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Veertig jaar bij elkaar
In 1982 werden de man en ik een 
setje. We kenden elkaar van een Am-
sterdams kraakcafé en ook vanuit 
woongroepen in een vers gekraakt 
kantoorpand in de Kinkerstraat. 
We waren beiden hard op zoek naar 
echte woonruimte. Die hebben we 
gevonden in de Bellamystraat, in 
de vorm van een dichtgetimmerd 
pand waarvan na twee felle uit-
slaande branden drie van de vijf wo-
ningen onbewoonbaar verklaard 
waren door Herhuisvesting. Op de 
benedenverdieping trok de man 
in bij een reeds bestaande, kleine 
woongroep. Met een net geschei-
den goede vriend die ook dringend 
woonruimte zocht, besloten we met 
heel veel hulp de twee woningen op 
één- en tweehoog te gaan omtove-
ren van zwart beroet naar schoon 
wit. Veel materiaal haalden we uit 
de sloop van de Borgerstraat. Na 
negen maanden verbouwen had-
den we geen kind, maar wél twee 
aparte woningen waarvan ik die op 
twee hoog mijn eigen huis mocht 
noemen. Onze liefde bloeide on-
danks twee trappen en dankzij de 
logeertas van de man. We kregen 
op tweehoog ook een mooie doch-
ter, maar tróuwen deden we pas in 
1991, toen de woongroep oploste 
en wij naar beneden verhuisden als 
eigenaars. Een doorstart, dus groot 
feest en nog véél meer verbouwin-
gen. Maar die eerste negen jaar van 
onze relatie tellen we van harte mee, 
dus die robijn hebben we dubbel en 
dwars verdiend! Boterbriefje of niet. 

Linda Wessels, redactie

Zilveren Spelden 2022 uitgereikt
Na twee jaar door corona te zijn opgehouden, zijn we verheugd dat het nu mogelijk is om weer bijeen 
te komen. De belangstelling voor de jaarlijkse prijsuitreiking op 5 mei was dan ook groot. Tijdens de 
gezellige bijeenkomst werden enkele mensen gedecoreerd met een Zilveren Speld voor hun verdiensten 
in het verleden en heden voor de gemeenschap van Westzaan. Wouter Veenis, voorzitter van de stichting 
Visser-Schoen, reikte de spelden uit aan Nel Zwikker-Buis, Jeannet Vollenga-Klerk, Kors van Ekris en Cees 
van Slooten.

Op naar het gouden huwelijk!

39e jaargang nr. 6
 23 juni 2022

Nel Zwikker kreeg de Zilveren Speld 
o.a. voor haar verdiensten geduren-
de 17 jaar als secretaris van de ver-
eniging Westzaanse Gemeenschap. 
Tevens was ze zeer actief als secre-
taris bij de vereniging Vrouwen Van 
Nu, afdeling Assendelft/Westzaan. 

Jeannet Vollenga kreeg de speld 
voornamelijk voor haar verdiensten 
als secretaris van ons dorpsblad De 
Wessaner.

Kors van Ekris werd gedecoreerd 
voor het werk dat hij verricht als 
vrijwilliger van het Zaens Brand-
weer Museum, tegenwoordig in de 
Kerkbuurt. Kors pleit voor een Zaans 
brandweermuseum op de Zaanse 
Schans. 

Cees van Slooten kreeg de speld 
omdat hij de afgelopen 15 jaar als 
hoofdbezorger van De Wessaner 
maandelijks de kranten bij de lopers 

bracht, die vervolgens de huis-aan-
huisbezorging regelden.

Fotograaf Fred Eerenberg hield na de 
prijsuitreiking een uitzetting over het 
werken en leven op een molen, naar 
aanleiding van het 300-jarig bestaan 
van pelmolen Het Prinsenhof. On-
der het genot van een hapje en een 
drankje, en het bijpraten na twee jaar 
afwezigheid, werd de feestelijke mid-
dag om circa 17.00 uur afgesloten.

Vlnr. Kors van Ekris, Nel Zwikker, Jeannet Vollenga en Cees van Slooten. Foto Fred Eerenberg.
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Zaanweg 116, 1521 DR  Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

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

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

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 
Diverse soorten brood, banket, 

hartige broodjes & tosti’s. 
 

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

 
Maandag 08.00 – 15.00 

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

Ons restaurant is geopend 
van woensdag t/m zondag.

Wij verzorgen ook diners 
voor groepen, buffetten, 

recepties en feestavonden.

U bent van harte welkom!

Zie onze website voor alle mogelijkheden.
 www.deprins-westzaan.nl
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N A T U U R  I N  E N  O M  W E S T Z A A N  -  F R E D  E E R E N B E R G

Kauwen zoeken 
nabijheid van mensen 
Onderzoekers aan de universiteit van Cambridge en Exeter 
hebben aangetoond dat kauwen goed met hun opvallende 
ogen (zie plaatje) kunnen communiceren. Interessant is dat de 
kauw (Corvus monedula) de eerste vogel is waarbij dit gedrag 
ontdekt is. Wat mensen met hun ogen duidelijk kunnen maken 
werd al vaak en uitvoerig bestudeerd. Of vogels dat ook deden, 
was nog een groot vraagteken. Uit een studie blijkt nu dat kau-
wen dat wel degelijk doen: ze gebruiken hun ogen om rivalen 
uit nestkasten of schoorstenen te weren.
 
Wij hebben onverwachts nieuwe in-
woners in huis. Een maand geleden 
maakten de dakdekkers van onze bu-
ren Piet en Harry er melding van dat 
wij ‘inwoning’ hadden. Een kauwen-
familie met zeker vier jongen had bij 
ons heel diep in de schoorsteen een 
flink nest gebouwd. Geluk bij een on-
geluk is dat we onze openhaard al tij-
den niet meer stoken, omdat we geen 
overlast in onze gezellige buurt willen 
veroorzaken. We laten het vogelgezin 
natuurlijk tot na de broedperiode (die 
loopt van april tot en met juli) met 
rust. 

Ja, kauwen zijn met hun nesten, eie-
ren en jongen in dit land wel degelijk 
beschermd via het soortenbesluit 
van15 mei 2009 en dus mogen wij 
en willen wij niet ingrijpen tijdens 
het broedseizoen. Na de zomer vra- 

 
gen we een lokale schoorsteenveger 
om het nest te verwijderen. Het is 
tenslotte belangrijk dat al het nest-
materiaal verwijderd wordt vanwege 
gevaar van koolmonoxidevergifti-
ging. We hebben van de vakman het 
advies gekregen om een roostertje op 
de schoorsteen te plaatsen, zodat we 
in de toekomst gespaard blijven van 
deze gepluimde huisgasten.

De kauw houdt van jou
Kauwen zijn zwarte, gedrongen vo-
gels met zilvergrijze kopzijden. Kau-
wen zijn zoals u waarschijnlijk wel 
weet intelligente wezens. Kraaiach-
tige vogels zijn graag in de buurt van 
waar mensen wonen. Zo vinden ze 
makkelijk voedsel en een geschikte 
plek om te broeden. Kauwenvrouw-
tjes beginnen al op leeftijd van 5 tot 6 
maanden met het leggen van eieren 

en het bouwen van nest. Vanaf maart 
gaan kauwen op zoek naar een woon-
vertrek en dan kiezen ze steeds vaker 
een schoorsteen uit. Tijdens de bouw 
van hun nest slepen ze een enorme 
hoeveelheid takken, textiel en soms 
ook afval naar binnen. Als het in de 
lente 14 tot 15 uur per dag licht is 
kunnen de eerste eieren uitkomen. 
De broedduur is 17 tot 19 dagen. 
Wie tijdens het voorjaar een kauwen-
koppeltje op de schoorsteen ziet zit-
ten, heeft deze vogels vrijwel zeker 
te gast, zoals wij gemerkt hebben. De 
kauwen verjagen is behoorlijk moei-
lijk. Ze zijn tamelijk standvastig, heb 
ik geconstateerd. Voorkomen is beter 
dan genezen en kan zelfs van levens-
belang zijn. 

Kauwtjes kletsen wat af, wat zullen 
ze elkaar allemaal niet wijs maken? 
Een groepje kauwtjes bij elkaar zorgt 
voor een ware kakofonie. Kauwen 
eten van alles, voornamelijk kleine 
ongewervelde dieren als slakjes, 
spinnen, eieren en wormen. Maar 
ook knoppen, bessen, zaden, gra-
nen, patatresten en fruit en soms 
zelfs kleine muizen of kadavers. 
Het zijn sociale dieren. Ze blijven 
graag in elkaars nabijheid, in losse ko-
lonies. In de avond komen kauwen in 
groepjes bij elkaar om zich samen te 
behoeden voor nachtelijk gevaar van 
uilen, katten, marters et cetera.

Kauwtje op de schoorsteen van de familie Eerenberg.

De Wessaner  
in de zomer
Anders dan begin dit jaar in een over-
zicht stond verschijnt De Wessaner 
wel in augustus, maar niet in juli. Uw 
kopij graag vóór 1 augustus sturen aan 
redactie@wessaner.nl. Het augustus-
nummer verschijnt op donderdag 25 
augustus. Redactie en bestuur wensen 
u een fijne zomervakantie.

Open kerk
 
De Grote Kerk van Westzaan opent haar deuren iedere 
woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur. Iedereen 
is welkom, om een kaarsje te branden, rond te lopen, 
even rustig te zitten of een praatje te maken. Bij mooi 
weer zullen de deuren aan de voorkant (kant van het 
Reghthuys) en anders aan de achterkant openstaan. 
Soms zal de kerk echter voor andere doeleinden 
gebruikt worden. Als de vlag bij de deur staat weet u 
dat u welkom bent. Op de website www.pgwestzaan.
nl vindt u de actuele informatie. We zien u graag bij 
ons in de kerk!

De diensten op 17, 24 en 31 juli vinden plaats in De 
Ontmoeting, Parklaan 1 te Zaandijk. In de Grote Kerk in 
Westzaan is op deze zondagen geen dienst.

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

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

Banden en velgen  -  Uitlijnen

Uitstekende service en kwaliteit
voor een scherpe prijs!

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

www.autobedrijfbrakenhoff.nl

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel
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Di. t/m Za.
geopend

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

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

Sandra Klokkemeijer Robert Spil

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilSandra Klokkemeijer

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilRobert van Spil

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

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen 

en gehoorbescherming

Verzekerd van
Deskundig en persoonlijk advies

Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Draadloos muziek in uw hele huis

Traditionele audio installaties

Luidsprekers, AV meubels   

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

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

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

Een complete training in slechts 30 minuten!

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

Fitcircuit

 

Yoga Westzaan
J.J. Allanstraat 127

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

Hatha Yoga op maandag en donderdag van 20.00 tot 21.30

Voor meer informatie:

www.yogawestzaan.nl
Of bel Evelien Hooning 0641114706
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De vlucht van Lambert Melisz

In navolging op het Pinksterdrieverhaal uit de Spaanse tijd kwam ik nog een verhaal tegen 
dat zich enkele maanden voor Pinksteren zou hebben afgespeeld… Of toch niet? Het is het 
verhaal over Lambert Melisz., die zou zijn gevlucht met zijn moeder in een slee over het ijs. 
Of was het iemand anders? In de IJkkamer van het Reghthuys hangt een mooi schilderij over 
deze vlucht. Op het internet zijn er minimaal tien verschillende afbeeldingen te vinden over 
dit bijzondere verhaal. Het gaat als volgt:

Zoon van Westzaan, held van Hoorn
Winter 1573. Onder leiding van Willem van Oranje 
verzetten de noordelijke provincies van de Lage 
Landen zich tegen de Spaanse overheersing. In 
Holland was de strijd heftig, maar daar behaalden 
de provincies wel enkele belangrijke overwinnin-
gen. Op 8 oktober mislukte de belegering van de 
Spanjaarden op Alkmaar. Alkmaar werd ontzet. 
Drie dagen later wonnen de Watergeuzen de 
grote slag op de Zuiderzee, waardoor zij heersers 
van de wateren werden. Helaas was hiermee de 
oorlog nog lang niet beslist. De Spaanse troepen 
gaven hun pogingen Holland terug te winnen 
niet op. In die pogingen kregen Waterland en de 
Zaanstreek het zwaar te verduren.

