Kopij Wessaner
Het is weer een feest om niet meer
naar kopij te hoeven speuren na
twee magere kopij-covid-jaren.
Eerlijk is eerlijk, het viel de afgelopen periode soms niet mee om ‘de
krant’ vol te krijgen. De clubs lieten
het afweten vanwege gebrek aan
activiteiten. In dorpshuis De Kwaker
en Lambert Melisz geen activiteiten. Geen Zonnebloemuitjes, diensten, concerten, exposities. Ook
de scholen hadden met digitaal of
hybride lesgeven wel wat anders
aan hun hoofd. Gelukkig konden
we al die tijd rekenen op kopij van
de leveranciers van de vaste rubrieken. Maar sinds twee, drie maanden
barst het weer van de kopij. Zo kunnen we weer lezen waar het bruist
in het dorp, wat gaande is, wat gepland staat en dat zijn alweer heel
veel activiteiten voor jong en oud.
Ook Westzaan is weer wakker. Er is
veel animo voor plaatsing van een
stukje in ons mooie dorpsblad. Dat
betekent voor de redactie keuzes
maken. Want eigenlijk is er niet zo
heel veel ruimte over, naast de vaste
rubrieken en permanent uitbreiden
met vier pagina’s is wat begrotelijk.
Wel zijn we er nog steeds trots op
dat De Wessaner geheel gefinancierd wordt vanuit de advertentie
opbrengsten. Dit is mede mogelijke
door de vrijwillige en belangeloze
inzet van kopijleveraars, bezorgers,
bestuur, corrector, dorpsfotograaf
en redactie. Wat een mooie be
vlogenheid, elke maand opnieuw!
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Het smerigste feestje van Westzaan
en omstreken
Op zaterdag 2 juli is het weer zover: de Prutrace. Wij hopen er weer voor iedereen een onvergetelijke dag
van te maken. Op 2 juli van 14.00 uur tot 15.00 uur zijn de inschrijvingen voor alle categorieën. Meedoen
kost voor volwassenen 5 euro en voor kinderen tot en met 15 jaar 3 euro. Om 15.30 uur gaan de jongens
en meisjes van start en om 16.00 uur mogen de mannen en vrouwen van boven de 15 beginnen. Rond
17.00 uur is de prijsuitreiking voor alle categorieën. Dit jaar is er vanaf 16.30 uur livemuziek van de
multitribute-band Maddogs. Dus als je het niet ziet zitten om door de sloten te rennen, kun je evengoed
een feestje komen vieren. Hopelijk tot dan!

Linda Wessels, redactie

Op naar de zomerstop van
augustus. Dan hebben alle
betrokkenen één maand rust!

De deelname is op eigen risico. Onder
de 18 jaar geen alcohol, legitimatie is verplicht. Dorpshuis De Kwaker, JJ Allanstraat 127, 075-6310 352.
Zie ook: info@dorpshuis-westzaan.nl
en Facebook.com/PrutraceWestzaan.
De Nederlandse multitribute-band

Maddogs speelt Amy Winehouse,
David Bowie, Pink Floyd, Blondie, the
Rolling Stones en andere grote hits.
In de lockdownmaanden hebben ze
hun eigen componeertalent ontwikkeld. Daardoor zijn ook eigen nummers het repertoire binnengeslopen.
Bezetting: Gabriël (bas, zang), Sylvia
(zang, dans), Paul (gitaar, zang) en
Peter (toetsen en drums). De Maddogs maken de gezelligheid altijd
nog leuker.

Multitribute-band Maddogs

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

Ons restaurant is geopend
van woensdag t/m zondag.
Wij verzorgen ook diners,
buffetten, recepties en
feestavonden.

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.

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

Waarom viert de Zaanstreek Derde Pinksterdag?
Ons bestuur ontving de vraag in de mailbox waar Derde Pinksterdag vandaan komt. Wie
voor de gemeenteraadsverkiezingen de stemwijzer heeft geraadpleegd, kwam daar
ook het onderwerp ‘Pinksterdrie’ tegen met de stelling: ‘Om de Zaanse overwinning
op de Spaanse soldaten in 1574 te vieren, moet Derde Pinksterdag een lokale feestdag
worden’. Maar waarom viert de Zaanstreek eigenlijk een derde pinksterdag? Het antwoord staat geschreven in het boekje dat vormgegeven en gedrukt is door drukkerij
Heijnis & Schipper waarin de gebeurtenissen staan beschreven rond Pinksteren 1574:
‘De geschiedenis der Zaanlanden, aan kinderen verhaald, tevens eene inleiding tot
de geschiedenis des vaderlands, door J.B. De Boer van der Leij.’
‘Wat eraan voor af ging
1568: De oorlog met Spanje begint. 1572: Benarde
toestand in de Zaanstreek, Haarlem wordt belegerd, de schans te Zaandam is door Spaansen
bezet. Assendelft is Spaans. 1574: In het voorjaar van
dit jaar verdreef de vloot van kapitein Kleinsorg de
Spanjaarden van de schans. Alfa trok hierop ook zijn
manschappen terug uit Jisp, Wormer en Wormerveer
om te helpen strijden tegen Lodewijk van Nassau. De
Staatsen vestigden zich opnieuw in de Zaanstreek.

Nieuwe aanvallen, benarde toestand
Niet lang bleven de Spanjaarden weg. In ‘t laatst van
Mei kwamen zij terug en vestigden zich in Assendelft,
Zaandam en elders. Benard zag het hieruit, vooral
toen men vernam, dat er uit Amsterdam een aanslag
zou geschieden op Waterland. Den 30en Mei trokken
twee afdeelingen , 3000 man sterk, op Waterland aan.
Door eene van deze afdeelingen, die het gemunt had
op Purmerend, werden de schansen te Ilpendam en
te Purmerland veroverd. De andere afdeeling , sterk
1400 man, trok op Wormer aan. ‘t was nog vroeg in
den morgen, toen zij het pad naar dit dorp insloegen.
Alles lag nog in rusten; alles nog? Neen de boeren
waren reeds aan ‘t melken. Een boer, Egge Haantjes,
was met zijn meid op ‘t land, en de meid, bij toeval
eens omziende, meende aan den overkant der Zaan
menschen te ontdekken. Zij maakt er den boer
opmerkzaam op. “Laat de melk maar staan en maak

Bokkie kopen in Purmerend.

het touw van de schuit los; het is niet goed”, roept
deze, en haastig naar het dorp gaande, maakt hij
alarm. Met den vrijbuiter Goezinnen en twee of drie
anderen, die bij de hand waren, trok hij een dwars
over den weg en zet die op zijn. Een hunner lost een
schot op den vijand, die daarop even stilstaat om te
beraadslagen, wat hij zal doen. Ondertussen waren
allen in Wormer op de been, en de vrijbuiters in ‘t
geweer gekomen. Zelfs uit de schans op ‘t Kalf kwam
men, onder aan voering van kapitein Kleinsorg, toeschieten. De Spanjaarden werden daar op verslagen
en vluchten den weg op naar Assendelft.
De Staatschen, die hem achterna zaten, velden
echter velen neder, en namen nog bovendien 290
gevangenen. De Spanjaarden waren zoo moedeloos
over hunne nederlaag, dat één Staatsche soldaat vier,
vijf of zes man gevangen maakte, en aan een touwtje
gekoppeld te Wormer bracht. Dit was op den eerste
pinksterdag, 1574. Niet beter ging het den Spanjaard
op de tweeden pinksterdag te Purmerend. Ook daar
werd hij terug geslagen en moest naar Amsterdam
vluchten. Doch ongelukkig voor hem lag de vrijbuiter overal achter het riet in vaarten en sloten verscholen, en doodden op die wijze menig gehate vijand.
Vele slooten lagen vol lijken, en van de 3000 mannen
die uit Amsterdam vertrokken waren, kwamen er
nauwelijks 70 terug om de treurmare te verkondigen.

Kaft van het bronboekje.

Te Ilpendam waren nog 30 Spaanse achter gebleven.
Zij verdreven daar vrij wat moedwil; Zelfs ontzagen zij

de woning van den geestelijke niet, maar namen zijn
dienstmaagd mede en brachten die in hunne schans.
Met recht verontwaardigd, gaat daarop de eerwaarde pastoor naar Monnickendam om de vrijbuiters
ter hulpe te roepen: doch, toen die hulp wat langer
uitbleef, konden de boeren hun strijdlust niet langer
bedwingen en, alle gevaar vergetende, vielen zij met
hunne bijlen, messen en haken de Spanjaarden aan
en maakten hen af. Met behulp van de aangekomen
versterking werd daarop de schans geslecht.’

Hoe het verder ging…
De strijd was (voorlopig) voorbij en op de schansen
werd feest gevierd. Het pinksterfeest werd met één
dag verlengd. Sindsdien viert de Zaanstreek een
derde pinksterdag. Ook drukkerij Heijnis & Schipper
is deze dag gesloten.’ Bron: boekje ‘Waarom viert de
Zaanstreek derde Pinksterdag?’ Wie het leuk vindt
kan het boekje bestellen voor € 3,95 bij www.heijnisschipper.nl

Leuke feitjes en weetjes
Er is nog veel meer te vertellen over Pinksterdrie en
de Spaanse Oorlog, o.a. over ‘bokkie kopen’ en over
hoe de ‘bokkentocht’ is ontstaan. Daarover leest u
meer in onze nieuwsbrief. Bent u ook nieuwsgierig
geworden? Word dan lid van de HVW voor slechts
€ 10,- per jaar.
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!

www.saenbike.nl

Diverse soorten epoxy - glasweefsel - vulmiddelen - kleurstoffen - hulpmiddelen

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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De bruine kikker
Kroosduikers, zo worden wij in de Zaanstreek genoemd. De bruine kikker (Ranidae emporaria) is een kikker uit de familie van echte kikkers
oftewel kroosduikers. De bruine kikker is een van de bekendste soorten
en komt in grote delen in de Zaanstreek voor. In onze tuin is elk jaar een
grote hoeveelheid kikkerdril zichtbaar. Vooral bij zonnig weer, het zijn
tenslotte koudbloedige dieren, zitten ze vaak gezellig kwakend van het
relatief warme water te genieten. Het is helaas maar een korte periode
dat je ze actief bezig ziet, vooral tijdens het paringsritueel.
De bruine kikker is een relatief grote,
gedrongen kikker met een grote,
platte kop en een stompe snuit. Mannetjes kunnen tot maximaal 10 centimeter lang worden. De vrouwtjes
worden gemiddeld groter en bereiken soms de 11 centimeter. De kleur
van de bruine kikkervrouwtjes neigt
vaak meer naar rood, maar de variatie is enorm. Ieder exemplaar heeft
een iets afwijkende tekening. Kenmerkend is de grote donkerbruine
driehoekige vlek van de neusgaten
over het oog naar de bovenzijde van
de voorpoot. In die de vlek is het
trommelvlies gelegen, dat ongeveer
dezelfde kleur heeft en wat moeilijk
te zien is. Op de bovenlip zit vaak,
maar niet altijd, een lichtere streep.

