Geopend maandag t/m zaterdag
Tel. 06 304 569 49

MKB-ONLINE.NU

Gré Luttik

Bent u op
zoek naar advies
over verzekeringen,
hypotheken, financiën
of pensioen?

-

Ruud Kerkhoff

persoonlijke begeleiding
wilsbepaling / nazorg
samen naar waardig afscheid
opbaren: ‘t Reght Huys / thuis
deeluitvaarten
ongeacht uw verzekering...

Drijvende Steigers BV

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

All-in websites
Webhosting en onderhoud Weiver 90
1551 SK Westzaan
WordPress en Joomla!
Overzetten naar WordPress

06-814 757 74

Zoekmachine vriendelijk
Geschikt voor mobiel

info@mkb-online.nu

WWW.MKB-ONLINE.NU

DE KINDERTUIN

Westzijde 318, Zaandam
T 075 - 616 17 17



www.drvr.nl

PeuterSpelen
Voor- en Naschoolseopvang
Kinderdagverblijf

Kindertuin Westzaan is al jaren een betrouwbaar adres voor kinderopvang in Westzaan
Wij bieden kleinschalige
kinderopvang voor
0-12 jarigen in Westzaan
en Assendelft.

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

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

J.J. Allanstraat 334 / 1551 RT Westzaan
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Belangrijke adressen

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

Spreekuren Westzaanse huisartsen

Doopsgezinde Gemeente

Redactie

De diensten zijn in de Kooger Vermaning
24 apr 10.00 uur br. Teun-Jan Tabak
01 mei 10.00 uur ds. Henriette van Dunné
08 mei 10.00 uur Liturgiegroep
15 mei 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
22 mei 10.00 uur br. IJke Aalders

Advertenties De Wessaner

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

Wijkmanager

Kees Adema: 075-6552 024, k.adema@zaanstad.nl

Politie

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
24 apr 9.30 uur ds. J. Hoefnagel, Zeist
16.00 uur ds. G. van Vliet
01 mei 9.30 uur ds. A.J. v/d Toorn, Leiden
16.00 uur ds. G. van Vliet
08 mei 9.30 uur ds. J. Groenleer, Leiden
16.00 uur prof. G.C. den Hertog, Apeldoorn
15 mei voorbereiding Heilig Avondmaal
9.30 en 16.00 uur ds. J. van Dijken, NieuwVennep
22 mei 	viering Heilig Avondmaal + gemeente
zondag (beide diensten in Westzaan)
9.30 en 14.30 uur ds. G. van Vliet
26 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur ds. G. van Vliet
29 mei 9.30 uur ds. M.P. Hofland, Haarlem
16.00 uur ds. G. van Vliet

Gereformeerde Gemeente Westzaan
Heeft u vragen? We zijn altijd bereikbaar via
GerGemWestzaan@kpnmail.nl
24 apr 10.00 uur ds. G. Heijkamp
19.00 uur ds. G. van Manen
28 apr 19.30 uur ds. J. van Rijswijk
01 mei 10.00 en 15.30 uur leesdienst
08 mei 10.00 uur en 15.30 uur ds. A.B. v.d. Heiden
11 mei 19.30 uur ds. K. Boeder
15 mei 10.00 en 15.30 uur leesdienst
22 mei 10.00 uur leesdienst
19.00 uur ds. C.J. Meeuse
26 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur leesdienst
29 mei 10.00 en 15.30 uur leesdienst

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

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 0902
renjv@live. nl

Kopij volgende nummer

De volgende Wessaner komt uit op donderdag
19 mei. Graag ontvangen wij uw kopij vóór
1 mei.

Inleveren kopij

redactie@wessaner.nl
De Kersenboomstraat 40
1551 BW Westzaan
Tekst als Word-bijlage zonder opmaak
Foto’s als jpg-bijlage van minimaal 1 Mb
Onderschrift voor de foto in de tekst toevoegen

Abonnement

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

Protestantse Gemeente Westzaan
Kijk voor de meest actuele informatie op www.
pgwestzaan.nl
24 apr 10.00 uur ds. R. Visser, Rhenen
01 mei 10.00 uur ds. A. Mak, Haarlem
08 mei 10.00 uur dhr. A. Martens, Heiloo
15 mei 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
22 mei 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
29 mei 10.00 uur ds. W. Elhorst, Bussum

Seneca zei: De beste wijze om
iets te leren is er les in te geven.

Wijkagent: 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
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GEZICHTSBEHANDELING,

HUIDVERBETERING ,
ELEKTRISCH ONTHAREN

Fiets Service
Ramon

SPECIALIST IN BIER, WIJN EN
VELE SOORTEN GEDISTILLEERD

Onderhoud en reparatie
Haal- en brengservice

Nu ook bij ons verkrijgbaar
de Originele Reght Huys Bitter

Telefoon: 06-13547972
Guisweg 35

Blankenburg 21
1551AS Westzaan

1544 AG, Zaandijk

info@slijterijsaendyck.nl
tel. 075 - 621 37 91

www.slijterijsaendyck.nl

www.slijterijsaendyck.nl

N AT U U R L I J K M O O I
DE PE RSOON LIJKSTE
OPLOSSIN G VOOR
U W HU ID VIN DT U BIJ
LIE V IN W E STZA A N
MEER WETEN?
OF VRIJBLIJVEND EEN
AFSPRAAK MAKEN:

06 - 55 321 459
Gas - Water - Sanitair

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

INSTITUUTLIEV.NL

Rioleringen - Dakbedekkingen
Lood-, zink- en koperwerken

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

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

Bona Gecertiﬁceerd Vakman,
certiﬁcaatnummer NL31093

CO2-KLIMAATNEUTRAAL DRUKWERK

HuigHaverlag Printing is één
van de eerste écht duurzame
drukkers van Nederland
HuigHaverlag is dé specialist op het gebied van CO2-klimaatneutraal drukwerk. Met een breed scala aan
drukpersen op klein- en grootformaat kunnen wij elke opdracht aan: van folders, flyers en boeken tot
complete huisstijl of winkelinrichting.
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Witte Vlinderweg 74
1521 PS Wormerveer
info@huighaverlag.nl
075-612 73 73
www.huighaverlag.nl

CERTIFICERINGEN