Tachtigjarige Oorlog in de Zaanstreek
Omdat het Spaanse leger in Assendelft lag, ves-
tigde het Staatse leger (het leger van Willem van 
Oranje) zich in het nabijgelegen Westzaan. Samen 
met de Vrijbuiters (Zaankanters die zichzelf had-
den verenigd om te vechten tegen de Spanjaar-
den) probeerden zij de omliggende dorpen tegen 
de Spaanse furie te verdedigen. De Westzaners 
voelden zich veilig met een troepenmacht in hun 
midden. Maar in de nacht van 19 op 20 febru-
ari 1574 veranderde alles. Het had de afgelopen 
dagen zo hard gevroren dat het Spaanse leger 

kans zag zich snel over de slootjes en wateren te 
bewegen en het gebied te overmeesteren. Tot 
overmaat van ramp had de bevelhebber van het 
Staatse leger het gebied net verlaten om munitie 
te halen in Hoorn.
In de vroege ochtend van 20 februari naderde 
het Spaanse leger Westzaan. De Staatse solda-
ten verzamelden zich bij de kerk. Daar merkten 
ze dat hun bevelhebber ontbrak. De moed zakte 
hen in de schoenen en ze zochten allen een vei-
lig heenkomen. Nu de vijand vrij spel had moes-
ten ook de inwoners hals over kop vluchten. Hen 
was bekend dat de Spanjaarden grof geweld 
niet schuwden. En na de recente nederlagen 
was dat brute geweld alleen maar toegenomen. 
Wie in Westzaan bleef, kon rekenen op de dood. 
 
De tocht van Lambert Melisz
Ook Westzaner Lambert Melisz besloot te vluch-
ten, maar zijn moeder was slecht ter been. Hij 
wilde haar niet achterlaten, ondanks argumenten 
van zijn moeder dat de Spanjaarden zo’n oude 
dame niets zouden doen. Hij zette zijn moeder 
op een geïmproviseerde slee, wikkelde een paar 
dekens om haar heen en trok haar voort over het 
ijs. Net op weg zag hij in de verte een groepje 
mannen hun richting opkomen. Het waren Span-
jaarden. Snel verstopte Lambert zich tussen het  

Dit schilderij over ‘De vlucht van Lambert Melisz met zijn moeder op de slee over het ijs’ hangt in de IJkkamer van het Reghthuys.

 
riet, maar moest zijn moeder op het ijs achter-
laten. Vanuit zijn schuilplek zag hij de Spanjaar-
den op zijn moeder aflopen. Ze waren uit op 
goederen en waardevolle spullen, maar onder 
de dekens vonden zij alleen de oude vrouw. De 
soldaten lieten de vrouw met rust en dropen af. 
Lambert kwam weer tevoorschijn en zette zijn 
reis voort, over het ijs van de Zuiderzee, helemaal 
richting Hoorn.
Hij ging aan land bij de Westerdijk en deed zijn 
verhaal bij de poortwachter van de Westerpoort. 
Snel verspreidde de gebeurtenis zich in de stad 
en menig inwoner raakte onder de indruk van 
deze buitengewone prestatie. Als aandenken aan 
Lambert, maar ook als voorbeeld voor Hoornse 
inwoners, werd er in het topje van de Wester-
poort een houtgravure en gedicht geplaatst die 
het verhaal vertelden van Lambert Melisz en zijn 
vergaande moederliefde.

Waargebeurd of legende?
Zoals met veel volksverhalen bestaat er veel 
onduidelijkheid over de echtheid van het verhaal. 
Ook over de naam Lambert Melisz wordt veel 
gespeculeerd. Sommige schrijvers beweren dat 
het niet de echte naam is van de Westzaner, maar 
van een Hoornaar die zich het verhaal toe-eigen-
de om zijn reputatie op te vijzelen.
 
Melisz of Herder?
De bekende Hoornse kroniekschrijver Velius 
(1572-1630) was de eerste die over de man en zijn 
moeder uit Westzaan schreef. Namen noemde 
hij niet. Pas in 1740 werd voor het eerst de naam 
Lambert Melisz genoemd, door Sebastiaan Cen-
ten in een voetnoot in de vierde druk van Velius’ 
Kroniek van Hoorn. Daarvoor was wel al een ande-
re naam bekend: Herder. De zeventiende-eeuwse 
streekhistoricus Hendrik Soeteboom (1616-1678) 
beschreef het verhaal en noemde de zoon Her-
der. De oude vrouw kreeg de naam Maria. Waar 
hij die namen op gebaseerd had is niet duidelijk.

Uit Hoorn of uit Westzaan?
In een artikel van G.J. Honig in De Zaende (1948) 
toont de auteur aan dat al in 1572 een Lambert 
Melisz in Hoorn woonde. Honig gaat ervan uit dat 
Lambert wel de echte naam is, maar dat het ver-
haal niet helemaal klopt. Hij denkt dat Lambert 
in 1574 al in Hoorn woonde, maar zijn moeder is 
gaan halen toen de situatie in de Zaanstreek ern-
stiger werd. Volgens hem verklaart dit ook direct 
waarom de zoon er voor koos naar Hoorn te gaan 
in plaats van naar het veilige en dichterbij gele-
gen Wormer.

Lees verder op pag. 7 >>
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De Werkplaats 

Zangles  
Presenteren met impact  
Spreken voor groepen 

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

psycholoog PhD 

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

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

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

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

VEILIG WATER BEGINT MET EEN GOEDE CONTROLE
LEGIONELLABEHEER
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ebsite www.thijcas.nl 
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Vervolg van pag. 5 

1573 of 1574
Hoewel de gebeurtenis zich in deze tekst afspeelt 
op 20 februari 1574, wordt op het bovengenoem-
de reliëf en in verschillende historische werken de 
gebeurtenis in 1573 geplaatst. De verwarring over 
1573/1574 zou kunnen zijn ontstaan omdat som-
mige bronnen spreken over de winter van 1573. 
Dat kan zowel begin als eind 1573 impliceren. 
Toen Alkmaar ontzet werd op 8 oktober 1573 was 
de Zaanstreek nog bezet. Er hebben in de winter 

daarna verschillende schermutselingen plaatsge-
vonden, waaronder de aanval op Krommenie en 
Krommeniedijk op 19 februari 1574. Daar heeft een 
behoorlijke slag plaatsgevonden met de plaatselij-
ke bevolking. De Spanjaarden wonnen en bezetten 
Krommenie. Daarna trokken zij door naar Westzaan, 
waarvandaan de bevolking over het ijs naar Zaan-
dam en Wormer vluchtte. Zo ook Lambert Melisz.

Alle schrijvers laten er geen twijfel over dat een 
dergelijke gebeurtenis plaats heeft gehad.  Echter 
wordt alleen in twijfel getrokken of de Westzaner 

Lambert Meliszoon heette en of de beroemde 
Hoornse familie Melisz daadwerkelijk afstamde 
van de held uit 1574. Auteur: Emmie Snijders, Bron: 
https://onh.nl/veraal/lambert-melisz 

Alle door ons verzamelde afbeeldingen over ‘De 
vlucht van Lambert Melisz’ kunt u terugzien in onze 
nieuwsbrief. Is dat voor u ook interessant? Word 
dan lid van de HVW voor slechts 10 euro per jaar.

Daniëlle Koopman,
Historische Vereniging Westzaan

Update restauratie Reghthuys
Wat een fantastisch evenement was ‘Reuring 
in en om het Reghthuys Westzaan’ op 21 en 22 
mei. Zoveel blije en enthousiaste Westzaners 
en andere Zaankanters. Het bestuur van stich-
ting ’t Reght Huys wil iedereen bedanken voor 
de donaties van in totaal € 5000,- die wij moch-
ten ontvangen tijdens Reuring.

Maar het was het bestuur van ’t Reghthuys niet 
alleen om het geld te doen. Wij willen het Reght-
huys ook een plek laten zijn waar iedere West-
zaner, maar natuurlijk ook ieder ander, graag 
naartoe komt; vanwege de volgende pluspunten: 
Er worden concerten voor maximaal 40 perso-
nen gegeven, wat een direct contact met de uit-
voerenden geeft in een sfeervolle ruimte. Er kan 
vergaderd worden in diverse zalen. Een flexibele 
rustige werkplek. Een filmlocatie. De mooie Reght-
zaal nodigt uit om hier in het huwelijk te treden. Er 
is ruimte voor opbaring en een afscheidsdienst. Al 
met al veel mogelijkheden om hiervoor het Reght-
huys te benaderen. 

Dat het Reghthuys het hart van het dorp is en een 
plek is waar mensen naartoe komen is tijdens Reu-
ring wel gebleken. De aftrap werd gedaan door 
Wolter Kroes, twee dagen lang gevolgd door aller-
lei artiesten: zangkoren, fanfare, slagwerk, harpiste, 
pianist en violiste, hoornist, bands, dj’s, klassieke 
zang en orgel, met als slotakkoord een optreden 
van onze eigen Harry Slinger met Lucas de Bruin. 
Niet alleen rondom het Reghthuys en de Grote 
Kerk was er reuring. Het bestuur van het Reghthuys 
wilde Westzaan en Oostzaan met elkaar in verbin-
ding brengen, o.a. door middel van sport en spel. 
Ludios stond paraat om de kinderen een sportieve 
ochtend te laten beleven. En er was een fietstochtje 
van Westzaan naar Oostzaan, of andersom, en een 
voetbalwedstrijd tussen de junioren van VVV West-
zaan en OFC. De burgemeesters van Zaanstad, Jan 
Hamming, en van Oostzaan, Marvin Polak, spraken 
beiden de wens uit dit evenement volgend jaar te 
ondersteunen. Naast voetbal willen wij dan ook 
sportuitwisselingen laten plaatsvinden met de 
korfbalclubs, tennisverenigingen, gymverenigin-
gen, en nog meer muziek.

Voortgang restauratie
Op YouTube zijn filmpjes te bekijken van de voort-
gang van de werkzaamheden. Het houtsnijwerk dat 

normaal in het timpaan staat, blijkt zo verrot te zijn 
dat het helemaal opnieuw moet worden gemaakt 
en dat vergt wat tijd. Dat was een tegenvaller, maar 
we zijn blij te kunnen melden dat zich hiervoor een 
anonieme sponsor heeft gemeld, zodat het hout-
snijwerk uit één blok eikenhout opnieuw gesneden 
kan worden en op die manier weer 200 jaar mee 
moet kunnen!

Voor de totale restauratie is in totaal € 200.000,- 
nodig. Tot nu toe hebben we bijna € 90.000,- aan 
subsidies en donaties mogen ontvangen. Op 1 juni 
was de Rotary Zaanstad te gast. Fred Eerenberg 
heeft tijdens een rondleiding de geschiedenis van 
het Reghthuys uit de doeken gedaan. Vervolgens 
heeft Bart Nieuwenhuis een toelichting gegeven 

op de restauratie. Na afloop overhandigde de Rota-
ry Zaanstad een cheque van € 2000,- voor de res-
tauratie, waar het bestuur uiteraard heel blij mee is.
Langzamerhand komen we dichterbij, maar we 
zijn er nog niet.Als elk bedrijf alleen al in Westzaan 
100 euro sponsort en elk huishouden 25 euro, dan 
kunnen we fase 2 en 3 afronden. Dus doen wij nog-
maals een beroep op u allen: steun ons als huishou-
den met € 25,- (of wat u kunt missen) of als bedrijf 
met € 100-. 

Nog niet gedoneerd? Doe het nu, via bijgaande 
QR-code of maak een bedrag over op NL78 RABO 
0370 1162 16 t.n.v. Stichting ’t Reght Huys Banne 
Westzaan. Help ons het Reghthuys te redden.
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- Feesten, partijen,  
lunches en diner

- Diverse gerechten  
buiten de kaart!

- Gratis eigen  
parkeergelegenheid.

- 7 dagen per week 
geopend!De gezelligste huiskamer 

van de Zaanstreek

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

1551 CT Westzaan

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

Kapsalon 075 6210084
Haarwerken 06 24304074

exclusief voor iedereen
Kerkbuurt 68aWestzaanKerkbuurt 68aWestzaan

tel: 075 - 621 74 76

Bloemen, planten en woonaccessoires
www.flowersbymonica.nl

FRED KROKET 
uw Westzaans snackwagen

Elke dag geopend van
10.00 uur tot 19.00 uur.

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

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

Tel. 06-55 59 12 66

tandheelkunde 
o 
mondzorg

tom

Op zoek naar een nieuwe tandarts?

U bent welkom bij de tandarts
voor de Zaanstreek.