Zie plaatje.
Op de bovenzijde van de rug zijn
twee huidplooien of dorsolaterale
lijsten aanwezig, die goed zichtbaar
zijn door de lichtere kleur, met op
het midden van de rug, een lichtere
maar niet altijd duidelijk zichtbare
streep. De achterpoten zijn altijd donker gebandeerd, al kan de intensiteit
variëren van duidelijk gebandeerd tot
nauwelijks waarneembaar. De buik
is wit tot geelwit en vertoont soms
een lichte grijze marmertekening.
De keel is vaak wit of soms grijs, met
vaak een lichtere middenstreep. De
achterpoten zijn zeer lang. De vijf
tenen dragende achterpoten hebben zwemvliezen, de vier vingers dragende voorpoten niet. De eerste teen

We gaan door
met nieuwe
hulp

is langer dan de tweede, wat hem
onderscheidt van andere soorten.
Alle soorten zijn voornamelijk insecteneters, maar eten ook andere kleine ongewervelden, zoals wormen en
duizendpoten. De grotere soorten
eten zelfs kleine gewervelden. Van
veel soorten is kannibalisme bekend.
Zowel eigen soortgenoten als andere
soorten kikkers worden gegeten.
Echte kikkers kunnen gedurende de
voortplantingstijd in grote aantallen
worden aangetroffen, zoal bij ons
in tuin. Ze leggen hun eieren altijd
in het water. De mannetjes wachten
de vrouwtjes op. Die worden dan
besprongen en niet meer verlaten

voordat ze een eierklont hebben
afgezet. Deze eierklonten waren dit
voorjaar wel erg talrijk. Ze worden
vervolgens door het mannetje voorzien van zaad. Slechts enkele larven,
kikkervisjes, bereiken het volwassen
stadium.
Belangrijke vijanden zijn slangen,
zoals de ringslang, en vogels, zoals
de blauwe reiger en de zilverreiger.
De bruine kikker is slechts tijdens de
voortplanting en de overwintering
aan water gebonden en leeft buiten
de wintermaanden en het vroege
voorjaar op het land. Wat een prachtig dier.

Openluchtdienst op
voormalige kerkhof

Nu alles weer kan en mag, zien wij als organisatie weer volop mogelijkheden om De Dag van Westzaan weer zoals we gewend zijn door te laten
gaan. Vorig jaar waren er nog trouwe deelnemers die hun deuren dicht
moesten houden vanwege corona. Maar dit jaar gaan we ervan uit dat er
veel deelnemers zullen zijn. Natuurlijk zorgt dit organisatorisch voor extra
werk, dus zijn wij op zoek naar mensen om de stuurgroep te versterken.
Ook op de dag zelf is extra hulp
noodzakelijk om er weer een fantastische dag van te maken! Ben
jij degene die ervoor zorgt dat de
oldtimerrit goed verloopt? Geef jij
de bestuurders het lunchpakketje
mee? Of sta jij in de ochtend bij de
kruispunten waar de oldtimers langs
rijden? Of zorg jij ervoor dat de deelnemers een beachvlag op hun locatie hebben? Of denk jij gewoon mee
met de organisatie en help je waar
je kan? Het lijken kleine dingen die
moeten gebeuren, maar toch is alle
hulp hierbij welkom. Stuur ons gerust
een berichtje als je denkt dat jij ons

Bruine kikkers. Foto Gerda Bekker-Visser.

kunt helpen.
De Dag van Westzaan zal als vanouds
plaats vinden op de tweede zaterdag
van september, gelijk met monumentendag. Dit jaar zal dat zaterdag
10 september zijn, noteer deze
datum hoe dan ook in je agenda! Op
woensdag 1 juni zullen wij voor het
eerst vergaderen in De Kwaker. Iedereen die wil deelnemen, wil helpen
of wil meedenken is welkom. Je mag
gewoon binnenlopen, je mag ook
van te voren een mailtje sturen naar
ddvwikdoemee@gmail.com

In het weekend van 21 en 22 mei is er volop reuring rondom ’t Reghthuys. Ook de Grote Kerk zal aan reuring in het dorp bijdragen door
middel van een openluchtdienst op zondagochtend op het voormalige kerkhof.
De dienst begint om 10.00 uur.
De zondag staat in het teken van
verbinding tussen Westzaan en
Oostzaan. Een delegatie van de kerkenraad van Oostzaan zal aanwezig
zijn. Voorganger is ds. Cornelis Visser. Joost Rijken zal op het orgel de
zang begeleiden. Het thema van

de dienst is: Opener dan ooit. Het
zou leuk zijn u als dorpsbewoners
te ontmoeten. Al is het maar voor
de koffie, die vanaf 9.30 uur klaarstaat met koek, wat verzorgd wordt
door het dagactiviteitencentrum
De Zonnehoek uit Krommenie. De
kerkdienst begint om 10.00 uur.

stuurgroep DDvW
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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
door WILLEM TIP/deel 66
beeld: Digitale Beeldbank

Nieuwe partijen
In de wederopbouwtijd en ook nog daarna was de Nederlandse politiek voornamelijk het
werkterrein van de brede beginselpartijen. Die kwamen voort uit de zuilen van liberalen, socialisten en confessionelen. Dat gold ook voor de Zaanstreek. Emancipatie op basis van bepaalde
beginselen was voor de zuilen het hoofddoel. Met bewondering, soms ook met verwondering,
aanschouwde het buitenland in de jaren ’50 en ’60 hoe de Nederlandse verzorgingsstaat op
deze manier vorm kreeg. Zorg van de wieg tot het graf.
Tegen het eind van de jaren zestig werd echter
een tegenbeweging zichtbaar. De generatie van
na de oorlog leek meer behoefte te hebben aan
een eigen weg. Een samenleving gemaakt op basis
van vaste beginselen was niet meer het ultieme
streven. Zeker, problemen waren er genoeg. Die
konden echter ook op een andere en naar men
meende meer praktische manier worden opgelost.
Het meest overzichtelijk waren in de gemeentepolitiek de nieuwe plaatselijke partijen en de ‘one
issue’-partijen. De plaatselijke partijen richtten zich
op plaatselijke problemen die voor iedereen herkenbaar waren. Dat gold nog meer voor de ‘one
issue’-partijen. Die hadden één bepaald knelpunt
in het vizier. Dat moest in ieder geval moest aangepakt. Een knelpunt zoals bijvoorbeeld de boerenstand, het dierenwelzijn, of, zoals ooit in Zaanstad,
de bouw van een eigen kunstijsbaan. In Westzaan
was de plaatselijke partij ‘Gemeentebelangen’ in
de jaren zestig een belangrijke stuwende kracht bij
de politieke verschuiving naar aandacht voor erfgoed, natuur en milieu.
Een tweede politieke stroming naast de traditionele beginselpartijen was het pragmatisme. Pragma
tici lieten zich niet zo zeer leiden door beginselen,
zoals de oude zuilen, maar door de concrete pro-

blemen van de dag. Bij elk probleem zochten zij de
oplossing die werkte. Wat werkte was waar. Niets
minder dan een filosofisch uitgangspunt dat al in
de jaren 1920 opgang deed. Maar ingewikkelder
dan dat was het voor de pragmaticus ook niet.
Vooral in de 21ste eeuw kwam daar een nieuwe
vorm van politiek bedrijven bij: het populisme. De
populisten huldigden een volstrekt andere aanpak. De beginselpartijen, plaatselijke partijen, ‘one
issue’-partijen en pragmatici waren gericht op een
zakelijke oplossing van concrete problemen. Een
populistische partij zocht de persoon achter het
probleem. Was die eenmaal gevonden of aangewezen, dan lag de oplossing voor de hand. Het
politieke einddoel verschoof daarmee naar de vorming van een ‘volk’ van gelijkgezinden. Voor storende enkelingen of groepen was in dat ‘volk’ geen
plaats meer (Schaap, 2017, p 69 e.v.).
Politiek gevarieerd was de Zaanse gemeenteraad
in de vroege 21ste eeuw in ieder geval. Alle denkbare stromingen en kleuren waren aanwezig. De
collegevorming was daarmee ingewikkelder dan
ooit. In 2019 kende men in de raad niet minder dan
15 politieke partijen: VVD (4), LZ (2), POV (4), PvdA

Dorpscontact

(4), Rosa (4), D66 (3), DZ (3), PVV (3), SP (3), Groen
Links (3), Denk (1), Fractie Hotaman (1), CDA (2),
Partij voor de dieren (1), CU (1) (Ankum e.a., 1991,
837-838). Zeven partijen leverden een of twee wethouders: PvdA (2), D66 (1), CU (1), CDA (1), VVD (1),
Rosa (1) en Groen Links (1). Het populisme kwam bij
de collegevorming niet aan bod.

De polder exit
Na de vorming van Zaanstad werd het op bestuurlijke gebied rustig in de regio. Kort na de oude
Zaangemeenten verdween ook de polder Westzaan als zelfstandig lichaam (1977). Ze ging op in
het waterschap Het Lange Rond, gevestigd in Alkmaar. In hetzelfde jaar nam het waterschap nog
wel een nieuw poldergemaal in gebruik, vlakbij
de Westzaner sluis aan de Overtoom. De nieuwe
woonwijken in het Westzijderveld bij Koog aan de
Zaan en Zaandam hadden het extra gemaal nodig
gemaakt. Ook Het Lange Rond was overigens geen
lang leven beschoren. In de nieuwe eeuw nam het
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
haar taken over (Verkade, 1982, p 281-289).

Culturele Raad

Westzaanse Gemeenschap. Vlnr: Fred Eerenberg, Jaap de Boer, Mart van ’t Veer, Wouter Veenis en Klaas Boekhout.
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tom

tandheelkunde
o
mondzorg

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

Klein, maar groot
in mogelijkheden!

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

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

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

Greta
Angelina
Facebook

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

Kapsalon 075 6210084
Haarwerken 06 24304074

- Feesten, partijen,
lunches en diner

FRED KROKET

uw Westzaans snackwagen

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

Bloemen, planten en woonaccessoires

www.flowersbymonica.nl

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

amer
De gezelligste huisk
ek
re
van de Zaanst

- 7 dagen per week
geopend!