Inschrijven kan op 
tandarts-tom.nl of bel 

075 - 615 90 50 

Langeweide 168, 1507NH, Zaandam
info@tandarts-tom.nl
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Vereniging Dorpscontact Westzaan 
voor en door bewoners
Dat de Vereniging Dorpscontact West-
zaan (VDW) er is voor de bewoners van 
Westzaan is algemeen bekend. Dankzij 
deze vereniging worden acties geïni-
tieerd en wordt er ook écht gestreden 
voor de belangen van het dorp West-
zaan en zijn inwoners. Veel mensen 
weten inmiddels ook de weg te vinden. 
Secretaris Ingrid Jahn heeft altijd een 
luisterend oor en springt dikwijls op de 
bres om veranderingen voor elkaar te 
krijgen. 

Begraafplaats blijft open!
Zo vlak voor de zomerreces maken wij de balans 
op van zaken die gerealiseerd zijn door de inzet 
van de Vereniging Dorpscontact Westzaan. 
Onlangs heeft de Vereniging Dorpscontact West-
zaan nog succes geboekt ten aanzien van het 
openhouden van de begraafplaats. Het initiatief 
voor een petitie was afkomstig van Rina Schenk 
en Ingrid Jahn. Veel Westzaners hebben deze peti-
tie ondertekend, waarna Rina en Ingrid op 12 mei 
een afspraak bij de gemeente Zaanstad hadden 
om in te spreken en de handtekeningen te over-
handigen. De handtekeningactie en de motivatie 
waarom de begraafplaats niet weg mag, hebben 
het gewenste resultaat gehad. De begraafplaats 

van Westzaan blijft open en ook voor twee andere 
begraafplaatsen in Zaanstad heeft dit positief uit-
gepakt. 

Positieve reacties op beweegpark
Maar er is nog meer triomf te melden. Op donder-
dag 19 mei heeft Ingrid voor de raad gesproken 
omtrent een plan voor een beweegpark. Dankzij de 
goede voorbereiding en presentatie reageerden 
alle raadsleden en de verantwoordelijke wethou-
der uitermate positief. Na ruim twee jaar van hard 
werken aan deze plannen, is dit voor Ingrid een 
euforisch moment. Het beweegpark is een bewo-
nersinitiatief met een groot draagvlak (90%) en 
gaat over bewegen in de buitenlucht. In het kader 
van vitaal ouder worden, meer beweging voor jon-
geren en bestrijding van eenzaamheid blijkt dit 
soort outdoor-parken een succes. Bij het opzetten 
van een outdoor-park wordt de VDW ondersteund 
bij het projectplan en de subsidieaanvragen door 
Sports2Play. Bij goedkeuring kan VDW verdergaan 
om het plan te realiseren. Binnenkort neemt de 
wethouder contact op. VDW heeft de wens uitge-
sproken dat de gemeente Zaanstad het stuk grond 
aan de J.J. Allanstraat 116 ter beschikking stelt. 

Verbrakking
Voorzitter Jerry Jahn heeft op 2 juni ingesproken 

bij de gemeenteraad over de polder Westzaan en 
de verbrakking ervan. Zouter water is funest voor 
de dieren, bomen en planten in de tuinen. Ook de 
zeven boeren vrezen dat het gras niet meer bruik-
baar is en voorzien problemen met het drinkwater 
van de dieren. Een koe drinkt 120 liter water per 
dag en dat kan, als deze plannen worden doorge-
zet, straks niet meer uit de sloot. Overal in het land 
wordt zoet water gekoesterd en dan zou Westzaan 
in opdracht van de provincie moeten verzilten? 
Voor boeren is er dan geen toekomst meer.

Carla van den Puttelaar, 
Vereniging Dorpscontact Westzaan

De bewoners van appartementencomplex 
Lambert Melisz zijn op Bevrijdingsdag getrak-
teerd op een heerlijke kom ‘vrijheidssoep’ met 
een ambachtelijk bolletje brood. Het initiatief 
van Carla de Groen en ondergetekende werd 
mogelijk gemaakt door de genereuze bijdra-

ge van chef-kok Sylvester van Westrop en zijn 
broer banketbakker Bas. En dat werd alom zeer 
gewaardeerd!

De soepfiets van Jongwijs kwam op 5 mei 
speciaal daarvoor langs om de soep bij ieder- 

een aan te kunnen bieden, daarbij geholpen 
door Feline en Femke. Eveneens dank aan Fred 
Eerenberg die het allemaal vastgelegd heeft. 
 
‘Vrijheid deel je met elkaar’ was het motto van 
2022. Om dit extra te onderstrepen kregen alle 
bewoners van het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
als verrassing ook de Vrijheidspin ‘opgespeld’. 
Dit fakkelspeldje is het bekende symbool om 
onze vrijheid (uit) te dragen en met elkaar te 
delen. 
Alhoewel de voorbereidingstijd aan de korte 
kant was, is het gezien de vele positieve reacties 
zeker de moeite van het onderzoeken waard of 
er op enigerlei wijze een vervolg aan kan wor-
den gegeven. 
Misschien een nieuwe 5-meitraditie in West-
zaan? 

Els Veenis Kaak

De eerst volgende vergadering is op maan-
dag 5 september. Wilt u op de hoogte blijven, 
meld u dan aan bij Ingrid Jahn-van Binsber-
gen, secretaris. Kerkbuurt 40, 1551 AE West-
zaan. 075-6153 348 of 06-1717 1793. E-mail: 
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

Bevrijdingsdag in Lambert Melisz

Activiteiten Lambert Melisz
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 T: 075 628 13 50 - E: venemawestzaan@solcon.nl

Simone Dijkman
MAKELAARDI J

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

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

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

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie. 

Gebruikt u verschillende medicijnen?  

Met de  MEDICATIEROL 
houdt u het overzicht!

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

zaanstad@finenzo.nl � T (075) 612 14 17

finenzozaanstad.nl

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

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

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

Ook voor schade aan de caravan of camper!

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

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

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

Ook voor schade aan de caravan of camper!

Meubelatelier Jacco Bakker b.v. 
Delta 12

1704 EE Heerhugowaard
072 - 57 15 999

info@jaccobakker.nl



Wanneer is je schoonfamilie uit Kiev ge-
vlucht?
Meteen al begin maart. Ze zijn een week onderweg ge-
weest. Maryna’s oma (75) is gepensioneerd. Omdat ze 
in Tsjernobyl heeft gewerkt heeft ze veel lichamelijke 
klachten. Daarvoor ontvangt ze een compensatie van 
€ 100 per maand. Ze is een ‘tough cookie’ die er altijd 
voor gaat en is de laatste die zich als slachtoffer zal 
opstellen. Maryna’s moeder (48) werkte in Kiev als ac-
countant, waar ze na haar vlucht geschorst werd. Haar 
opa is al langere tijd overleden en haar vader overleed 
twaalf jaar geleden aan een herseninfarct. Maryna’s zus 
werkte bij de televisie en maakte daar entertainment 
programma’s. Veel zendmasten zijn neergehaald. Alle 
kanalen hebben zich gebundeld en geven nu 24/7 uit-
sluitend nog nieuws over de oorlog. Haar vriend is nog 
in Kiev, maar vecht niet aan het front.

Hebben jullie veel hulp gekregen?
Zeker. Mensen kwamen voedselpakketten en zelfs fiet-
sen brengen. Dat was echt fantastisch. Op dit moment 
zijn ze weer terug naar Kiev om te bekijken wat hun 
mogelijkheden daar zijn. Veilig is het er nog steeds 
niet. De Russen gooien nog steeds langeafstandsraket-
ten op Kiev. Gelukkig zijn hun appartementen intact 
gebleven. De periode dat ze hier waren vond ik gezel-
lig en fijn, vooral omdat we van die energieke kids heb-
ben. Maar wie weet komen ze binnenkort weer terug.

Waar ben je geboren?
In Kopenhagen. Mijn vader is Deens en mijn moeder 
komt oorspronkelijk uit Nickerie in Suriname. Toen zij 
jong was is ze met haar hele familie voor studie naar 
Nederland gekomen. Op mijn vijfde verhuisden we 
naar Westerkoog. Na het Michael College heb ik aan de 
VU bedrijfskunde gestudeerd. Op mijn tweeëntwintig-
ste woonde ik nog thuis en was ik ‘klaar’ met de Zaan-
streek. Ik wilde avontuur. Met mijn Deense paspoort 
kon ik gratis mijn master in Kopenhagen doen. Ook 

in Milaan en Dublin heb ik een master gedaan. Vervol-
gens heb ik met een beurs in Amerika gestudeerd. Ik 
heb in acht landen gewoond: ook nog op Costa Rica 
en in Brazilië.

Hoe hebben Maryna en jij elkaar leren ken-
nen?
In Milaan voetbalde ik met iemand die vanuit Duits-
land HelloFresh was begonnen. Dat is in 2011 in zes 
landen tegelijk van start gegaan en hij vroeg mij dat 
voor Nederland te doen. Toen we tien man in dienst 
hadden en alles zo’n beetje liep, gingen we aan team-
building doen. We prikten met de ogen dicht een land 
op de kaart en dat werd Kiev. Oekraïne zei me toen 
nog helemaal niets. In dat totaal onverwachte week-
end heb ik Maryna tijdens het stappen ontmoet. We 
zijn daarna koffie gaan drinken en 
door de stad gaan lopen. Twee jaar 
lang hebben we contact gehou-
den. Daarna is ze naar Amsterdam 
gekomen waar we acht jaar bij het 
Hugo de Grootplein hebben gewoond. Emma is daar 
geboren. We woonden heel klein. Omdat ik de Zaan-
streek goed kende zijn we hier naar iets anders gaan 
zoeken. We hebben dit huis in december 2020 van Jos 
en Eline gekocht. Zij wonen nu met hun drie kinderen 
aan het Zuideinde. 

Wat doen jullie voor werk?
Maryna had in Kiev economie gestudeerd en zou in 
Wenen verder studeren. Gelukkig koos ze ervoor om 
naar mij in Amsterdam te komen. Omdat ze Russisch 
spreekt vond ze al snel een baan bij de klantenservice 
van Booking.com. Op dit moment worden Rusland en 
Belarus geboycot en werkt ze voor Engels- en soms 
ook Nederlandstalige klanten. Wat mijzelf betreft: Hel-
loFresh heb ik maar een jaar gedaan. Ik wilde leren hoe 
het is om zo’n bedrijf op te bouwen. Toen ik begreep 
wat daarbij komt kijken wilde ik zelf iets opstarten. 
Webshops en bezorgdiensten kwamen toen net op. 

Omdat ik shoppen in kledingwinkels echt haat – ik 
ben als anti-klant al 10+ jaar niet meer in zo’n winkel 
geweest – leek mij een webshop in de mode-industrie 
wel iets. Met eigen spaargeld ben ik vanuit mijn appar-
tement gewoon maar begonnen. Ik bouwde de eerste 
website en met vriendinnen stelden we drie outfits 
samen die men bij een Zalando of een Asos kon ko-
pen. We merkten dat mannen liever meteen een hele 
kledingbox wilden bestellen. Met behulp van inves-
teringsmaatschappijen hebben we kleding ingekocht 
bij vooral Scandinavische merken. Met ons team aan 
personal shoppers verkochten we de kleding onder 
de naam The Cloakroom.  Mijn appartement stond 
de eerste maanden helemaal vol. Binnen drieënhalf 
jaar groeide het bedrijf naar zestig man, negentig kle-
dingmerken en naar een omzet van vijf miljoen per 
jaar. Daarna is het overgenomen door Outfittery, een 
Duits bedrijf voor de hele Europese markt. Ook voor 
vrouwen overigens. Daarna wilde ik graag weer iets 
doen met een kleiner team. Met een aantal Oekraïense 
ontwikkelaars ben ik softwarebedrijfje Maxwell begon-
nen. Met twee apps zitten we in de Shopify App Store. 
Er zijn twee miljoen webshops op dat platform en die 
kunnen onze apps downloaden. We zijn ze nog steeds 
aan het doorbouwen.