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

Kerkbuurt 68a Westzaan
tel: 075 - 621 74 76

Vereniging Dorpscontact terug in het Reghthuys
ting van Dorpscontact, omdat hier werkelijk wordt
gestreden voor de belangen van alle Westzaners.
Een applaus klonk voor Jerry en Ingrid Jahn die
samen met de nieuwe bestuursleden Annette de
Ridder, Susan Kok en Hans Lalk de vereniging hebben opgericht.

Wat voelde het weer vertrouwd om de
maandelijkse meetings in het het Reghthuys te houden. Met ruim 20 bewoners
was de Weeskamer goed gevuld, net als
de agenda van 2 mei. Ondanks dat het
Reghthuys in de steigers staat, zorgde de
appeltaart en cake van Ingrid voor de zo
welbekende sfeer.
Op de agenda stonden maar liefst 13 punten, zoals
Koningsdag 2023, het programma van de 4 meiherdenking, informatie over de Historische Vereniging
Westzaan en de laatste ontwikkelingen inzake de
begraafplaats. De diversiteit aan onderwerpen
zorgde ook voor een diversiteit aan sprekers en
leverde ook mooie input op vanuit de zaal.
Restauratie Reghthuys
Een van de gastsprekers was Ria Koekenbier. Zij
vertelde over de bouwtechnische staat van het
Reghthuys en welke kosten de restauratie met
zich meebrengt. Mooi is te merken dat veel inwoners van Westzaan het behoud van het Reghthuys
belangrijk vinden en o.a. op Koningsdag gul gegeven hebben, met een mooi resultaat van € 7500.
Uiteraard is dit niet voldoende voor de volledige
restauratie, maar het heeft de stichting ’t Reght
Huys doen beseffen dat Westzaners dit monumentale pand een warm hart toedragen.
Wijkmanager Freek Liebrand
Schreven wij in de vorige editie nog dat de nieuwe
wijkmanager Kees Adema was aangesteld. Helaas
moeten wij nu melden dat Adema een andere baan
heeft aanvaard binnen de gemeente. Aanwezig tijdens de vergadering was Freek Liebrand, die voorlopig als waarnemend wijkmanager is aangesteld.
Het was in ieder geval fijn dat Freek aanwezig was
en zo alvast een beetje kon proeven wat er zoal
speelt binnen Westzaan en de betrokken houding
van de aanwezigen kon ervaren. Freek benadrukte
dat hij er als wijkmanager goed in is om mensen
met elkaar te verbinden en kan ondersteunen in
het leggen van de juiste contacten.

Agenda 13 juni
De volgende vergadering van de Vereniging Dorpscontact Westzaan staat gepland op maandag 13
juni van 20.00 uur tot 22.00 uur. Agendapunt voor
deze vergadering is de overlast veroorzaakt door
jongeren. Iedereen is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Aanmelden van te voren is fijn, maar
u kunt te allen tijde gewoon binnenlopen.

Aanmelden
Wilt u op de hoogte blijven en/of de notulen ontvangen, 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. E-mail: dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

Carla van den Puttelaar
Foto Fred Eerenberg

Het bruist weer
in de grote zaal
Op 8 maart was het zover. Velen hadden naar
deze middag uitgekeken, want René Eshuijs
was de muzikale gast. Het was als vanouds
een geweldige middag. Wat heerlijk dat het
allemaal weer kon. De paasbingo was een
speciale gebeurtenis met al dat geel en de
opkomst was grandioos.
En dan de klapper van de laatste dinsdagmiddagactiviteit in verband met de zomerstop: een
optreden van het Kapiteinskoor. Het Kapiteinskoor staat voor een feestje, en een feestje werd
het. De zaal was vol en de stemming zat er bij
het eerste liedje al goed in. Dank jullie wel, Jan
Slot en Wim de Graaf, voor het sponsoren van
deze mooie uurtjes.
Die middag nam de stichting ook afscheid van
twee trouwe vrijwilligsters. Om persoonlijke redenen kunnen zij zich helaas niet meer inzetten.

Activiteiten Lambert Melisz
Zomeractiviteiten
Het jaarlijkse uitje is gepland op 29 juni en de
bewoners van Lambert Melisz hebben hier
bericht van gekregen. Mensen van buiten kunnen, mits er nog plaats is, zich bij de receptie aanmelden. Op 30 augustus is er het Samen Zomeren
en reken maar dat ook dat weer een geweldige
dag wordt. Het wijkrestaurant en de koffie-uurtjes
gaan de hele zomer door. Tai chi en stoelyoga zijn
kortgeleden weer begonnen. Mensen, kijk regelmatig op het prikbord in de hallen waarop alle
informatie staat.
Marion Bruins

Oprichting Vereniging Dorpscontact Westzaan
Omdat er vanuit de inwoners ook vragen zijn
gesteld inzake de verzelfstandiging van Dorpscontact, deed bestuurslid Hans Lalk uit de doeken hoe
en waarom de Vereniging Dorpscontact Westzaan
per 1 december 2021 is opgericht. Ondanks enkele
kritische, maar goede bedoelde adviezen, waren
alle aanwezigen unaniem heel blij met de voortzet-
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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!

finenzozaanstad.nl

zaanstad@finenzo.nl � T (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
regelen de
de schade
schade voor
voor u
u bij
bij
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alle verzekeringsmaatschappijen!
verzekeringsmaatschappijen!
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Leenauto’s
Leenauto’s beschikbaar
beschikbaar
Reparatie
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Reparatie aan ruiten
ruiten en
en open
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camper!
Houthavenkade
Fax
Houthavenkade 50
50
Fax 075-6706123
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info@oudenaren.nl
1506 PD Zaandam info@oudenaren.nl
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Molenwerf 9 • 1541 WR Koog aan de Zaan
Telefoon (075) 63 555 11 • www.apotheekwestzijderveld.nl
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IN DE SCHIJNWERPER

Rini en Carolien Vos: ‘Van Nunspeet naar Amsterdam was
een cultuurschok’
Rini (39) en Carolien Vos (38) wonen
met hun kinderen Berttheo (17),
Gerwald (15), Marthe (11) en Lieke (9) in
de kosterswoning van de Gereformeerde
Gemeente aan J.J. Allanstraat 465 (bij de
Weelbrug).

Wat houdt je werk in?

Is jullie kijk op het geloof veranderd?

Rini: Door het evangelisatiewerk is Bijbelcentrum
Bij Simon de Looier meer dan een kerk. Buurtbewoners komen doordeweeks voor een bakje koffie en een praatje. Er komen ook mensen die zich
eenzaam voelen. Zelfs atheïsten. Amsterdammers
zijn heel direct. Ondanks al die multiculturele verschillen is er eenheid, warmte en betrokkenheid.
Veel mensen zijn met zingevingsvragen bezig. We
proberen hen bekend te maken met de Bijbelse
boodschap zodat ze God leren kennen. We zijn
ervan overtuigd dat wanneer je Hem kent je echt
vrede en geluk ontvangt. Iedere week kun je in ons
gebouw voor een paar euro een warme maaltijd
krijgen. We doen Bijbelstudies en ik geef lezingen.
Carolien: ik ben lekker bij huis en doe kosterstaken
voor de kerk hier in Westzaan. Daarbij help ik Rini
in het werk dat hij doet. De inloop doen we samen
met zo’n honderd vrijwilligers. Ik ben gastvrouw bij
presentaties en doe de crea-ochtenden. Die sluiten we af met een lunch met soep. Al met al ben ik
daar zomaar een hele dag mee zoet. De zondag is
voor ons echt een werkdag, dan kerken we dus niet
in Westzaan. Tijdens de dienst in Amsterdam, die
hooguit een uurtje duurt, zit ik achteraan om mensen die binnen komen vallen een plekje te wijzen.
De laatste weken komen er zo rond de zestig mensen. Tussendoor zet ik koffie bij. Ook onze kinderen
helpen mee. Berttheo bedient de livestream voor
mensen thuis.

Rini: Je wordt wel op de proef gesteld, maar je
geloof wordt ook vaster. Het wonen en leven hier
is realistischer dan op de Biblebelt. We leven tegenwoordig middenin de wereld, met heel diverse
mensen. Daar kun je je wel voor verstoppen door
als christenen allemaal bij elkaar te kruipen, maar
ik geloof dat dit beter is. Het is denk ik ook de
opdracht van God om zijn getuige te zijn in de
wereld waarin je woont en leeft. Carolien: In het
begin viel het hier – in de winter en tijdens corona – lang niet altijd mee, maar nu zeggen we: tel
je zegeningen. Onze ouders komen geregeld naar
Westzaan en Amsterdam en zien ons genieten en
dat we hier echt thuishoren. Onze kinderen kijken
in Amsterdam niet alleen hun ogen uit, hun ogen
zijn ook verder opengegaan. We zien Amsterdam
meer als een verrijking dan als een bedreiging. Je
kunt wel vanuit je coconnetje denken: zoals wij
het doen is het goed, maar dat is niet zo. Rini: We
hebben altijd wel een open blik gehad, maar de
omgeving was toch beschermd. Traditie moet niet
belangrijker worden dan het geloof zelf. Dat je de
kern niet meer ziet. Want waar gaat het om? Dat is
het gevaar wanneer gereformeerden zo dichtbij
elkaar leven. Carolien: Het is niet alleen de buitenkant. Of de regeltjes. Veel mensen denken bij een
kerk: je mag niks en je moet zoveel, maar dat is
helemaal niet zo. Rini: traditie is iets moois om te
koesteren, maar het mag geen keurslijf worden.
Dan krijg je heilige huisjes waar niet aan te tornen
valt. Ik zie dat nu wel scherper. Onze blik is nu minder naar binnen en meer naar buiten gericht.

Van de Veluwe naar hartje Amsterdam.

Hoe zijn jullie in Westzaan terechtgekomen?
Rini: Carolien is in Nunspeet geboren en getogen.
Ik heb de eerste vier jaar in Zwolle gewoond, maar
ben ook in Nunspeet opgegroeid. Uiteindelijk gaf
ik daar leiding aan een school. Tweeënhalf jaar
geleden zag ik een vacature voor evangelist op de
Looiersgracht in Amsterdam. Vroeger zat daar een
Gereformeerde Gemeente, maar omdat het ledental terugliep werd het een evangelisatiepost. Ik had
al lang het verlangen om in Gods Koninkrijk te werken, dus toen die mogelijkheid op mijn pad kwam
en ik voorganger zou mogen worden, sloeg dat
in als een bom. Dat werd op mijn hart gebonden.
Ik was de persoon die daarop moest reageren. Ik
geloof dat God mij die weg wees. Na een lange procedure ben ik een paar weken voor corona begonnen. Omdat het vier uur reistijd was zochten we
een woning in de omgeving, wat met vier kinderen
een onmogelijke opgave was. We kenden hier niemand. Opeens kwam er vanuit Westzaan de tip dat
de verbouwing van dit huis bijna klaar was. Vorig
jaar mei zijn we verhuisd.