Hoe bevalt het wonen in Westzaan?
Voor Maryna was die transitie groter dan voor mij, maar 
het is goed dat we de stap genomen hebben. Iedereen 
hier is vriendelijk en zegt elkaar gedag; ook omdat je 
elkaar steeds tegenkomt natuurlijk. Heerlijk toch die 
smalltalk van hoe het met je gaat? In Westzaan krijg je 
het behoud van de natuur meer mee dan in een stad. 
Je ziet dieren, we hebben een tuintje en we gaan op 
de fiets naar Wij-land en het kinderdagverblijf in Zaan-
dam. Ik ben hier tien kilo afgevallen. In Amsterdam ben 
je geneigd minder actief te zijn en vaker in een kroeg 

of restaurant te hangen. Hier ga je 
eerder voetballen, hardlopen of 
bootcampen. Graag zou ik onze 
kinderen ook mijn Surinaamse 
roots willen laten ontdekken. Hoe 

mensen daar in de binnenlanden leven zonder al die 
dingen die wij hier achten nodig te hebben. Na een 
paar dagen jungle begin je dingen te ontdekken die je 
normaalgesproken niet ziet.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Warme persoonlijke relaties zijn wel de rode draad van 
alles. Ik heb voor mezelf het idee dat mijn leven meer 
nut heeft als je samen staat. Als enig kind heb ik dat 
gemist. In Kopenhagen heb ik alleen nog een oom 
en tante. Maryna’s familie is ook niet groot. The Clo-
akroom voelde indertijd ook als familie. Ik hou van een 
grote tafel met tien man eromheen. Dat heeft me ge-
dreven op zoek te gaan naar de mens in mezelf en mijn 
medemens. Ik vind ook andere dingen wel belangrijk, 
maar omringd te zijn door interessante, avontuurlijke, 
warme en intelligente mensen vind ik echt heel fijn. 

Marijke van der Pol

IN DE SCHIJNWERPER
Rini en Carolien Vos: ‘Van Nunspeet naar Amsterdam was  
een cultuurschok’

Voor kledingzaken 
ben ik een anti-klant

Asbjørn Jørgensen: ‘Mensen kwamen voedselpakketten en fietsen brengen’
Asbjørn Jørgensen (37) woont met zijn vrouw Maryna Sorochynska (31) en hun doch-
ters Emma (5) en Eneya (1) op Overtoom 64A. Drie maanden hebben ze Maryna’s 
Oekraïense moeder, oma en zus thuis opgevangen.
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J.J. Allanstraat 350a, Westzaan  |  (+31) 657 127 308  |  info@bekavlees.nl  |  www.bekavlees.nl  /bekavlees.nl     @beka_vlees

MAAK KANS OP ’N 
exclusief BBQ pakket

bij aankoop van minimaal €25,- aan 
rundvlees ontvang je een kanskaart

voor het beste 
westzaanse 
bbq rundvlees

MAAK KANS OP ’N 
exclusief BBQ pakket

bij aankoop van minimaal €25,- aan 
rundvlees ontvang je een kanskaart

Onze winkel is elke zaterdag geopend 
van 09.00 tot 14.00 uur.

met mooie
stukken

rundvlees

exclusiefbbq pakketvoor 4 personen

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

LID

TWEEWIELER-
BEDRIJVEN

Elke vrijdag van 8.00 tot 

13.00 uur in Westzaan  

(op de stoep in de  

kerkbuurt).

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

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

Zaanweg 51B
1521 DL Wormerveer

Telefoon 075 - 621 98 02

ReReR sese tauaua ruru arar nana tntn
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Wat heerlijk om weer spontaan ergens te lunchen of te dineren. Ik heb het in ieder geval gemist. 
Wij waren laatst in Berlijn met ons gezin, wat superleuk was! Bij ons is het mondkapje bijna vol-
ledig verdwenen, maar in Berlijn werd ons wel verzocht in het openbaar vervoer een mondkapje 
te dragen. Wat natuurlijk geen probleem is. Gelukkig hadden we wat mondkapjes meegenomen. 
Je bent ook weer snel gewend om het niet meer op te zetten. Een verhaaltje dat niets te maken 
heeft met het recept van deze maand. Wie gaat er dit jaar naar Marokko? Want dan kan je je met 
dit recept alvast voorbereiden op de Marokkaanse keuken.
 

Aardappelsalade met 
munt en peterselie
salade/bijgerecht
vegetarisch
4 personen
bereidingstijd circa 35 minuten

Wat hebben we nodig:
750 gram vastkokende aardappels
zout, peper
2 eieren
½ komkommer
½ bosje radijs
3-4 eetlepels mayonaise
2 eetlepels olie
4 eetlepels grof gesneden munt
3 eetlepels fijngesneden lente-uitjes
4 mooie bladeren ijsbergsla
1 rode ui, in dunne ringen

Bereiding:
Kook de aardappels in water met zout in circa 20 
minuten gaar. Spoel ze in een vergiet af met koud 
water, laat ze uitlekken en snij ze in blokjes. Kook de 
eieren hard, laat ze schrikken in koud water en pel 
ze. Trek met een citroentrekker overlangs slierten 
uit de schil van de komkommer en snij de komkom-
mer in plakjes of blokjes. Snij de radijsjes in dunne 
plakjes. Meng in een kom de mayonaise met olie, 2 
eetlepels munt en de lente-uitjes. Breng op smaak 
met peper. Schep de aardappels door het mayonai-
semengsel en verdeel deze over de ijsbergslablade-
ren (of gewoon op een mooie schaal). Snij de eieren 
in kleine blokjes en verkruimel ze. Bestrooi de salade 
met de ei-kruimels en munt. Garneer royaal met de 

komkommer, uienringen en radijsplakjes. Naar smaak 
kan je de volgende ingrediënten extra toevoegen: 
stukjes ontpitte dadels, krenten en rozijnen.

Weetje:
De radijs is een plant uit de kruisbloemenfamilie. Het 
eetbare deel van de plant, een bol met wit vlees, is 
een deel van de gezwollen ondergrondse stengel net 
boven de wortel. De schil heeft verschillende kleuren. 
De rode kleur is het bekendst, maar er zijn ook varië-
teiten (rassen) met een witte en rood-witte tint. De bol 
van de radijs wordt meestal rauw gegeten, eventueel 
gedoopt in zout. Het scherpe, peperachtige van de 
smaak kan worden verzacht door de rode buitenkant 
af te pellen. Radijs kan van december tot september 
worden gezaaid. Van december tot half maart wordt 
er onder glas en daarna in de volle grond gezaaid.
Radijs bestaat voor 94% uit water en bevat toch grote 
hoeveelheden vitamine C en K. Terwijl vitamine C 
bijdraagt aan de normale werking van je immuun-
systeem, is vitamine K grotendeels verantwoordelijk 
voor het behoud van normale botten en de bloed-
stolling. 

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Lente bij de 
peuters
Wat hoort er bij de lente? Deze vraag hebben 
we gesteld aan de peuters. Daar wisten ze 
wel antwoord op: schapen, lammetjes, bloe-
men, bijen, vlinders en plantjes. Dus hebben 
we onze groep versierd met deze dieren. Er 
zijn schapen gestempeld, bijen geplakt en 
vlinders gemaakt. We hebben geleerd dat 
als je bijen met rust laat ze niet zo snel ste-
ken, dat vlinders graag bij de bloemen zitten 
en dat een babyschaap een lammetje heet. 

We hebben het over verschillende bloemen gehad 
en over hoe een bloem groeit. Om dit te laten zien 
hebben we bloemen en groente geplant. Iedere 
dag werd er gekeken of er al iets gegroeid was. Na 
een week kwamen er groene plantjes tevoorschijn. 
Deze zijn al aardig groot geworden en mogen nu 
worden overgezet in onze nieuwe moestuin. Nu 
maar hopen dat we binnenkort mooie bloemen 
zien in onze moestuin. 

Mariska en Michelle,
Peuteropvang Westzaan, Torenstraat 5

De eerste ideeën
De eerste vergadering voor De Dag van Westzaan zit er alweer op. Er waren al veel nieuwe ideeën en plannen waar we weer onze handen aan vol zullen 
gaan hebben. Ook waren er weer een aantal nieuwe helpende handjes, wat superfijn is want die zijn hard nodig! Zo zal er aan de Zuid een minimarktje zijn 
en aan de Noord zal o.a. de brandweer weer uitpakken met een aantal spuiten. Alles mag nu eindelijk weer open, dus degenen die vorig jaar noodgedwon-
gen op het laatste moment moesten sluiten zullen nu extra uitpakken!

Ook zullen er dit jaar gevelvlaggen beschikbaar zijn 
voor iedereen die deelneemt aan De Dag van West-
zaan. Deze kunnen tegen een klein bedrag worden 
aangekocht bij de organisatie. Wil jij nu meedoen 
en meegenomen worden in het programma dat we 
tegen die tijd gaan publiceren? Scan dan de QR-code. 

Uiteraard gaan ook de oldtimers weer rijden. Opge-
ven voor de oldtimerrit kan via het andere formulier. 
Dat is te vinden op www.westzaan.nl/ddvw.
Wil je ons eerder al even spreken of wil je helpen met 
de organisatie? Op woensdag 29 juni om 20.00 uur 
vergaderen we weer in De Kwaker. Heb je al eerder 

een vraag, dan kun je mailen naar ddvwikdoemee@
gmail.com of een berichtje sturen via de sociale medi-
akanalen. We zien jullie aanmeldingen graag tege-
moet en hopen er met z’n allen een leuke dag van te 
maken. Tot 10 september!

stuurgroep DDvW
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U kunt zich inschrijven voor alle tochten tot 1 juli via de site van hunting-
tonzaanstreek.nl en we roepen vooral groepen op om lekker met elkaar een 
puzzeltocht te rijden. Voor 15 euro voor een hele groep beleeft u een paar 
leuke uurtjes en draagt u bij aan een fantastisch goed doel. 

Gaan we de 33 duizend van twee jaar geleden overschrijden? We weten het 
nog niet, maar dat is zeker geen doel op zich. We zouden het al prachtig 
vinden als Westzaan voor één dag wederom laat zien waar we groot in zijn. 
Kortom, woont u op het Zuideinde, de Allanstraat of de Kerkbuurt, hang uw 
vlag dan uit. En mocht u ergens in de gelegenheid zijn om aan de weg te 
staan, moedig dan al die fietsende mensen vreselijk aan. Ze hadden ook zelf-
standig een rondje kunnen fietsen, maar Trappen tegen Huntington maakt 
het bijzonder.

Zoals u ziet wordt het dus een boter-bij-de-vis-evenement waar niets aan de 
strijkstok blijft hangen. Uw inschrijvingsgeld, donaties of overige bestedin-
gen gaan rechtstreeks naar het goede doel om deze ziekte te bestrijden en in 
de toekomst te kunnen genezen. Hebt u zich nog niet ingeschreven voor zo’n 
leuke tocht? Dan geven we voor de goede orde nog even de mogelijkheden:
Toerfietsers kunnen zich inschrijven voor 30, 80 of 110 kilometer.
De fietspuzzeltochten zijn 5, 15 of 25 kilometer lang.

Westzaan trapt tegen Huntington
Deze maand willen we graag met u de 
laatste details bespreken van het ‘Trap-
pen tegen Huntington-event’ omdat we 
over twee weken op zondag 3 juli daad-
werkelijk gaan trappen tegen deze vre-
selijke ziekte. Initiatiefnemer, en tevens 
Huntington-patiënt, Edwin Stolp heeft 
samen met zijn enorme organisatie-
team en overige vrijwilligers gewerkt 
aan een prachtig programma:

10.00 uur geeft wethouder Slegers het 
startschot voor de diverse fietstochten 
en start het    boerengolf bij de ijsclub.

13.30  uur komt dj Erwin het publiek bij de voetbal- 
 vereniging wat opwarmen.
13.45  uur verwachten we de eerste tourfietsers weer terug.
15.00  uur gaan Maud & Noah voor u een live-optreden 
 verzorgen.
16.00  uur volgt een muzikaal feest met de Zaanse  
 Parelvissers.
16.45  uur volgt de uitslag van de diverse fietspuzzeltochten.
17.00  uur de bekendmaking van de opbrengst van deze dag  
 en de overdracht aan Huntington-onderzoeker  
 professor Eric Reits.

24 uur trappen. Foto Mike Bink.
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Succes voor GV Jahn

Na twee jaar kon GV Jahn eindelijk weer 
de onderlinge wedstrijd organiseren. Er 
waren veel turnsters die mee wilden doen, 
zowel bij de recreanten als de selectie. 
De wedstrijd werd gehouden in sporthal 
De Koog in Koog aan de Zaan. De ouders 
konden weer zien wat de kinderen zoal 
geleerd hadden. De opkomst was groot. 