Carolien: Haha! Dat was wel een cultuurschok, ja.
We kwamen uit een kerkgemeenschap van tweeëntwintighonderd man. We vroegen ons af of we in
Amsterdam wel zouden aarden. Mijn hele familie en
vriendenkring woont in Nunspeet. Maar het voelde
meteen heerlijk. Net als het wonen in Westzaan. God
heeft ervoor gezorgd dat we op dit mooie plekje
terecht zijn gekomen. De puzzelstukjes zijn als het
ware in elkaar gevallen, waardoor we erop mogen
vertrouwen dat het in de toekomst ook goed zal
gaan. Ik voel me hier echt gelukkig en blij. Het werk
geeft me heel veel vreugde en we hebben zoveel
lieve mensen om ons heen. We willen inmiddels al
niet meer terug. Ook de kinderen niet.

Waar zitten de kinderen op school?

Hoe bevalt het wonen in Westzaan?
Carolien: Geweldig! We zijn onze buurtgenoten
snel gaan leren kennen. Rini: Westzaners hebben
oog voor elkaar. Ook door de kerkgemeenschap
hier zijn we heel warm ontvangen. Carolien: Op
iedere tweede zaterdagochtend van de maand is
iedereen welkom om in het kerkje hiernaast een
kopje koffie te komen drinken. Joh, we zijn maar
zo’n klein poosje op aarde. Laten we dan het goede zoeken en er voor elkaar zijn. Ook bij ons thuis
mogen mensen altijd aankloppen.

Wat vinden jullie belangrijk in het leven?

Rini: Voor mij is God het belangrijkste. Jezus ChrisDe jongste twee in Amstelveen. Met andere ouders tus die zijn leven gegeven heeft om alles wat wij
kapotmaken en breken weer te herrijden we ze erheen. De oudste
stellen. Dat vind ik de meest rijke
twee gaan in Gouda naar het vmbo
Het werk
boodschap die er bestaat. Carolien:
en het mbo. We hebben thuis geen
televisie, maar ze zijn echt niet
geeft heel veel Wandelen met de Heere hier op
aarde klinkt misschien een beetje
wereldvreemd, hoor. We hebben
vreugde
raar, maar zo voel ik dat wel. Het
Kliksafe als provider, tegen vunziggeeft toekomst. Je hebt je gezin, je
heid en gorigheid. Maar ze zijn niet
gek, hoor. Als ze willen zouden ze van alles kunnen relatie, maar het heeft ook een hoger doel.
zien. Aan ons de taak hen daar verantwoord mee
Marijke van der Pol
om te leren gaan.
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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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We zitten alweer in de maand mei. Wat vliegt de tijd. Inmiddels weer leuke, gezellige dagen achter de rug. Pasen, weer met de familie aan de brunch. Koningsdag, iedereen weer op zijn kleedje
en achter de kraam. Kijkend naar de voorbij schuifelende stoet potentiële kopers. Kinderen die
hoopvol wachten op de verkoop van hun spulletjes. Waarschijnlijk heeft een groot deel van onze
Westzaners geboekt voor een leuke reis naar binnen- of buitenland. Deze maand een Nederlands
en Belgisch recept. Op zijn Frans noemen ze het alouettes sans tête. Klinkt toch veel chiquer dan:

Blinde vinken
Hoofdgerecht
4 personen

Weetje:

dun lapje vlees
(bijvoorbeeld kalfsvlees of hamlap).
Een
bijzondere
vorm van de blinde
vink is de slavink
waarbij het gehakt
met spek wordt
omwikkeld.
Het recept bestond
al in de achttiende
eeuw in de Provence waar men sprak
over alouettes sans
tête (leeuweriken
zonder kop). Honderd jaar geleden aten rijke mensen namelijk vinken
als lekkernij. Voor de arme mensen was dit veel te
duur. Ze maakte daarom vinkjes van kalfsvlees en
noemden deze blinde vinken, omdat ze geen oogjes
hadden zoals de echte vinken. De blinde vink wordt
gebraden en in het algemeen gegeten met aardappelen en groente, waarbij het vet waarin het vlees
gebraden is over de aardappelen gegoten wordt.
De blinde vink is een van de eerste door de Nederlandse slagers voorbereide combinatie producten
met vlees en nog altijd in trek.

Blinde vink is een Nederlands en Belgisch gerecht
gemaakt van gekruid gehakt, omwikkeld met een

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Wat hebben we nodig:
150 gram spek zonder zwoerd, klein gesneden
4 uien, gepeld en gesnipperd
4 teentjes knoflook, gepeld en gesnipperd
1 eetlepel fijngehakte peterselie
1 eetlepel fijngehakte basilicum,
8 heel dunne plakjes runderbiefstuk
3 eetlepels olie
1 liter rode wijn
1 dl tomatenpuree

Bereiding:
Meng het spek met de uien, knoflook, peterselie en
basilicum. Leg op ieder plakje biefstuk 2 eetlepels
van dit mengsel, rol het op tot een pakketje en bind
het met een touwtje dicht, of zet het vast met prikkertjes. Verhit de olijfolie in een pan en schroei de
blinde vinken in 5 minuten aan alle kanten dicht.
Voeg de rode wijn en de tomatenpuree toe. Laat de
vinken in een uurtje zachtjes gaar worden. Bestrooi
met geraspte kaas, serveer ze met tagliatelle en een
goed glas rode wijn.

Orgelconcerten Grote Kerk
In de maanden mei en juni staan er kort op elkaar
weer twee mooie orgelconcerten gepland in de
Grote Kerk.
Op vrijdag 27 mei zal Peter Eilander een optreden
verzorgen en op vrijdag 17 juni zal Willem Harold
Boog optreden. Peter Eilander is geen onbekende

in de orgelserie, al is het wel enige tijd geleden dat
hij te gast was. We zijn verheugd om hem weer te
begroeten.
Willem Harold Boog zal zijn debuut maken in de
concertserie van de Grote Kerk en doet dat gelijk
op een prachtige manier. Het concert op 17 juni
staat in het teken van een herdenking van Willem
Hendrik Zwart.
Beide concerten worden van harte bij u aanbevolen. Het zijn concerten die u niet mag missen! De
concerten beginnen om 20.00 uur. De kerk is vanaf
19.15 uur geopend. De toegang is als vanouds gratis. Bij de uitgang zal er een collecte zijn ten bate
van de onkosten en om ook in de toekomst onze
concerten te kunnen blijven organiseren!

Buitenspeeldag
Woensdag 6 april was de nationale buitenspeeldag. Onze stagiaire had vanuit school
de opdracht om samen met twee klasgenootjes activiteiten te organiseren voor
onze peuters. Dat werd verplaatst naar een
weekje later. Maar dat was geen enkel probleem, want het weer was een week later
stukken beter. Heerlijk in het zonnetje
konden wij de activiteiten doen.
Eerst mochten de kinderen lekker even rondfietsen. Daarna gingen we richting de sloot bij Lambert Melisz om eendjes te voeren. Het is bijna niet
te geloven, altijd zijn daar heel veel eendjes, maar
net toen wij kwamen waren er bijna geen eendjes te zien. Zelfs toen de peuters brood gooiden
kwamen er maar twee eendjes tevoorschijn. Nog
even roepen, maar helaas de andere eendjes bleven weg. Voor het brood hadden de peuters een
oplossing bedacht. Als er dan geen eendjes zijn
kun je het gewoon zelf opeten. En dat was heel
lekker. Er werd zelfs om meer gevraagd.
Eenmaal terug bij het kinderdagverblijf hebben
we nog even ‘schipper mag ik overvaren’ gedaan
en werden de activiteiten afgesloten met mooie
tekeningen van stoepkrijt. Lekker liggend op
je buik in alle rust even tekenen, bijkomen en
nadenken over wat we allemaal gedaan hadden.
Daarna was het tijd om naar binnen te gaan, te
eten en lekker te slapen.
Kinderdagverblijf Westzaan,
Monique van Westrop

Orgelcommissie Grote Kerk,
Joost Rijken
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Jubileumjaar 2021
Drukke tijden momenteel bij VVV Westzaan.
Onze zondagselectie doet het erg goed en we
hebben een groot jubileumfeest in het vooruitzicht. Dit alles naast de dagelijkse bestuurlijke
perikelen. Gelukkig is het allemaal erg leuk en
zeker gezellig zo samen met een heleboel vrijwilligers.
VVV Westzaan 1 doet momenteel bovenaan mee.
Op het moment van schrijven lopen zij maar één
punt achter op de nummers 1 en 2. Dit is reuzespannend. Na de winst tegen Zaandijk kwamen de
Leeuwen weer helemaal in hun ritme en wonnen
wedstrijd na wedstrijd. Dit met zeer aantrekkelijk en
goed voetbal. Mooi om te zien dat alle spelers vol

overgave elke wedstrijd ingaan. Er wordt gestreden
om elk punt. Met als gevolg dat we weer bovenin
mee draaien. Hierdoor maken we kans om een langgekoesterde wens in vervulling te laten gaan, namelijk kampioen worden en promoveren naar de derde
klasse. Wat zou dit mooi zijn in ons jubileumjaar,
mede omdat er veel Zaanse teams in deze klasse
voetballen.
Ook ons verlate 100-jarig jubileumfeest komt er na
een jaar vertraging eindelijk aan. Door corona waren
we genoodzaakt om alles op te schuiven. Maar nu
gaat het toch echt gebeuren. Alle remmen zijn eraf
en de organisatie draait op volle toeren. Er is een
leuk, divers programma opgesteld, waarin voetbal

door senioren en jeugd afgewisseld worden. Waarschijnlijk hebben jullie de poster al zien hangen met
ons mooie en gezellige programma van de feestweek. Zet de data maar met dikke stift in jullie agenda. We hopen jullie allemaal op ons mooie complex
te kunnen begroeten!

Woensdag 22 juni
Mini-champions league
Ons jongste jeugdteam, de rood-witte welpen, trapt
de feestweek af met een mini-champions league.
Dit is een competitie opgezet door en voor Zaanse
voetbalverenigingen. De mini’s spelen gemiddeld
één keer per twee maanden een toernooi bij één
van de deelnemende Zaanse verenigingen. Tijdens
dit toernooi spelen ze een aantal wedstrijden en
daarnaast is er ook nog iets leuks te doen. Het doel
van deze toernooien is om het speelplezier van de
kinderen te vergroten door gezellig met een bal en
vriendjes bezig te zijn.
Wil jullie (klein-)zoon of -dochter eens meedoen met
een vrijblijvende proeftraining op maandagvond bij
VVV Westzaan, neem dan contact op via jeugdvoorzitter@vvvwestzaan.nl.