De prijzen vielen als volgt: Categorie recreanten: 
Maandag 1: 1e Sophie, 2e Sarah, 3e Sarah van D.,  

4e Vera en Jahmani. Maandag 2: 1e Jael, 2e Rosa, 3e 
Isa. Dinsdag 1: 1e Julia, 2e Fiene. Dinsdag 2: 1e Elif, 2e 
Liz. Woensdag: 1e Julia, 2e Isa, 3e Sophia, 4e Macy. 
Bij de selectie wordt er op verschillende niveaus 
geturnd. Hier waren eerste plaatsen voor Jennifer, 
Chelsey, Carmen, Eva, Zoe, Jill en Jolein. Tweede plaat-
sen werden gewonnen door Lotte, Plume en Daphne.
Allen die een eerste plaats hebben gehaald krijgen 
een wisselbeker. Jael heeft de wisselbeker voor de 
derde keer gewonnen en mag hem houden. Het was 
een zeer geslaagde middag.

Op 22, 28 en 29 mei waren er toestelkampioenschap-
pen voor de selectie. Bij deze wedstrijd kan er per 
toestel een medaille gewonnen worden. Ook is er nog 
een podium voor de turnsters met de hoogste totaal-
score op de vier toestellen. Er deden 28 turnsters 
mee en zij behaalden samen een recordaantal van 69 
medailles!
Wil uw kind ook graag een keer turnen? Er is weer 
plaats bij diverse lessen. Zowel in sporthal De Koog 
als in de gymzaal van Westzaan. Dit geldt ook voor 
kleuter- en peutergym. Ook voor senioren mannen en 
vrouwen zijn er bodyshapelessen, 55+ keepfit/com-
binetics op diverse locaties. Uiteraard is er plaats voor 
een aantal proeflessen.

Anneke Bindt

Prutrace
Zaterdag 2 juli is de Prutrace, het smerigste feest van 
Westzaan en omstreken. Dit mag je niet missen! Aan-
vang 14.00 uur, livemuziek van Maddogs rond 16.00 
uur.
Lees alles over de prutrace op facebook.com/prutrace-
westzaan/

Gluren bij de buren
Zondag 3 juli Gluren Bij De Buren, georganiseerd door 
stichting De Bühne. De Kwaker opent haar deuren voor 
dit evenement tussen 13.00 en 18.00 uur. De exacte 
tijden staan binnenkort op de site glurenbijdeburen.
nl. Heel Zaanstad speelt, danst, struint en gluurt door 
huiskamers, tuinen en theaters. Op verschillende loca-
ties worden tijdelijke podia neergezet. Proef de sfeer en 
ga van locatie naar locatie al hoppend door Zaanstad.

Eindmusicals
In juli staat ons prachtige theater weer open voor de 
eindmusicals van de scholen van Westzaan en Assen-
delft. We verwelkomen De Dorpsakker Assendelft, 
Wij-Land Westzaan en Assendelft en De Kroosduiker 
Westzaan. Ons theater is uitgerust met professionele 

licht- en geluidsapparatuur en met de technische 
ondersteuning van onze jongens wordt het weer een 
waar spektakel.

Huttenbouw
In week 34 (van 22 tot 25 augustus) wordt het parkeer-
terrein bij De Kwaker weer omgetoverd tot een prachtig 
dorp, met houten huizen. Na een lange schoolvakantie 
staan de kinderen weer te popelen om aan de slag te 
gaan met hamer en spijkers. facebook.com/hutten-
bouwinwestzaan.

Informatie
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten? Like 
dan onze facebookpagina facebook.com/Dorpshuis-
DeKwaker

Wanted
Ben jij een (hobby-)kok en wil je graag je kennis delen 
en iedereen de fijne kneepjes van het vak leren? Dan 
zijn we op zoek naar jou! De mannenkookclub komt 6 á 
7 keer per jaar op donderdagavond koken in onze com-
pleet uitgeruste keuken. Jaren hebben ze onder bezie-
lende leiding van Dirk Heeringa de mooiste gerechten 
op tafel gezet. Dirk is inmiddels geëmigreerd, dus we 
zijn op zoek naar een nieuwe kok. 
Bel voor nadere informatie 075-6310,352 of mail naar 
info@dorpshuis-westzaan.nl

 
Graag willen wij u uitnodigen om op de zon-
dagen 24, 31 juli of 7 augustus vanaf 14.00 uur 
te genieten van het Riettoppad. De wandeling 
heen en terug duurt ongeveer 1,5 uur. We gaan 
in een klein groepje van hoogstens zeven per-
sonen deze wandeling maken, onder leiding 
van enthousiaste liefhebbers van het Riettop-
pad. We staan ook even stil bij een poldermo-
lentje, waar water van de ene polder naar de 
andere polder wordt gepompt. De wandeling 
wordt u gratis aangeboden.

De start van de wandeling is bij de grote houten 
kikker, of kroosduiker, in de scherpe bocht in de 
Middel. Neem waterdicht schoeisel mee, het 
kan erg drassig zijn. Bij de kikker vertelt Martin 
Kruidenberg het een en ander over insecten, 
Dirk Jan vooral over de vogels en Joke en Fred 
Eerenberg over de plantjes en de geschiede-
nis van het pad. Laat even weten als u gebruik 
maakt van deze uitnodiging. Een e-mailtje 
naar riettoppad@westzaan.nl is genoeg om u 
voor één van de drie zondagen in te schrijven. 
U bent van harte welkom.

Martin Kruidenberg, Dirk Jan Booij en  
Fred Eerenberg 

Riettoppad lopen 
met gidsen
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De wederopbouwplannen 
op de helling
Bij de voorbereidingen voor Zaanstad had de groeipool rond het Noordzeekanaal voorop gestaan. De economie eiste een krachtig 
bestuur. De jaren zeventig ontwikkelden zich echter anders dan gedacht. In 1973 kreeg Nederland te maken met een heftige oliecri-
sis. Onvoorziene ontwikkelingen in het Midden-Oosten leidden tot ingrijpende maatregelen, zoals de rantsoenering van benzine en 
de invoering van autoloze zondagen. De overheid kondigde sombere tijden aan. Het zou nooit meer worden zoals het was. 

De tweede oliecrisis (1979) leverde een volgende 
tegenslag. Een torenhoge rentestand, tot 12%, een 
hoge inflatie en een stijgende werkeloosheid zorg-
den ervoor dat de huizenmarkt volledig instortte. 
De woningprijzen daalden in een paar jaar met tien-
tallen procenten. Huizenbezitters, die net een hoge 
hypotheek hadden gesloten, raakten in moeilijkhe-
den. Verschillende zelfstandige hypotheekbanken 
hielden het niet ook meer vol. Ze kwamen onder 
de hoede van hun grotere financiële vakbroeders. 
Eén hypotheekbank sloot zelfs noodgedwongen de 
deuren. Economen keken bezorgd vooruit en zagen 
geen oplossing. ‘Stagflatie’, een haperende econo-
mie en tegelijk een hoge inflatie waren ze nog niet 
eerder tegengekomen. De tijd waarin ze moeite-
loos voorspellingen deden en tienjarenplannen 
opstelden, lag ruimschoots achter hen. In de regio 
Amsterdam vervloog de hoop op een ontwikkeling 
met ‘diepzee’-industrieën. De Mobilraffinaderij te-
genover Westzaan-Zuid, ooit gelokt met hoge sub-
sidies, sloot in 1982. 

Het streekplan op de helling
Veel eerder al had de provincie besloten om het 
optimistische streekplan van 1968 nog eens tegen 
het licht te houden. In 1973 verscheen een lijst 
met voorgenomen wijzigingen. Aan de zuidoever 
werd de Machineweg de nieuwe westgrens van het 
havengebied. Ruigoord, een eeuwenoud eiland in 
het IJ, hoefde niet meer te worden gesloopt. Kun-
stenaars bevolkten hier nu de woningen en de 
kleine kerk. Aan de noordoever zag men af van 
alle insteekhavens. De sloop van Westzaan-Zuid en 
Assendelft-Zuid verdween uit de plannen. Alleen in 
de IJpolders zelf leek op industrieel gebied nog iets 
mogelijk. 

Het streekplan zelf werd vervolgens voorzichtig, 
stap voor stap, aangepast. Een eerste nieuwe ver-
sie (1979) schrapte het Guisveld als bouwlocatie. 
In de volgende versie (1987) verscheen als grote 
bouwlocatie Assendelft-Noord. Hier bouwen, zo 
besefte men overigens, was niet goedkoop. Het 
Guisveld met zijn drassige ondergrond was ooit 
een dure keus geweest. In Assendelft-Noord was 
de ondergrond weliswaar beter maar hier was nog 
maar kort tevoren een ruilverkaveling voltooid. 
Die moest nu duur worden afgekocht. Aan de rand 
van het Guisveld in Zaandijk kreeg de wijk Roos-
wijk een kleine ‘afronding’, vooral bedoeld om de 
harde hoogbouw uit de jaren zestig in te pakken.  
 
Zaandam kon woningen gaan bouwen langs de 
spoorlijn. Die strook, Westerwatering en Houtveld, 
was in de wederopbouwtijd opgehoogd voor kan-
toren en bedrijven. Het Zaandammer kantorencen-
trum was echter beperkt gebleven tot een klein 
gebied direct achter het station. Voor bedrijven 
bleven de Zaandammer en Westzaner IJpolders 
wel beschikbaar. De Zaandammer IJpolder werd 
daarbij redelijk snel betrokken. Veel langzamer ging 
het met de vestiging van bedrijven in de Westzaner 
IJpolder. De belangrijkste vestiging was hier voorlo-
pig niet een bedrijf maar het omvangrijke justitiële 
complex ‘De Sluis’, de vervanger van de Amsterdam-
se ‘Bijlmerbajes’ (ingebruikneming 2016). 

Aan de zuidoever deed Amsterdam in de jaren ‘90 
nog een poging om de bestaande ‘Amerikahaven’ 
alsnog te benutten voor goederenoverslag. In 1996 
werd hier, wederom met veel overheidsgeld, een 
containerterminal ingericht. Ook deze investering 
werd echter ingehaald door het economisch getij. 
De financiële crisis van 2008 noopte tot sluiting. De 
torenhoge oranje kranen die tot ver in de provincie 
te zien waren, verdwenen weer. De stad Amsterdam 

richtte daarna haar blik definitief op het zuiden. 

Niet meer op de verhoopte industriële groeipool 
rond het Noordzeekanaal maar op de Zuidas bij 
Amstelveen met zijn banken en dienstverlenende 
bedrijven. 

Diensten leidend langs de Zaan
Langs de Zaan verschoof de werkgelegenheid 
intussen ook onstuitbaar naar de diensten. Vooral 
na 1990 ging de afbouw van industriële werkge-
legenheid snel: 1990: 31% van de totale Zaanse 
werkgelegenheid, 2010: 15% en 2015: 14%). Naast 
de bouw (8%) bepaalden de diensten sindsdien het 
beeld. Het landschap van de Zaanstreek verander-
de mee. Leegkomende industrieterreinen werden 
overal ingevuld met woningbouw. Ook in West-
zaan. Van zuid naar noord verschenen hier nieuwe 
woningen op verlaten terreinen: de houtwerf van 
Rote / PontMeijer, de fabrieksterreinen van De Valk, 
van Avis, van Grootes, van Molenaars Kindermeel. 
Ook de vijf papierbedrijven en drukkerijen in het 
noorden maakten plaats voor woningbouw. Laag-
bouw was daarbij de regel. 

Langs de Zaan met zijn dure en vaak vervuilde 
grond zochten architecten het vooral in de hoog-
bouw. De opzienbarende en massale gevelwand 
bij de Wilhelminasluis, die de plaats in nam van de 
Albert Heijnfabrieken, won zelfs een architectuur-
prijs. In het noorden van de Zaanstreek, tegenover 
Wormerveer, bleken de monumentale fabriekspan-
den echter te interessant om ze eenvoudigweg te 
slopen. Als industrieel erfgoed begonnen ze, niet 
zelden ingevuld met woningen, aan een tweede 
leven (Beukers (red), 2012, p 605-633; Schipper e.a., 
2008, p 260-289).

  Saendelft.

  De inmiddels verdwenen kranen.

  Rooswijk aan de rand van het Guisveld.
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Orgelconcert in 
Grote Kerk
Op vrijdagavond 1 juli zal de bekende 
Nederlandse organist Harm Hoeve een 
concert verzorgen op het fraaie, monu-
mentale orgel van de Grote Kerk.