Bedrijventoernooi

VVV WESTZAAN.NL

JUBILEUMVIERING
WOENSDAG 22 JUNI 2022

DONDERDAG 23 JUNI 2022

VRIJDAG 24 JUNI 2022

16:00 UUR - 18:00 UUR:
• Mini Champions League

19:30 UUR:
• Reünie leden/oud leden

18:00 UUR:
• Receptie voor genodigden

18:30 UUR - 21.30 UUR:
• Bedrijventoernooi

M U Z IE K :

MUZIE

M U Z IE K :

MICHEL VAN
H

AN HOLLAND

RIJSWIJK

ZATERDAG 25 JUNI 2022
11:00 UUR TOT 16:00 UUR:

• Een gezellige en sportieve dag voor de jeugd.
VANAF 19:30 UUR:

• Feestavond voor alle dorpsgenoten die

vvv Westzaan een warm hart toedragen.

MUZIEK? VERRASSING !
ZUIDEINDE 150, 1551 EM WESTZAAN
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K:

BENJA

MIN

ZONDAG 26 JUNI 2022
12:00 UUR:
• Katerhusseltoernooi
VVV WESTZAAN ONDERSTEUNT:

Wij houden het eerste bedrijventoernooi voor de
Zaanstreek bij VVV Westzaan. Tijdens dit toernooi
willen we alle oude, huidige en nieuwe sponsoren bedanken. Uiteraard zijn toekomstige sponsoren ook welkom. Onze sponsoren zijn ontzettend
belangrijk. Soms vergeten we deze mensen en
bedrijven te bedanken voor al het mooie werk dat
ze leveren en de steun die ze geven. We nodigen
iedereen uit om langs te komen en kennis te maken
met de vele geweldige sponsoren die VVV Westzaan
een warm hart toedragen. Deze avond zorgt zanger
Han Holland voor de muziek en natuurlijk is de eerste borrel op kosten van VVV Westzaan.
Voor dit toernooi zoeken we nog teams. Elk bedrijf
kan zich inschrijven en aangeven in welke league ze
willen spelen, de champions league voor ervaren
spelers of de eredivisie voor de gelegenheidsvoetballers. We spelen 7 tegen 7 en de teams mogen
gemengd zijn. Wil je je inschrijven en/ of meer informatie ontvangen, stuur dan een e-mail naar sponsoring@vvvwestzaan.nl

Donderdag 23 juni
Reünie leden/oud-leden
Op deze avond is er gelegenheid om onder het
genot van een hapje en een drankje herinneringen
op te halen aan vervlogen tijden. Er zal speciale
aandacht zijn voor de diverse promotie-elftallen uit
de historie van VVV Westzaan en de kennis van de
aanwezigen over het recente en minder recente verleden wordt op vrolijke wijze getest. Michel van Rijswijk zorgt voor de muzikale omlijsting van de avond.
Eenieder is welkom die in het verleden of heden op
welke manier dan ook verbonden is (geweest) met
de club.
Ook is er een ploeg bezig om de laatste 100 jaar in
beeld te krijgen en ons complex te gaan voorzien
van mooie herinneringen in de vorm van foto’s en
beeldmateriaal. Ze zijn druk bezig om alles uit ons

archief uit te zoeken, te sorteren en te verzamelen
om dit vervolgens mooi op te maken.

Vrijdag 24 juni
Receptie voor genodigden
Een vereniging kan niet bestaan zonder de vele vrijwilligers, sponsoren en natuurlijk onze tegenstanders. Daarom hebben we op vrijdag een moment
om juist diegenen te bedanken. Dit alles onder
muzikale begeleiding van Benjamin. In tegenstelling tot de rest van de week is deze avond enkel voor
genodigden.

Zaterdag 25 juni
Voetbaldag jeugd VVV Westzaan
Een gezellige en sportieve dag voor alle jeugd uit
Westzaan en omstreken. Vorig jaar was de eerste
editie van deze sportieve dag op ons complex. Het
was een groot succes! Daarom gaan we dit jaar in de
herhaling. Er is een pannakooi, een grote stormbaan
en we gaan voetballen onder begeleiding van leden
uit onze selectie. Het gaat voornamelijk om samen
lol hebben, want plezier vinden we belangrijk binnen VVV Westzaan. Voor drinken wordt gezorgd.
De kantine is geopend voor eventueel andere versnaperingen. We houden rekening met leeftijdsverschillen en hebben de dag in tweeën gedeeld. De
jongste jeugd tot 10 jaar is welkom van 11.00-13.00
uur en de oudere jeugd van 14.00-16.00 uur.
Iedere jeugdige inwoner van Zaanstad kan zich
opgeven voor deze dag via een e-mail naar jeugdvoorzitter@vvvwestzaan.nl

Feestavond VVV Westzaan
Dit word de grote knaller van de week! Een groot
feest voor het hele dorp en omstreken. Met andere
woorden alles en iedereen die VVV Westzaan een
warm hart toedraagt. Kom gezellig langs om samen
ons jubileum te vieren. We beloven alle aanwezigen
een topavond met livemuziek!

Zondag 26 juni
Katerhusseltoernooi
We zijn natuurlijk wel een voetbalvereniging en
daarom willen we deze feestweek ook afsluiten met
voetbal. Iedereen is vanaf 12.00 uur uitgenodigd om
nog even gezellig samen een balletje te trappen. Na
het toernooi is er voldoende tijd zijn om de afgelopen 100 jaar door te nemen en natuurlijk samen
terug te blikken op de leuke feestweek.

Trapt u mee tegen Huntington?
In de vorige editie van De Wessaner hadden we u beloofd wat dieper in te gaan op
het fietsfestijn Trappen tegen Huntington. Laten we maar eens beginnen met wat
de ziekte van Huntington nou eigenlijk behelst. Huntington is een erfelijke ziekte
die de hersenen steeds verder aantast. U moet hierbij denken aan een combinatie
van ALS, parkinson en alzheimer, die zich bij iedere patiënt pas rond het 30e levensjaar openbaart. De ziekte kan resulteren in verminderde controle over het lichaam,
vergeetachtigheid en soms extreme persoonlijkheidsveranderingen.
Initiatiefnemer van het evenement Edwin Stolp
is zelf drager en ziet al jaren zijn gezondheid
achteruitgaan. Als we hem spreken ziet hij nog
steeds kans op genezing, maar maakt hij zich
wel zorgen over de snelheid waarmee een medicijn ontwikkeld wordt: ‘Mijn kinderen hebben 50
procent kans om ook de ziekte van Huntington
te krijgen. Bij mij gaat het al jarenlang relatief
goed maar er zijn helaas andere patiënten die
veel te jong overlijden.’
Omdat het een zeldzame ziekte betreft, werd
er tot voorheen weinig onderzoek gedaan naar
een mogelijke genezing van Huntington, totdat
er in 2020 een consortium van onderzoekers,
neurologen, hbo-opleidingen en andere deskundigen werd opgericht dat recentelijk naar
buiten bracht dat hersenziektes op den duur te
voorspellen, vertragen en bovenal te genezen
zullen zijn. Edwin: ‘Prachtig nieuws uiteraard,
echter dat onderzoek vergt heel veel geld en ik
wil daar graag aan bijdragen met ons fietsevenement op zondag 3 juli.’ Hij vervolgt: ‘Voor mij
is fietsen een methode om mijn hoofd helemaal
leeg te maken en zolang ik meters kan maken
blijf ik dat doen. Iedere omwenteling is als het
ware een trap tegen Huntington.’
Om die reden roept hij alle Westzaners en geïnteresseerden op om zondag 3 juli mee te trappen!

Het is geen wedstrijd en iedereen fiets individueel of met een groep 30, 80 of 110 kilometer. Voor de 30 kilometer vraagt de organisatie
10 euro en voor de overige afstanden 15 euro.
Het geld gaat uiteraard rechtstreeks naar het
onderzoek ten behoeve van de genezing van
Huntington. Doet u liever een puzzeltocht met
een groep vrienden en/of familie, dat kan ook en
bedraagt de bijdrage 15 euro per groep. Vanzelfsprekend is er altijd een tekort aan sponsoren,
dus als u interesse hebt in een gouden, zilveren
of bronzen sponsoring, neem dan even contact
op met Arjan Jonker op 06-2122 4478.
Hebt u geen fiets of bent u wat minder sportief, dan bent u die dag vanzelfsprekend meer
dan welkom op de start- en finishplek bij VVV
Westzaan. Er zal livemuziek aanwezig zijn, bij
de buren van IJsclub Lambert Melisz kunt u een
partijtje boerengolf spelen en zijn er voldoende
hapjes en drankjes.
Help Edwin (en zijn organisatie) om deze droom
te verwezenlijken en trap mee tegen Huntington op zondag 3 juli!
Inschrijven voor de tour- en puzzeltochten kan
op de site van huntingtonzaanstreek.nl.
Arno van den Broek
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Mooie bijeenkomst Open Joodse Huizen
Op 30 april verzamelden zich ruim 100 belangstellenden voor de bijeenkomst met Salo Muller. Salo zat in de oorlog een periode
ondergedoken bij de familie Valk in de J.J. Allanstraat. Theo Valk heeft al een paar keer zijn verhaal over de oorlog en de onderduikers in zijn ouderlijk huis verteld. Daarna uitte Theo een wens: ik wil zo graag Jopie nog een keer ontmoeten. Jopie was de naam
die Salo had tijdens zijn onderduik in Westzaan.
Het heeft twee jaar geduurd voordat
de bijeenkomst door kon gaan. Zaterdag was het zover. Arianne de Jong,
directeur van het Nationaal Comité
4 en 5 mei, opende de bijeenkomst.
Er was een voordracht en muziek van
Dirk Kit, getrouwd met Tineke Valk,
en zijn kleindochter Fien Damminga.
Salo en Theo deden hun verhaal. Ook
Hans Valk deed een duit in het zakje.
Het was indrukwekkend om te horen.
De organisatie van deze bijeenkomst
was in handen van Dick van der Geer
van de Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet. Bij de voorbereidingen is hij bij Dirk en Tineke Kit langs
geweest. Tineke heeft nog heel wat
foto’s uit de oorlog. Opeens lag daar
een foto met drie blonde kinderen en
één donker jochie. Het blijkt een foto
te zijn van Salo met de kinderen Valk.
Wat een unieke foto. Deze foto is, uitvergroot en afgedrukt, door Tineke
Kit aangeboden aan Salo tijdens de
bijeenkomst. Op deze foto staan van
links naar rechts Theo, Hans, Salo en
Piet. Als tweede foto kreeg Salo een
foto uit de oorlogstijd van het huis

aan de J.J. Allanstraat van Theo Valk.
Ook bijzonder was de aanwezigheid
van een houten speelgoedkonijn
aan een touwtje. Vader Valk had een
houtbewerkingsbedrijf en maakte
ook houten speelgoed. Salo heeft tijdens zijn hele onderduikperiode, op
diverse adressen, het houten konijn
bij zich gehad. Het konijn is te zien in
het Verzetsmuseum in Amsterdam.
Speciaal voor deze gelegenheid is de
beheerder van het museum met het
konijn op de bijeenkomst in Westzaan geweest.

Foto boven: Salo Muller zet een
handtekening. Links mevrouw
Muller en rechts Theo Valk.
Foto Fred Eerenberg.

Foto onder: De foto van Salo met
de kinderen Valk. Vlnr: Theo, Hams,
Salo en Piet.

Deze bijeenkomst kon niet georganiseerd worden zonder de hulp van de
koster en door het beschikbaar stellen
van de Grote Kerk. Er was een scherm,
een beamer, koffie en thee en de
stoelen stonden klaar. Veel dank zijn
wij verschuldigd aan alle mensen die
deze bijeenkomst mogelijk hebben
gemaakt.
Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet,
Dick van der Geer en Rina Schenk

Begraafplaats Westzaan moet openblijven
Gemeente Zaanstad heeft het voornemen om de begraafplaats aan de Dolphijnstraat te sluiten. Binnen een week ondertekenden
vorige maand 2500 mensen de petitie om dit tegen te gaan.
Een paar keer per week is hij op de begraafplaats
te vinden om er klein onderhoud te plegen: Hans
Budgen (65) uit Wormerveer. Zelf hoeft hij niet zo
nodig in De Wessaner. Wel gaat het voortbestaan
van dit unieke stukje Westzaan hem erg aan het
hart. ‘Van mijn negende tot mijn negentiende heb
ik aan de J.J. Allanstraat gewoond. Mijn ouders
zijn hier begraven en omdat ik dichtbij woonde
hou ik hun graf al jarenlang netjes.’
Tweeënhalf jaar geleden stopte Budgen met werken. Hij wilde zijn vrijwillige werkzaamheden op
de begraafplaats uitbreiden en kreeg daarvoor
toestemming van de gemeente. Hij sprak af hoe
hij zich zou opstellen als er bezoekers waren, ontving wat gereedschap en ging aan de slag. ‘Sommige mensen komen hier dagelijks. Deze plek
geeft rust, maar ook binding. Dat is het meest
waardevolle van dit kerkhof. Van de vijf uur die
ik hier ben, sta ik soms twee uur met mensen te
praten: bekenden of onbekenden. Bij graven van
heel jonge mensen zie ik soms hele vriendengroepen. Ze staan te lachen of slaan hun armen
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troostend om elkaar heen, soms met een blikkie
bier erbij. Maar ze zijn er. En dat geeft hoop.’
Budgen zorgt ervoor dat alles rondom de graven
netjes blijft. Van de graven zelf blijft hij af. Hij harkt
de paden aan, ruimt rommel op, veegt bladeren
weg en zet na een storm omgevallen voorwerpen
weer recht. Eens in de drie weken pleegt een ploegje mensen van Zaanstad grootschalig onderhoud
met onder andere grasmaaiers en bladblazers.
Het jaarlijkse potje van € 140.000 dat Zaanstad had voor onderhoud van alle zeven Zaanse
begraafplaatsen is volgens raadsleden leeg of op
een andere manier besteed. Gevolg is dat er drie
begraafplaatsen zouden moeten sluiten, waaronder die van Westzaan. Er zullen de komende jaren
nog wel nieuwe graven worden uitgegeven en
bestaande graven worden niet zonder meer voortijdig geruimd. Hoe dat zal vergaan bij eeuwigdurende graven is nog niet bekend. Bij het ter perse
gaan van de krant was hierover nog geen raadsbesluit genomen.

Hans Budgen aan het werk op de Westzaanse begraafplaats.
Foto Marijke van der Pol.

Buurtbewoners schaffen zelf
AED aan
De uitspraak ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ gaat zeker nog steeds op in ons
eigen witte dorp De Cromme Reef (Het Welvaren en omgeving). De woningen werden bijna 30 jaar geleden opgeleverd en zoals te doen gebruikelijk richtten de bewoners zelf een
bewonerscommissie (inclusief clubkas) op. De bijdragen van de bewoners waren bedoeld
voor verbeteringen aan de buurt, maar ook voor leuke gezamenlijke activiteiten.
Hoewel een deel van de bewoners inmiddels is
vertrokken, woont de voormalige voorzitter Frank
Aerts er nog steeds en beschikt de commissie nog
immer over een gevulde clubkas die door de bankkosten en geen rente gewoon in waarde afneemt.
Dat was de reden dat hij naar zijn buurtgenoot
Peter van der Steen stapte om even te brainstormen wat ze met dat geld wilden doen. De gebruikelijke barbecue was snel geopperd, maar na het
eerste wijntje kwam het idee om een eigen AED in
de buurt op te hangen.
Prachtig plan, maar hoe begin je daaraan? De lokale instanties en de gemeente voelden er weinig
voor, maar na een paar weken kwamen ze op het
spoor van BuurtAED.nl en die zag mogelijkheden
in de plannen. Een AED ophangen is één, maar er
moeten wel mensen omheen wonen die dat apparaat kunnen bedienen. Die opleidingskosten vielen enorm mee, omdat Peter, inspecteur bij politie
Zaanstad, de ‘juf van de politieschool’ bereid vond
om belangeloos AED-trainingen te geven. En voetbalvereniging Westzaan bood aan de kantine kosteloos beschikbaar te stellen (inclusief gratis koffie

Ook dorpsbus
wordt duurder

en thee voor de deelnemers).
Het ging vervolgens snel: maar liefst 48 bewoners
van De Cromme Reef meldden zich aan voor de
training en het budget was op 500 euro na gedicht.
De beide mannen startten een crowdfunding
onder de deelnemers en het bedrag werd binnen
14 dagen al overschreden. In april zijn tijdens de
vier trainingsavonden alle aangemelde bewoners
opgeleid (inclusief certificaat) en hebben zij de toezegging dat de AED eind mei aan het begin van de
buurt opgehangen zal worden.
Echt een prachtig initiatief van een aantal West
zaners en wij danken Frank en Peter voor de gehele
inrichting en coördinatie. Mocht er iemand in de
Noord vanaf juni 112 bellen met (mogelijke) hartklachten, dan krijgen in de buurt minimaal 48
mensen een pushbericht en de eerste getrainde
bewoners die de AED te pakken hebben zullen zich
zo snel mogelijk bij het slachtoffer melden. Een veilig idee!
Arno van den Broek

Vlnr Annemarie Nol, Martin van ’t Veer, Aart van ’t Hoff
en Leo van Doren. Zittend: Paul Greven en Remco Roersch.

In deze tijd van stijgende kosten is het
ook voor dorpsbus De Groene Koets
onvermijdelijk om de tarieven te verhogen. De afgelopen zeven jaar zijn de
tarieven van onze bus gelijk gebleven,
maar door de stijging van de algemene
kosten en vooral de brandstofkosten
ontkomen we er niet aan.
Het tarief voor een rit in Westzaan gaat van 2
euro naar 3 euro. Dat is één knip. De knipkaart
voor 11 ritten kost met ingang van 1 mei 30 euro.
Eén rit is dan dus gratis. Als er een kind meegaat,
betaalt het kind ook het volle pond. Alleen kinderen groter dan 1,35 meter mogen mee in de
bus. We hebben geen plek voor kinderzitjes, en
kinderwagens.
De prijs voor ritten in de Zaanstreek buiten
Westzaan gaat van 4 euro naar 6 euro. Als
iemand binnen het uur weer retour gaat, kost
de rit 6 euro, oftewel twee knippen. Als iemand
langer dan een uur blijft, kost de rit 6 euro heen
en 6 euro terug. Dat zijn dan in totaal 4 knippen.
De knipkaarten zijn gewoon in de bus te koop.

De meeste deelnemers luisteren aandachtig naar de instructrice.

Opentuinweekend bij Vroegop
Tuinvereniging Jan Vroegop, Ringweg
280, houdt open tuin op zaterdag 18 juni
van 10.00 tot 17.00 uur en zondag 19 juni
van 11.00 tot 16.00 uur.

Tengel, muziekoptredens, rondleidingen, een fototentoonstelling over 75 jaar Jan Vroegop en er is
onder andere high tea, een foodtruck en ijs.

U kunt dan de opengestelde tuinen bezichtigen en
er zijn tal van activiteiten. Zoals een demonstratie
Zaanse vogelhuisjes maken, verkoop van tuingereedschap, een kunstroute met kunstenaars van

Van 12.00 tot 15.00 uur zijn er kinderactiviteiten.
Kijk op de website voor het hele programma: www.
janvroegop.nl. Kom zoveel mogelijk op de fiets,
want er is niet zoveel parkeergelegenheid.

En verder nog het volgende. We zoeken nog
altijd chauffeurs die bijvoorbeeld eens in de
twee, drie weken voor een dagdeel ons team
willen komen versterken. Heb je belangstelling,
bel dan 06-2458 3587.
Martin van ‘t Veer
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Nieuw kunstgebit?
Gegarandeerd de beste zorg
voor u en uw kunstgebit!
kunstgebi
BEL VOOR

EEN

AFSPRAAK

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

075 - 670 76 3
36

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

jaar
Al méér dan 35t
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ia
ec
sp
dé
in uw regio!