Harm Hoeve werd geboren op 4 december 
1964 in Rouveen, gemeente Staphorst. Na zijn 
opleiding aan de muziekschool in Zwolle ging 
hij naar het conservatorium, eveneens in Zwol-
le. Hier studeerde hij orgel bij Harm Jansen en 
verkreeg de diploma’s docerend en uitvoerend 
musicus. Ook bekwaamde hij zich in kerkelijk 
orgelspel en koordirectie. Aan het Hilversumse 
conservatorium heeft hij piano gestudeerd bij 
Matthijs Verschoor. Verder volgde Harm Hoeve 
lessen bij Piet Kee en Guy Bovet aan de Inter-
nationale Zomer Academie voor Organisten in 
Haarlem. Op 24-jarige leeftijd won hij de eerste 
prijs op het Internationaal Albert Schweitzer 
Orgelfestival, een interpretatiewedstrijd voor 
studenten aan diverse conservatoria in Europa.
Als kerkorganist is Harm Hoeve verbonden 
aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in 
Rouveen. Hier is hij, na twee jaar orgelles, op 
12-jarige leeftijd begonnen met het begelei-
den van de gemeentezang. In deze kerk gaf 
hij ook zijn eerste orgelconcert. Inmiddels is 
dit uitgegroeid tot concerten door het hele 
land. Ook het buitenland werd bezocht. Harm 
Hoeve gaf onder andere concerten in Canada, 
Amerika, Rusland, Duitsland, Schotland en 
Frankrijk.

Zijn orgelspel is regelmatig te beluisteren op 
de radio. Regelmatig begeleidt Harm Hoeve 
diverse koren en solisten bij concerten en cd-
opnames. Orgel- en pianolessen geeft hij in 
een eigen lespraktijk. Tevens is Harm Hoeve 
actief als dirigent. Wekelijks dirigeert hij een 
kinder-, jongeren-, gemengd en mannenkoor. 
Het concert vangt om 20.00 uur aan. De kerk 
is vanaf 19.15 uur open. De toegang is gratis. 
Na afloop is er een collecte ten bate van het 
orgelfonds.

Slaapt je kindje niet lekker? 
Zijn er alleen maar hazenslaapjes? Ervaart jouw kind-
je onrust? Is het lastig om een ritme te krijgen? Weet 
je niet meer waar je moet beginnen? Dan ben jij bij 
The Dream Job aan het juiste adres. Met de door mij 
gevolgde opleiding tot droomritmecoach kan ik jul-
lie op weg helpen om op een liefdevolle en respon-
sieve manier aan slaap te werken met jullie kleintje. 

Slapen is immers een werkwoord. Of je nu de slaap 
wilt verbeteren of met je handen in het haar zit: met 
slaapcoaching coach ik jou en jij je kleintje op weg 
naar dromenland. Via de Droomritme Methode, zón-
der traantjes én met holistische blik.

Om je kleintje weer lekker te laten slapen, stoorzen-
ders in balans te krijgen en vooral een blije baby, 
dreumes of peuter te laten zijn, heb je geen tranen 
nodig. Ik kijk naar alle factoren die spelen rondom 

het slapen, dus vooral ook verder dan ‘alleen het sla-
pen zelf’. En ik geef je de handvatten om rust te krij-
gen, zonder eerst op je tandvlees te hoeven lopen. 
Het is geen slaaptrainen, maar slaapvormen, met een 
dosis ‘sleepteaching’. Want als jij weet hoe het slapen 
werkt en wat je onderweg kunt verwachten en doen, 
dan kun je zelf achter het stuur zitten. Oftewel: slaap-
coach worden van je eigen kindje.

Je ontvangt van mij na aanvraag een link om online 
een intakeformulier in te vullen. Aan de hand van dit 
intakeformulier maak ik een slaapplan voor jullie. Het 
slaapplan wordt op maat gemaakt aan de hand van 
jullie persoonlijke wensen en situaties en jullie krij-
gen alle tips, tricks, tools en een stappenplan om de 
rust te laten terugkeren. Website: thedreamjob.nl.

Melanie Zon

Westzaans huisje 
in je tuin

In deze nieuwe rubriek tonen Westzaners hoe 
ze hun tuin opfleuren met een Zaans bouwsel. 
Dit kan van alles zijn: je brievenbus, vogel-
huisje of speeltoestel, alles is toegestaan. De 
enige voorwaarden zijn dat het zelfgemaakt is 
en een Zaanse ‘look’ heeft.
De aftrap wordt gedaan door Sabina Meijer 
die met haar zoon Gustav (4) laat zien hoe hun 
robot grasmaaier zelf zijn Westzaanse huisje 
binnenrijdt. ‘Aanvankelijk hadden we een stan-
daard houten overkapping, maar daar kon de 
maaier niet makkelijk in- en uitdraaien,’ aldus 
Sabina. ‘Als ontwerper van digitale ervaringen 
voor kinderen was de stap naar het bedenken 
van deze overkapping niet groot. Mijn moe-
der is heel handig, dus wij hebben het in een 
klusweekend samen in elkaar gezet, waarna ik 
het vervolgens geschilderd heb. Zoals het nu 
is werkt het uitstekend.’ Dat ze het een West-
zaans tintje heeft gegeven ging vanzelf. ‘Mijn 
man Frank komt van de Veldweg. Ikzelf kende 
al die mooie Zaanse huizen voorheen nog niet 
en was er meteen weg van.’ Op het huisje prijkt 
zelfs een zogenaamde makelaar. De symbolen 
daarop staan voor liefde, zon, leven en groei.

Wil jij met jouw bouwsel ook in De Wessaner? 
Laat het ons weten! Mail naar redactie@wessa-
ner.nl en wie weet ben jij de volgende.

Gluren bij de Buren 
ook in Westzaan
Het leukste huiskamerfestival van Nederland, 
Gluren bij de Buren, is op 3 juli ook in Westzaan te 
bezoeken. In de serie Thuisbezorgd, die toneelhuis 
Theatermijn startte tijdens de coronaperiode, spelen 
de jongeren van de zogenoemde briljantklas het 
absurde stuk Groeipijn in de Zuidervermaning. De 
voorstelling duurt ongeveer dertig minuten en is die 
middag tussen 13.00 en 18.00 uur drie keer te zien. 
Meer informatie (bijvoorbeeld over precieze aan-
vangstijden) is te vinden op www.glurenbijdeburen.
nl 
Groeipijn: Met herkenbare scènes nemen ze u mee 
en laten u de strijd, het onvermijdelijke ongemak 
en de dappere pogingen tot communiceren tussen 
mensen zien. Ontroerend en grappig en soms pijnlijk 
mooi. Geschikt voor alle leeftijden

Groeipijn is een bundel met theaterteksten, en is ge-
schreven door het schrijverscollectief Zonder Kora. In 
dit schrijverscollectief zitten ook de Zaanse theater-
makers en -schrijvers Rick Dros en Heleen van Wie-
chen. Al eerder was Groeipijn de basis voor vele spel-
workshops, acteeravonden, de  Groeipijn-instuif  bij 
Bind. Speciaal voor  Gluren bij de Buren  zochten de 
spelers van Theatermijn hun favoriete scènes uit, 
maar zullen zij ook op de spelvloer verrast worden 
met nieuwe spelopdrachten (al dan niet van het pu-
bliek!) om zo het leven weer van een andere kant te 
bekijken.
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GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com

www.bartnieuwenhuijs.nl 

SPECIALIST IN 
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE  HOUTBOUW

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

Wij doen alles voor uw auto

Hauzendorfer Bosch Car Service 

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

info@hauzendorfer.nl
www.hauzendorfer.nl

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

Gegarandeerd de beste zorg 
voor u en uw kunstgebit!

075 - 670 76 36075 - 670 76 36

Al méér dan 35 jaar

dé specialist

in uw regio!

voor u en uw kunstgebi

075 - 670 76 3BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK

Nieuw kunstgebit?Nieuw kunstgebit?

IN JE FAVORIETE VESTIGING EN OP GROENHART.NLIN JE FAVORIETE VESTIGING EN OP GROENHART.NL



Nog tot 27 augustus is bij Galerie Staphorsius de 
zomerexpositie Zonder Haast te bezoeken. Een 
expositie met hedendaags realistisch werk van 
tal van (inter)nationale kunstenaars waarbij het 
stilleven centraal staat.

Een van de deelnemers is Debora Makkus, die zich 
ontwikkelde met een geheel eigen dynamisch 
realistische schilderstijl, waarbij ze in tientallen 
laagjes (semi) transparante acrylverf haar schilde-
rij opbouwt. Ze heeft al vele museumexposities op 
haar naam staan en haar werk vindt zijn weg naar 
verzamelaars over de hele wereld. 
Ook de verrassende ‘trompe-l’oeils’ van Gerrit 
Wijngaarden vragen om de aandacht. Dat zijn schil-
derijen waarin bewust een optische illusie wordt 
gecreëerd. 
Voor het eerst toont de galerie werk van de Itali-
aanse Alessandra Allori, die woont en werkt op het 
eiland Elba, waar ze deel uitmaakt van een artistie-
ke kring die de grote traditie van de Europese schil-
derkunst centraal blijft stellen om zo weer door te 
geven aan nieuwe generaties kunstenaars.

Geopend: dinsdag t/m zaterdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. 

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

Gerrit Wijngaarden - Licht Stilleven.Alessandra Allori - Rode Pot.

Debora Makkus - Porcelain V.

‘Zonder Haast ‘ Hedendaags realisme bij Staphorsius
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Herdenking 4 mei in de Grote Kerk
Dit jaar heeft het comité 4 mei Westzaan weer een herdenking in de 
Grote Kerk kunnen organiseren, met medewerking van het Westzaans 
Dameskoor en Joost en Jasper Rijken. 

Het Westzaans Dameskoor. Foto Fred Eerenberg.

Joost en Jasper Rijken speelden speciaal gekozen stukken voor orgel en 
trompet. Wat klonk dat mooi in de monumentale kerk. Daarnaast zorgde 
het dameskoor met diverse liederen voor een mooie vocale invulling van 
de avond. Namens de jeugd droeg Jaël Rijken een zelf gemaakt gedicht 
voor. Ze deed dat met veel passie, prachtig. Met dank aan de kerk voor de 
gastvrijheid en de koffie en thee na afloop.

Gerda Steenbergen heeft in haar speech een gedeelte van de afscheids-
brief van Josephus Wolfs aan zijn vrouw en kinderen geciteerd. Sjef, zoals 
Josephus werd genoemd, heeft in de oorlog verzetsdaden gepleegd. Lang 
lukt het de hele groep onder de radar van de Nazi’s te blijven. Uiteindelijk 
wordt hij toch met een list op 8 december 1943 opgepakt door een fana-
tieke nazi. Op 24 mei 1944 werd Sjef wegens communistische activiteiten 
ter dood veroordeeld. De brief die hij vlak voor zijn dood heeft geschreven 
laat de moed zien van een man die streed voor ieders vrijheid. Op 25 juli 
1944 is Sjef gefusilleerd. Hij liet zijn vrouw Lien en zijn zoon Sjeffie en doch-
ter Aly achter.

Het thema voor dit jaar was Vrijheid in Verbondenheid. In de oorlog was 
er geen vrijheid en geen democratisch bestuur. Dat herstelde zich na de 
oorlog weer. Door corona en de oorlog in Oekraïne realiseren we ons weer 
wat vrijheid betekent. Vrijheid kan broos zijn als die bedreigd wordt door 
anderen. Vrijheid is alleen te ervaren als je voor die vrijheid de ruimte van 
anderen krijgt. Het is geen alleenrecht van personen, maar als samenleving 
in zijn geheel zijn we verantwoordelijk voor ieders vrijheid. Daarom dit jaar 
het thema Vrijheid in Verbondenheid.

Gerda, Jan, Patricia en Rina
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GRATIS WAARDEBEPALING

GEGARANDEERD DE BESTE KEUS!

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

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

DEXIS NETHERLANDS
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

DEXIS STERK IN SERVICE EN TOPMERKEN!

www.dexis-nl.nl 

9

De lekkerste kazen
en wijnen

Wij hebben ze!