Hauzendorfer Bosch Car Service

Tienlingstraat 14 | 1507 DD Zaandam
Tel. 075 614 24 14
info@hauzendorfer.nl
www.hauzendorfer.nl

Wij doen alles voor uw auto

IN JE FAVORIETE VESTIGING EN OP GROENHART.NL
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‘Zonder Haast ‘ Hedendaags realisme bij Staphorsius
Op 14 mei opent Rob Staphorsius de deuren van
zijn galerie voor de verkoopexpositie Zonder
Haast, een zomerexpositie met hedendaags realistisch werk van ruim twintig vermaarde (inter)
nationale kunstenaars. Ook deze al weer achtste keer neemt het stilleven een centrale plaats.
Rob: ‘We zijn blij dat er steeds meer kan. Ook bij
de kunstenaars merken we het enthousiasme,
en is er door hen mooi nieuw werk aangeleverd.’
Zo is er voor het eerst werk te zien van de Belg Pieter Wagemans, die zich volledig richt op het bloemstilleven. Over de jaren verfijnde hij in een lange
zoektocht zijn speciale schildertechniek waarmee
hij de (kleur)kracht en frisheid van een bloem
tracht te evenaren. Door zijn sobere composities
krijgen de bloemen een bijzondere en monumentale uitstraling. Verder toont de galerie werk van Yt
Osinga, die zich laat inspireren door prachtige vormen. Ook is er werk te zien van Inge Zwolle, een
realistisch kunstschilder pur sang. Haar schilderstijl
is zeer tijdrovend, waarbij ze bijzondere aandacht
geeft aan een perfecte stofuitdrukking.
Rob vervolgt: ‘We werken altijd voor een deel met
een vaste groep kunstenaars. Jos Aanraad was hier
een voorbeeld van. Jarenlang heeft hij meegedaan
met onze exposities. Helaas overleed hij onverwacht in september 2021. Als fijnschilder genoot hij
internationale bekendheid. Maar bovenal was het
gewoon een fijn mens, en we zullen hem missen.
Het is mooi dat we nog een aantal werken van Jos
kunnen laten zien.’
De expositie is vrij toegankelijk van 14 mei tot 27
augustus op dinsdag tot en met zaterdag van 9.00
tot 17.00 uur.

Gezellig boottochtje
Op 21 april zijn tien gasten van onze afdeling
mee geweest met de boottocht van de regio
Zaanstreek-Waterland.

Inge Zwolle - Kommetje op rode doek.

De boot vertrok dit jaar vanuit Purmerend en de
Groene Koets bracht zeven Zonnebloemgasten
daar naartoe en drie zijn met een vrijwillige chauffeur gebracht. Toen ze terugkwamen waren ze
enthousiast over de verzorging van het eten, de
hapjes en de gezelligheid. Dit is wat er natuurlijk
erg gemist werd in de coronatijd.
Loterij 2022
Tevens hebben we in april de start gemaakt met
de Zonnebloemloterij 2022. Ik heb het eerste lot
symbolisch overhandigd aan Mireille van hotelrestaurant De Prins. Bijgaand vindt u een QR-code
waarmee u loten kunt bestellen en betalen. We zullen ook zoveel mogelijk langs de huizen gaan voor
de verkoop. De vrijwilligers van De Zonnebloem
Westzaan hopen op een mooi resultaat.

Pieter Wagemans - Een witte Kracht.

Anneke van ’t Hoff-Martens
Secretaris afdeling Westzaan | 06-2442 1811
Het eerste lot wordt symbolisch overhandigd aan Mireille van
der Werff van hotel-restaurant De Prins.

Galerie Staphorsius, JJ Allanstraat 287b,
075-6143 000.

Yt Osinga - Witte Sneeuwbes.

‘From Source To Sea’ in Het Prinsenhof
Het jaarthema van de protestantse kerken in de Zaanstreek is ‘duurzaamheid’.
In dat kader wordt de indrukwekkende
film ‘From Source To Sea’ in molen Het
Prinsenhof vertoond.
‘From Source To Sea’ is een project van Merijn Tinga, wereldwijd bekend als de Plastic Soup Surfer.
Merijn heeft zich als doel gesteld het stoppen van
de plastic vervuiling van ons leefmilieu en kreeg
hiervoor eerder internationaal aandacht door zijn
overtocht over de Noordzee op zijn van plastic
zwerfafval gemaakte surfboard.
In deze film maakt hij, eveneens op een van plastic

zwerfafval gemaakt board, een nieuwe tocht
van meer dan 1000 kilometer, vanaf de oorsprong van de Rijn tot aan de Noordzee, om
duidelijk te maken waar de plastic soep vandaan komt: die enorme hoeveelheden plastic die in onze oceanen drijven en inmiddels
zijn doorgedrongen tot in onze voedselketen.
Aan de filmavond is een jongerenactie gekoppeld. Jongeren van de kerk zullen in navolging
van Merijn vanaf halverwege het dorp naar de
molen suppen en onderweg zwerfafval ruimen.

lidmaatschapskaart € 2,50. U bereikt de molen te
voet via het Relkepad of met de boot-taxi’s die vanaf 19.10 uur van de Weelbrug naar de molen varen.

De filmvertoning is op vrijdag 24 juni en begint
om 20.00 uur. De entree is € 5,-. Leden van de
molenvereniging betalen op vertoon van hun
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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!

Traditiegetrouw weer huttenbouw
We zijn alweer flink bezig met de voorbereidingen van Huttenbouw 2022, die dit jaar op 22, 23 en 24 augustus plaatsvindt. Waar
we vorig jaar nog volop te maken hadden met de coronamaatregelen, zijn er nu gelukkig de landelijke versoepelingen waar we
op kunnen meevaren. Dat betekent bijvoorbeeld dat er mogelijkheden zijn voor een avondprogramma waar omwonenden en
ouders of familie van de jonge bouwers weer van harte welkom zijn. Tegelijk willen we de goede dingen die we vorig jaar hebben
ingebracht behouden, zoals de snellere doorstroom bij het groepsgewijs wegbrengen en ophalen.
Inschrijving
Aangezien we gek zijn op tradities houden we ook
dit jaar het thema nog even geheim. We kunnen
wel alvast verklappen dat de kids naast hun hamer
en goed humeur ook een wc-rol mogen meenemen. Inschrijven kan op donderdag 9 juni van 19.00
tot 20.00 uur bij dorpshuis De Kwaker. Uiteraard
krijgen de kinderen ook dit jaar via hun basisschool
nog de nodige informatie en het inschrijfformulier
mee naar huis.

Jeugdbegeleiders en hulpouders welkom

zoeken we nieuwe aanwas! Ben of ken je iemand
in de middelbare schoolleeftijd die het leuk vindt
om mee te helpen met de activiteiten tijdens het
evenement? Laat het ons weten via een persoonlijk bericht op onze Facebook- of Instagrampagina
Huttenbouw Westzaan. Hulpouders zijn ook weer
welkom om 1, 2 of 3 dagen een groepje te begeleiden bij het bouwen van hun hut.

Graag zien we jullie op 9 juni.
Team Huttenbouw Westzaan

Vorig jaar namen we helaas afscheid van een aantal
toppers in het jeugdbegeleidersteam. Daarom

Samengevat:
• I nschrijven kan op 9 juni van 19.00
tot 20.00 uur bij De Kwaker.
• K
 ids ontvangen binnenkort via
school een inschrijfformulier en
meer info.
• H
 uttenbouw Westzaan vindt plaats
op 22, 23 en 24 augustus op het
plein bij De Kwaker
• M
 eld je via een persoonlijk bericht
op onze social-kanalen aan voor
het jeugdteam of als hulpouder.
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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

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)
Wolfsend werd onlangs verkozen tot het op een na beste restaurant van Noord Holland.
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boomrooierij • boomverzorging
• boomveiligheidscontrole
• bomen en planten
• stobbenfrezen

www. meijerboomverzorging.nl of bel 06-21800308

De
puzzel
van
INGRID
Deze maand geen prijspuzzel. U kunt de oplossing dus niet inzenden. De oplossing van de prijspuzzel van maart was POPPIESROEISTER, de vroegere
naam voor een vroedvrouw. Aan kinderen werd verteld dat zij de baby’s met een roeibootje uit het riet haalde. De winnaar van de cadeaubon van 50
euro is Lineke Waal uit de Torenstraat in Westzaan.

KRUISWOORDRAADSEL
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Horizontaal: 1 planeet, 4 onbevoegd jagen, 10
eenheid van tijd, 14 familielid, 15 grafsteen, 16
broer van Kaïn, 18 Algemene Kunstzijde Unie
(afk.), 19 lidwoord (Fr.), 20 begrensd gebied, 22
beroep, 24 titanium (afk.), 25 een loot bevestigen,
27 litteken, 30 draaien, 32 openbaar vervoer (afk.),
33 aanklevingskracht, 35 compagnon (afk.), 36
padvindersleidster, 37 onregelmatigheidstoeslag
(afk.), 38 handvat, 40 vrouwelijk dier, 41 vod, 43
dopingmiddel, 45 as, 47 toiletgerei, 49 bouillonmerk, 52 meisjesnaam, 53 vroegere partner,
54 armoedige woning, 55 rijstwijn, 57 thulium
(afk.), 58 ecologisch, 59 herkauwer, 60 in orde, 61
brandstof, 62 brandresten, 64 onderdeel van de
long, 66 bekneld, 67 muzieknoot, 68 godin van de
wraak, 70 enkele, 73 praatvogel, 74 modegril, 76
Iers republikeins leger, 77 een zekere, 79 wortel,
80 pech hebben, 81 computerterm, 83 gezelligheid, 85 Ratione Officii (afk.), 86 nuchter persoon,
89 brandresten, 91 jongensnaam, 94 geschikte
plaats, 95 levendigheid, 97 aartsbisschop (afk.), 98
orgaan, 100 vruchtbare plek, 102 Nederland (afk.),
103 lichaamsdeel, 105 voorgerecht, 107 Ger-

‘De Westzaanse Bingo’
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31
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muzieknoot, 108 Salvation Army (afk.).
Zijn de antwoorden juist ingevuld, dan krijg je met
de volgende letters een vroeger scheldnaam voor
de mensen die in Jisp woonden:
51 96 4 84 8 86 1 42 79 7 53 9
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maans schriftteken, 108 sportartikel, 109 filmster,
110 broekdraagbanden, 111 vlees aan een stokje.
Verticaal: 1 maalinrichting, 2 einde van gebed,
3 deel van een schip, 4 vreemde munt, 5 modegrill, 6 godsdienst, 7 familielid, 8 plaats in Italië,
9 bek, 11 beek in Noord-Brabant, 12 bewijs van
eigendom, 13 bouwval, 15 hemellichaam, 17
waterdoorlatend, 20 getal, 21 zwijn, 23 kabinetsvakantie, 26 plaats in Japan, 28 esdoorn, 29
meisjesnaam, 31 munt (Brits Indië), 33 vis, 34 ik,
36 hoofddeksel van een priester, 39 biertje, 40
roofvogel, 42 deel van het jaar, 44 fijnmaken met
een vork, 46 papieren lantaarn, 48 kroon (Eng.),
50 boven, 51 achternazitten, 54 keelgeluid, 56
toiletartikel, 63 schrede, 65 onmeetbaar getal, 67
groot water, 69 eerbiedsbetuiging, 71 na afloop,
72 aaneengesloten rij, 73 wild dier, 75 bijzonder
groot, 76 Europeaan, 78 Balt, 79 vrede (Eng.), 82
geestdrift, 84 kleur, 87 chemische vloeistof, 88
hoofdstad van Zuid-Korea, 90 bloem, 92 borreltje, 93 claim, 95 Noorse god, 96 schrijfgerei, 99
boogballetje, 101 meisjesnaam, 104 persoonlijk
voornaamwoord, 106 landcode van Peru, 107