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

  
  
  
  
  
  
  

 Hatha Yoga 
 Yin Yoga 
 Workshops 

Speciale lessen  
  

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL 
06 30 24 58 85 

 
Lid Vereniging Yogadocenten  

Nederland 

PLACE2BIJLES.COM

Vmbo, Havo, Vwo

CONTACT:
-PLACE2BIJLES@GMAIL.COM
TEL: 0637354097

BIJLES VOOR
ELK NIVEAU

Vol zelfvertrouwen elke toets in gaan!

Maak snel en gemakkelijk een

afspraak via deze QR-code.
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Marian Bruijn (links) bedankt Loes Bijleveld met een cadeau.

Loes Bijleveld neemt afscheid van  
Zuidervermaning
Na ruim dertig jaar trouwe dienst heeft Loes Bijeveld afscheid genomen als secretaris van Stichting Zui-
dervermaning. Tijdens een etentje met haar medebestuursleden ontving ze uit handen van Marian Bruijn 
een prachtige vaas, een theaterbon en bloemen. Bruijn omschreef haar als ‘punctueel, flexibel en secuur.’

Samen met de andere 
vrijwilligers was Bijleveld 
gastvrouw bij recepties 
en ontvangsten. ‘Bruilof-
ten, uitvaarten, artiesten 
die kwamen optreden, 
voor iedere gelegenheid 
wist Bijleveld de juiste 
toon te vinden,’ aldus 
haar collega’s.

Haar bestuursfunctie is 
inmiddels overgenomen 
door Klasina Oosterhuis.

Marijke van der Pol

Natuur, historie en de polder van Westzaan 
staan centraal tijdens het Open Huis bij de 
Zuidervermaning in Westzaan op zondag 17 
juli. De sup-tour, die samen met Supfun Zaan-
stad wordt georganiseerd, combineert op een 
unieke, sportieve manier de geschiedenis van 
deze historische schuurkerk met de prachtige 
natuur van de polder Westzaan. Natuurlijk is 
ook iedereen welkom die alleen het gebouw 
tussen 12.00 en 16.00 uur (gratis) wil bekijken!

Natuurtour
Om 13.00 uur verzamelen bij Supfun Zaanstad (J.J. 
Allanstraat 105). Hier start de natuurtour per sup (of 
met kajakzitje). Vooraf krijg je een korte instructie en 
leer je de basistechniek van het suppen. Daarna kun-
nen we veilig het water op. Je peddelt onder bege-
leiding door de groene long van Zaanstad naar de 
Zuidervermaning. We vertellen over de flora, fauna 
en historie van de polder Westzaan. Tijdens de tour 
leer en ervaar je waarom die polder een authentiek 
cultuurlandschap is, ook wel Europese topnatuur 
genoemd. 

Koekeloeren 
Om 14.00 uur meren we aan bij kostbaar erfgoed: de 
Zuidervermaning. Hier ervaar je de unieke combinatie 
van natuur, verstilling, romantiek en nostalgie. Onder 
genot van koffie of thee en verse appeltaart kunnen 
we even uitrusten van het suppen en aan de oever 
genieten, met uitzicht op het veenweidegebied. Loop 
rond en bekijk de monumentale schuurkerk uit 1731. 
Ga koekeloeren bij de poeren (de nieuwe fundering). 
Neem binnen een kijkje bij de antieke, betegelde 
schouw en bewonder het prachtige orgel. Beschouw 
het originele interieur met koperen kroonluchters 
en romantisch wit zand op de vloer. Binnen worden 
prachtige foto’s getoond, gemaakt door een kenner 
van dit unieke, beschermde natuurgebied.
Terug naar je vertrekpunt heb je nog een kort wande-
lingetje van tien minuten te goed langs het authen-
tieke dorpslint. 

Informatie
Kosten voor het arrangement zijn €25,- per persoon 
(inclusief sup-huur, begeleiding,  koffie of thee en 
appeltaart). Groep 1 start om 13.00 uur bij Supfun op 
JJ Allanstraat 105. Groep 2 doet de tour andersom en 
start om 14.30 uur met suppen bij de Zuiderverma-
ning. Heb je zin om mee te gaan? Je kunt je inschrijven 
op de website www.supfun.nl of 
www.zuidervermaning.nl.

Suppen en appeltaart bij 
de Zuidervermaning

Jan Schoen - Het bankje van Joost Zwagerman 

Noord-Hollandse 
bankjes in de 
Zuidervermaning
Zestien tekeningen van bankjes in Noord-
Holland. De Zaanse tekenaar/ontwerper Jan 
Schoen liet zich tijdens de coronaperiode op 
de dijken in Noord-Holland inspireren door de 
rustpunten die hij tegenkwam. Op de expositie 
in de Zuidervermaning zie je de grote verschei-
denheid in dit thema, maar kun je de stilte bijna 
voelen. 

Als je het treft zie je, wanneer je op een bankje 
zit, tijden lang niemand op de verlaten dijk en 
waan je je volkomen alleen. Je hoort alleen 
wind zuchten door gras en koolzaad. En je ruikt 
de geur van fluitenkruid. Daarboven eindeloze 
ruimte met afwisselende luchten. Genoeg lucht 
om te ademen. Dan is de kans groot dat je daar 
een rustpunt vindt in de opgewonden wereld 
waarin wij leven. Gedachteloos alleen met jezelf 
in een verstild moment. De tijd staat even stil. 
Op de dijk bij Eenigenburg is een bankje waar-
op schrijver Joost Zwagerman vaak zat. Op dat 
bankje zijn tekst: ‘Om na te denken heb je over-
zicht en weidsheid nodig.’

De serie tekeningen is gemaakt met een pen-
seel, zwarte en witte Oost-Indische inkt op 
Zaans grijsbord, molenpapier van lompen 
gemaakt. Dat papier is hard en ruw. Je kunt 
niet goed met een pen op het papier tekenen, 
omdat het pennetje steeds in het ruwe papier 
blijft haken. Met een penseel gaat het prima. 
Op de tekeningen is geen mens te zien, alleen 
dat wat de mens heeft voortgebracht, dat is vol-
doende. De mens zou de rust maar verstoren. 

De tekeningen zijn te zien vanaf zondag 21 
augustus, als er ook Open Huis is in de Zuider-
vermaning, tussen 12.00 en 16.00 uur. Ze blijven 
hangen tot en met de Open Monumenten-
dagen op 10 en 11 september. Check altijd de 
website www.zuidervermaning.nl.
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Dennis Bakker Martin van der Blom

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

Als momenten herinneringen worden ...

(075)
612 59 33

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

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

• boomrooierij • boomverzorging 
• boomveiligheidscontrole

• bomen en planten
• stobbenfrezen 

www. meijerboomverzorging.nl of bel  06-21800308

0 3lab
architectuur en ruimtelijke vormgeving

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

  

Communicatieweg Oost 12
Watertoren, 7e verdieping
Assendelft

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

www.joek-aa.nl

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

AGENDA JULI

AGENDA AUGUSTUS

     Reserveer nu via doemee@mokummagazine.nl 

     Kosten voor de high tea bedragen € 29,95 PP
     4-gangen high tea inclusief Bingo

     reserveren via  doemee@mokummagazine.nl

www.dewatertorenassendelft.nl 
Communicatieweg Oost 12, 1566 PK Assendelft

Zondag 3 juli 
 

HIGH TEA BINGO 
Donderdag 14 juli          VAKANTIEBINGO 
Zondag 17 juli HIGH TEA BINGO 

Donderdag 4 augustus   ZOMER BINGO 
Zondag 14 augustus HIGH TEA BINGO 
Donderdag 18 augustus VIVA ESPAÑA BINGO 
Zondag 28 augustus       HIGH TEA BINGO 



23

  De
puzzel
     van
 INGRID

Deze maand hebben we weer een prijspuzzel. U kunt uw oplossing tot 1 augustus sturen naar de vermelde adressen. Onder de juiste inzendingen 
wordt een cadeaubon van 50 euro verloot. De oplossing van de vorige puzzel was JISPERMOPPEN, de oude scheldnaam voor mensen die in Jisp 
woonden. 

D O O R L O P E R

  De
puzzel
     van
 INGRID

Inleveradressen:
•  Gré Jongewaard, 

Nauarnasche Vaartdijk 4
•  A. Kuiper, 

Lambert Meliszstraat 72
•  Jeannet Vollenga,  

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

 Open tuinen in Westzaan
Op zaterdag 2 juli van 11.00 tot 17.00 uur stellen negen dorpsbewoners hun tuinen open voor publiek. Ini-
tiatiefnemer is plantenverzamelaar Diederik Slob, die in eerste instantie mensen uit zijn eigen omgeving 
heeft gevraagd om mee te doen. ‘Bij succes volgt volgend jaar de rest van Westzaan.’

Iedere tuin zal u verrassen. Zo is er een klassieke boerentuin met een boomgaard achter een monumentale 
woning. Of wat dacht u van een landschapstuin met wijds uitzicht over het Guisveld? Bij veel tuinen staat 
biodiversiteit en duurzaamheid hoog in het vaandel. Met een beetje geluk kunt u behalve planten ook egels, 
bijen en kikkers aantreffen. Sommige tuineigenaren organiseren ook nog een culturele activiteit op hun erf 
om de dag nóg leuker te maken. Kortom: genoeg om er die dag lopend of op de fiets op uit te trekken!

Nadere informatie is te vinden op https://opentuinen.in/westzaan

Horizontaal: 1 beleg op pannenkoek (6), slootplantje (5), 2 vrucht (4), Scandi-
navische munt (3), Engelse kostschool (4), 3 schouwburgplaats (4), schreeuw 
(4), open plek in bos (3), 4 opdracht (5), plaats in Noorwegen (4), muzieknoot 
(2), 5 maanstand (afk.) (2), in loco (afk.) (2), tandeloos dier (2), lijst (5), 6 spook 
(5) Indiase kruidenmelange (6), 7 uitbroeden (7), meisjesnaam(4), 8 gelijkma-
tige (5), eetbare schelp (6), 9 grondsoort (4), lijst (5), wij (2), 10 goederen (6), 
ingeschakeld (3), godin van de wraak (3),11 actieve zuurstoflaag (4), anijsli-
keur (4), beker (3), 12 ernaast (6), scheel kijkend (5), 13 plus (2), grote schuur 
(5), zoetwatervis (4), 14 energieleverancier (4), aanmoedigingskreet (3), leng-
temaat (2), boom (2), 15 muizengeluid (6), elektrische statische eenheid (3), 
muzieknoot (2), 16 getrokken lijn (6), armoedig huisje (2), eetlepel (afk.) (2), 
17 zoon van Noach (3), bier (3), sportacademie (afk.) (3), niet straks (2), 18 
vrouw van Jacob (3), afgiftebewijs (4), uit Ierland (4), 19 een loot aanbrengen 
(5), vochtdeeltje (4), deel van een schip (2).

Verticaal: 1 het springen (6), dierenmond (3), gehuisvest zijn (5), pseudo (afk.) 
(2), Sierra Leone (op auto’s) (3), 2 traan (Eng.) (4), godendrank (3), van glas ge-
maakt (6), los van elkaar (6), 3 eland (7), de lucht betreffend (4), kleedje (8), 4 
muziekinstrument (5), geneeskrachtige plant (5), edelgas (4), vrede (Eng.) (5), 
5 muisachtig knaagdier (6), samen (3), miljardste deel van een eenheid (4), in-
tact (4), voegwoord (2), 6 roofbuit (5), afdeling van de politie (2), lichtbron (5), 
iel (3), deel van een spier (4), 7 jongensnaam (4), bootje (4), jutezak (4), bacon 
(4), hoge berg (3), 8 haast (3), aanhechting (3), plaats in Duitsland (4), haven-
stad in Japan (4), muzieknoot (3), Internet Explorer (afk.) (2), 9 Duitse keizer 
(4), erkentelijkheid (4), zonwering (7), gezicht (4), 10 deel van het gehooror-
gaan (6), Britse wiskundige (6), Engels bier (3), plus (2), regeringsreglement 
(afk.) (2), 11 deel van een viool (5), vis (3), boomschors (3), grondstof van touw 
(5), de Verenigde Staten (3).

In de gekleurde vakjes lees je van boven naar beneden de oude naam 
voor een witte knikker beschilderd met blauwe of rode strepen. Hij was 
groter dan een kallebas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    
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Voor een 
stralend & 
gezond gebit!