Het heeft even geduurd maar De
Kwaker kan eindelijk weer open! Een
groep enthousiaste jonge vrijwilligers
organiseert op vrijdag 17 juni ‘De
Westzaanse Bingo’. We gaan er een
gezellige avond van maken met mooie
prijzen, muziek, hapjes en natuurlijk
staat de tap ook aan. Een leuke avond
voor mannen en vrouwen. Aanvang
19.30 uur. De bingo start om 20.00 uur.
Om teleurstelling te voorkomen, adviseren we
om je vooraf aan te melden. Bovendien staat
er dan een welkomstcadeau voor je klaar op
de door jou gereserveerde plaats. Dus mail je
naam, hoeveel personen en hoeveel kaarten
naar: bingowestzaan@gmail.com of bel naar
075-6310 352 (bij afwezigheid kun je de voicemail inspreken).
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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

s

rk

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

www.bouwbedrijfwerkhoven.nl

werk/personeel
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écht technisch
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Op zoek naar
c h we

.I N T E R S

EL

E

075-6218845

010-4625985

Provincialeweg 21a

Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie

3047 BB Rotterdam

WWW.INTERSELEKTIE.NL

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

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

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

ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

Ruud Meijer boomverzorging
Als ik Ruud bel om een afspraak te maken
voor een interview over zijn werkzaamheden krijg ik het idee dat hij hoog in een
boom geklommen is, want als hij zijn telefoon opneemt hoor ik een gierende kettingzaag. Ons gesprek verloopt hierdoor
wat lastig, maar het lukt ons toch om tot
een afspraak te komen. Als locatie voor
onze ontmoeting geeft hij door: Fokkemast 21 in Westzaan. Dat vind ik wel een
toepasselijke plek, want in mijn verbeelding zit hij daar wel heel hoog te werken
met zijn kettingzaag.
Dus rij ik op 15 februari naar de Fokkemast, waar ik
tot mijn verbazing een ultramodern kantoor en een
groot pand aantref, waar Ruud sinds 2018 zijn bedrijf
uitoefent. Aan de voorzijde heeft het vier ruime
overheaddeuren. Elk groot genoeg om de grootste
vrachtwagens binnen te laten. Binnen is ruimte voor
het uitgebreide assortiment voertuigen dat nodig is
om de grootste omgewaaide of te kappen bomen
mee te lijf te gaan en af te voeren. Ook is een flink
aantal rupsvoertuigen en houtversnipperaars aanwezig om de gevelde stammen en takken klein te
krijgen. Om de bomen met wortel en al te verwijderen is een imposante stobbefrees op een trekker
geplaatst, klaar om uit te rijden.
Dit is maar een deel van het materieel waarover Ruud
beschikt, want om zeven uur zijn al zes personeelsleden uitgereden naar diverse klussen in de omgeving. Op dagen nadat het flink gestormd heeft, zoals
onlangs met de stomen Corry en Eunice, worden deze
zes nog eens versterkt met een groepje ingehuurde
zzp’ers om alle averij in Zaanstad en omgeving op te
ruimen. Dit was dan ook de reden dat vorige maand
dit artikel niet geplaatst kon worden. Ruud had het
veel te druk om mijn schrijfsels te checken.
Het pand van Ruud heeft eveneens vier overheaddeuren aan de achterzijde, die toegang geven tot
een ruim binnenterrein. Hier liggen de vele boomstammen die recent gekapt zijn op hun bestemming

te wachten. Alles wat te dun of te slecht is, wordt versnipperd tot biobrandstof voor de opwekking van
stroom. Of indien het een betere houtsoort betreft,
zoals bijvoorbeeld iepenhout, voor verwerking in de
meubelindustrie.
Soms moeten er ook klussen in de nacht verricht
worden. Er moeten dan door de politie wegen worden afgezet in verband met omgewaaide bomen.
Op gewone werkdagen komen de personeelsleden
aan het eind van de middag weer terug van hun klus
in de regio en parkeren het materiaal in de grote
loods. Ze hebben dan één of enkele bomen gerooid
of gesnoeid. Regelmatig komt hier flink wat psychologie bij kijken, vooral als het bijvoorbeeld om een
burengeschil draait. Of dat een buurt niet wil dat er
gekapt wordt. Al deze punten worden ‘s morgensvroeg bij de koffie besproken, waarna ieder aan zijn
klus begint.
Voor het vakkundig snoeien van bomen is flink wat
kennis nodig. Zo snoeit men knotwilgen bij voorkeur in de winter. Bloeiende bomen na de bloei in
de zomer, en niet bloeiende bomen in het voorjaar
of midzomers. Het planten of verplanten van bomen
vindt in het voorjaar plaats, zodat ze in de actieve
periode goed kunnen aarden.
Voor al deze klussen heeft Ruud diverse klanten,
zoals gemeentes, hoogheemraden en ook een grote
schare particulieren waarmee hij regelmatig contact
houdt. Veel klanten hebben een vast contract voor
het tweejaarlijks snoeien en onderhoud aan bomen
en beplanting. Zo is er het hele jaar rond telkens
werk voor minstens zes man. Een bijzondere klus
die hij zich herinnert was de kap van een bijna 200
jaar oude abeel (zilverpopulier) in de beeldentuin in
Zaandijk. Uit een deel van de stam werd toen een
bank gekapt, die na afloop aan de beeldentuin als
aandenken geschonken werd. Hij siert nu de beeldentuin en vormt nu een plek om van de rust en de
unieke beelden te genieten.
www.meijerboomverzorging.nl
ruud@meijerboomverzorging.nl

Afscheid
hoofdbezorgers
Cees en Wil

Frits Klerk, Cees van Slooten, Henk Bron en Wil van Slooten.
Foto Ruud Vollenga.

Onze hoofdbezorgers van De Wessaner, Cees en Wil van Slooten, zijn per
februari gestopt met de bezorging van
De Wessaner bij zo’n 30 bezorg- en
afleveradressen.
Zij hebben dit 15 jaar lang met veel plezier
gedaan. Hun betrokkenheid bij De Wessaner
was groot. Het streven van Cees en Wil was altijd
om op één ochtend en het liefst rond dezelfde
tijd de stapels kranten bij de bezorgers te krijgen. Meestal zaten die al te wachten en gingen
ze terstond de wijken in. Binnen twee uur werden de meeste van de ruim 2000 kranten in de
brievenbussen in Westzaan bezorgd.
De kranten werden maandelijks bij Cees en Wil
thuisgebracht. De kunst van hen was om de
kranten zo in de auto te pakken dat ze in twee
ritten op alle adressen De Wessaners konden
afleveren. Meestal lukte dit. Een enkele keer, als
de krant extra pagina’s had, werd het wel eens
krap.
Het werk wordt nu overgenomen door Frits
Klerk, samen met Henk Bron. Wil van Slooten zal
ook nog af en toe assistentie verlenen. Namens
bestuur en redactie danken we Cees en Wil voor
hun enthousiasme en inzet gedurende de vele
jaren dat ze dit werk gedaan hebben. We wensen Frits en Henk heel veel succes bij de maandelijkse klus om het Westzaanse nieuws bij de
mensen thuis te brengen.

Jeannet Vollenga en Mart van ‘t Veer
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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
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INSTALLATIEMAN
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

Ruud Kerkhoff Uitvaartzorg
Dag & Nacht bereikbaar
06-25077451 / 023-5 371 375

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

MKB-ONLINE.NU
WEBSITES • HOSTING • ONDERHOUD

opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan
Hoofdkantoor:
Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
r.kerkhoff@luvu.nl

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

Ruud Kerkhoff

-persoonlijke begeleiding
-tevens wilsbepaling / nazorg
-samen naar waardig afscheid
-opbaren: ‘t Reght Huys of thuis
-ook voor deeluitvaarten
-ongeacht waar verzekerd...

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
22 mei 10.00 uur br. IJke Aalders
05 juni Pinksteren 10.00 uur zr. Cocky Brouwer
12 juni 10.00 uur poëziedienst
19 juni 10.00 uur ds. P.J. van der Woel
26 juni 10.00 uur ds. Theo van Willigenburg

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

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62.
22 mei 	viering Heilig Avondmaal +
gemeentezondag
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
05 juni Eerste Pinksterdag
9.30 en 16.00 uur ds. G. van Vliet
06 juni Tweede Pinksterdag 9.30 uur ds. G. van Vliet
12 juni 9.30 uur student W.L.W. Kater, Ede
16.00 uur ds. P.A. Kok, Opperdoes
19 juni 9.30 uur ds. J. Hoefnagel, Zeist
16.00 uur ds. G. van Vliet
26 juni 9.30 uur ds. G. van Vliet
16.00 uur ds. G. van Vliet

Gereformeerde Gemeente Westzaan

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

22 mei 	10.00 uur leesdienst en 19.00 uur
ds. C.J. Meeuse
26 mei Hemelvaartsdag 10.00 uur leesdienst
29 mei 10.00 en 15.30 uur leesdienst
05 juni 	Eerste Pinksterdag
10.00 en 15.30 uur leesdienst
06 juni Tweede Pinksterdag 10.00 uur leesdienst
12 juni 10.00 en 15.30 uur leesdienst
19 juni 10.00 en 15.30 uur leesdienst
26 juni 10.00 en 15.30 uur leesdienst

Dorpsbus

Protestantse Gemeente Westzaan

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

Veilig Thuis

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: 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

22 mei 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
29 mei 10.00 uur ds. J.H.W. Elhorst, Bussum
05 juni Pinksteren
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
12 juni 	10.00 uur regionale kerkdienst
Oostzijderkerk Zaandam
19 juni 10.00 uur ds. A. Gilles, Ede
26 juni 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

De Wessaner
De Wessaner is een uitgave van de Westzaanse
Gemeenschap. Het blad wordt elf keer per jaar
huis-aan-huis verspreid in Westzaan en Nauerna.
De Wessaner krijgt geen subsidie en wordt
volledig betaald uit de advertenties. Het bestuur,
de redactie en de bezorgers zijn vrijwilligers.
De opmaak en druk worden verzorgd door
HuigHaverlag.

Colofon
: 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
23 juni. Graag ontvangen wij uw kopij vóór
1 juni.

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.

Honoré De Balzac zei:
Eenzaamheid is een mooie zaak,
maar je hebt iemand nodig om je dat
te vertellen.

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