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

écht technisch

werk/personeel

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

075-6218845 010-4625985

Provincialeweg 21a Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie 3047 BB Rotterdam

 

• Vakmanschap
• Communicatie
• Kwaliteit

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

Bouwt verder

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

 www.bouwbedrijfwerkhoven.nl
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ADVERTEERDER UITGELICHT
T E K S T  E N  B E E L D  -  R O L F  S T I G T E R

Titia Leguyt leefstijlcoach
Als ik op het Welvaren 2 aanbel voor 
een interview met Titia over haar erva-
ringen met haar coachingsclienten, 
word ik ontvangen door een goed in 
haar vel zittende en duidelijk fitte Titia. 
Na de koffie die zij me aanbiedt in haar 
gezellige huiskamer vraag ik haar wat 
haar cliënten er zoal toe brengt een 
beroep op haar coaching te doen. 

Het meest voorkomende antwoord hierop is dat 
zij zich prettiger in hun vel willen voelen. Vaak 
komt dat neer op slanker, maar ook fitter is regel-
matig een van de wensen. Een derde groep die 
minder vaak voorkomt en daar minder graag 
voor uitkomt, geeft aan dat werkelijk geluk bij 
hen ontbreekt, terwijl de meeste ingrediënten 
daarvoor wel aanwezig zijn. Titia legt hun dan 
uit dat een goed leven van meerdere factoren 
afhankelijk is. Ze gaat met hen op zoek naar hun 
kernwaarden en bespreekt in hoeverre de invul-
ling van hun dagelijks leven overeenstemt met 
deze kernwaarden. Om haar klanten een goed 
inzicht te geven in hun leven maakt Titia gebruik 
van het balanswiel. De acht hoofdfactoren waar 
een gebalanceerd leven uit moet bestaan, staan 
hierop afgebeeld. 

Door op de acht spaken die van de nummers 1 
t/m 10 zijn voorzien, telkens jouw cijfer van waar-
dering aan te geven en deze daarna door een lijn 
met elkaar te verbinden, krijg je meer zicht op de 
factoren die jouw leven bepalen. 

Waar de lijn dicht bij het hart van het wiel komt, 
is er werk aan de winkel voor jou. Als eerste en 
belangrijkste is het dat je goed voor je lichaam 
en geest zorgt door je letterlijk goed te voeden 
(en niet te vullen) en te leren ontspannen, waar-
bij ook nachtrust een belangrijke rol speelt. Je 
hebt slechts één leven en één lichaam waarmee 
je het moet doen. Door een goede en gevarieer-
de voeding zul je je fitter gaan voelen en meer 
zin in het leven krijgen, want gezonde darmen 
geven een heldere en opgewekte geest. 

Titia heeft veel kennis van voeding en hoe vaak 
je het best kunt eten. Wees niet bang voor (goe-
de) vetten en sla regelmatig een maaltijd over, 
want dat maakt je lichaam flexibel en gezonder. 
Misschien krijg je ook meer zin in sporten, ook 
bewegen is een belangrijke factor voor meer 
levensgeluk. Neem hier ook je tijd voor en gun 
dit jezelf. Een verandering in leefstijl is altijd 
complex, begin daarom in kleine stapjes, een 
voor een met de punten die jij aan wilt pakken. 
Start met het checken van je boodschappenlijst 
en als je iets gaat eten bedenk of je het nu wilt of 
echt wilt (dan heb je erover nagedacht). Je hoeft 
niet als een monnik te gaan leven. Houd een ver-
houding aan van ongeveer 80% gezond, 20% 
minder gezond, dan leg je de lat niet te hoog en 
is er ruimte voor dat patatje en gebakje. De erva-
ring van Titia is dat een benadering van 1 op 1 bij 
haar in de huiskamer in 85% van de gevallen tot 
een goed resultaat leidt. 

Haar klanten krijgen met haar adviezen een 
beter inzicht in hun leven en een beter zelfbeeld. 
Ze zijn daardoor positiever over zichzelf en leren 
al doende effectief henzelf te zijn. Vaak al na een 
viertal sessies á raison van euro 60,- per uur tre-
den de gewenste veranderingen in de door hen 
gewenste leefstijl naar voren. Vooraf wordt nog 
een anderhalf uur durend, uitvoerig intakege-
sprek gehouden, waarin de persoonlijke proble-
men in kaart worden gebracht.

Titia is gedurende drie dagen per week als fysio-
therapeut verbonden aan Praktijk voor Fysio-
therapie Hart van Heemskerk. Zij geeft daar als 
fysiotherapeut ook leefstijleducatie aan groe-
pen. Maar het is haar ervaring dat haar praktijk 
aan huis met een-op-een-consulten, die zij sinds 
vorig jaar uitoefent, meer resultaat oplevert, 
omdat daarin de persoonlijke mentale benade-
ring en voeding zoveel meer toevoegen.

Voor meer informatie: 
www.leefstijlcoachingtitia.nl

E-mail: leefstijlcoachingtitia@gmail.com

Kevin de Jonge 
geeft naambordje 
aan Het Prinsenhof
Vanuit zijn achtertuin aan J.J. Allans-
traat 356 keek hij uit op zijn geliefde 
molen Het Prinsenhof, waar hij van 
1961 tot 2000 vrijwillig molenaar was 
voor vereniging De Zaansche Molen: 
Piet Klees. Vier jaar geleden overleed 
hij op 97-jarige leeftijd. Het rijksmonu-
ment waarin hij woonde was behoorlijk 
gedateerd en wordt momenteel geres-
taureerd. 

Rond de jaarwisseling hopen de nieuwe bewoners, 
Kevin de Jonge (23) en zijn vriendin Rosa Vijn (21), 
hun nieuwe onderkomen te kunnen betrekken. 
Rosa komt oorspronkelijk uit Wormer, maar Kevin 
is voor veel Westzaners geen onbekende. Hij komt 
naast zijn opa en oma Joop en Lia Bruins te wonen, 
van op- en overslagbedrijf Bruins Veem. Kevin en 
zijn neef Rens vormen binnen dat bedrijf inmiddels 
de vierde generatie. 

In juli rondt Kevin zijn hbo-studie Logistics Manage-
ment af en Rosa haar masterstudie aan de UvA, 
waarna zij als consultant bij Capgemini aan de slag 
gaat.In de hut van het dit jaar 300-jarige Prinsenhof 
overhandigde Kevin het naambordje van ‘buurman 
Klees’ aan de nieuwe molenaar Rick Bakker. Die be-
dacht er een mooi plekje voor boven de foto van 
Klees, die daar al aan de muur hangt.

Piet Klees voor zijn huis in 2008.

Kevin de Jonge met het naambordje en Rick Bakker 
met de foto van Klees.
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Bent u op  
zoek naar advies  

over verzekeringen, 
hypotheken, financiën 

of pensioen?

Westzijde 318, Zaandam  
T 075 - 616 17 17

www.drvr.nl

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

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

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

DE KINDERTUIN  PeuterSpelen
 Voor- en Naschoolseopvang

 Kinderdagverblijf

Ruud Kerkhoff Uitvaartzorg
Dag & Nacht bereikbaar
06-25077451 / 023-5 371 375
opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan

-persoonlijke begeleiding
Hoofdkantoor: -tevens wilsbepaling / nazorg
Jan Gijzenkade 75 -samen naar waardig afscheid
2025 BC Haarlem -opbaren: ‘t Reght Huys of thuis
r.kerkhoff@luvu.nl -ook voor deeluitvaarten

-ongeacht waar verzekerd...

Ruud Kerkhoff

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

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

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

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

INSTALLATIEMAN
www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

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

renovatie
onderhoud 
service

J.J. Allanstraat 334 / 1551 RT Westzaan

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

Standplaats Praxis Zaandam
Geopend maandag t/m zaterdag

Tel. 06 304 569 49

VISHANDEL PLAT

Volendammer

Weiver 90
1551 SK Westzaan

All-in websites 

Webhosting en onderhoud

WordPress en Joomla!

Overzetten naar WordPress

Zoekmachine vriendelijk

Geschikt voor mobiel info@mkb-online.nu

06-814 757 74

WWW.MKB-ONLINE.NU

MKB-ONLINE.NU

WEBSITES • HOSTING • ONDERHOUD

Drijvende Steigers BV

• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers

Kanaalweg 5 A, 1566 NA Assendelft, 075-6351695
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K E R K D I E N S T E NBelangrijke adressen
Spreekuren Westzaanse huisartsen
Spreekuren van dr. H.B.E. Vink, dr. G.N. van Altena en 
dr. B. Peeters. 
Torenstraat 2-4, 1551 BL
Wegens corona voorlopig geen inloopspreekuur.

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

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

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

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

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

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

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

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

Politie
Wijkagent: 0900 8844
Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000

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

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

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

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

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

Secretariaat bestuur
Jeannet Vollenga - De Locomotief 11, 
1541 MP Koog aan de Zaan. Tel: 075-621 0902
renjv@live. nl

Kopij volgende nummer
De volgende Wessaner komt uit op donderdag 
25 augustus. Graag ontvangen wij uw kopij vóór  
1 augustus. 

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 toe-
gestuurd. Een berichtje naar het secretariaat is 
voldoende.

Doopsgezinde Gemeente
03 juli 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
10 juli 10.00 uur ds. Essemie van Dunné
17 juli 10.00 uur zr. Cocky Brouwer
24 juli 10.00 uur ds. Henriëtte van Dunné
31 juli 10.00 uur br. Bram van der Zijden
07 aug 10.00 uur br. Klaas Arend Booij
14 aug nog onbekend, DG Zaanstreek komt 
 op bezoek
21 aug 10.00 uur ds. Jannie Nijwening
28 aug 10.00 uur gezamenlijke voorbereiding; 
 start zondag met de Kooger kerkgemeente

Christelijk Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62
03 juli  9.30 en 16.00 uur ds. P.A. Kok, Opperdoes
10 juli  9.30 en 16.00 uur ds. G. van Vliet
17 juli  9.30 en 16.00 uur ds. H. Fahner, Nunspeet
24 juli  9.30 en 16.00 uur leesdienst
31 juli  9.30 en 16.00 uur ds. D. Visser, Amersfoort
07 aug 9.30 en 16.00 uur ds. G. van Vliet
14 aug 9.30 en 16.00 uur ds. J. van Dijken,  
 Nieuw-Vennep
21 aug 9.30 uur ds. M.P. Hofland, Haarlem
 16.00 uur ds. J.L. de Jong, Soest
28 aug 9.30 uur ds. A.J. van der Toorn, Leiden
 16.00 uur ds. G. van Vliet

Gereformeerde Gemeente Westzaan
03 juli  10.00 en 15.30 uur leesdienst
06 juli  19.30 uur ds. A. Verschuure
10 juli  10.00 en 15.30 uur leesdienst
17 juli  10.00 en 15.30 uur leesdienst
24 juli  10.00 en 15.30 uur leesdienst
31 juli  10.00 uur leesdienst en 19.00 uur 
 ds. P. Mulder
04 aug 13.30 uur ds. G. Heijkamp, bevestiging 
 huwelijk
07 aug 10.00 en 15.30 uur stud. J.C. Kriekaart
14 aug 10.00 en 15.30 uur stud. J. Janse
21 aug 10.00 en 15.30 uur leesdienst
28 aug 10.00 en 15.30 uur leesdienst
31 aug 19.30 uur ds. J. Schipper

Protestantse Gemeente Westzaan
03 juli  10.00 uur pastor P. Meijer, Zaandam
10 juli  10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
17 juli  10.00 uur in De Ontmoeting, ds. C. Visser 
24 juli 10.00 uur in De Ontmoeting, ds. M. Hofman
31 juli  10.00 uur in De Ontmoeting,  
 ds. B. Schelhaas
07 aug 10.00 uur pastor Meijer, Zaandam
14 aug 10.00 uur ds. M. Sloots, Zaandijk
21 aug 10.00 uur ds. A. Mak, Oud-Velsen
28 aug 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.

Oude nummers van De Wessaner zijn digitaal in 
te zien op www.westzaan.nl.
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Die is groot!
Wij beschikken over de meest geavanceerde UV-plotters om display-
materiaal mee te printen. Plaatmateriaal tot ruim 3 meter en een dikte 
van 4 cm kunnen in elke gewenste vorm gesneden en verwerkt  worden. 
Maatwerk displays voor binnen en buiten. Dat valt op. 

Witte Vlinderweg 74 
1521 PS Wormerveer 
info@huighaverlag.nl

075-612 73 73 
www.huighaverlag.nl

WIJ PRINTEN OP GROOTFORMAAT EN MEER...

DE PERSOONLIJKSTE 
OPLOSSING VOOR 

UW HUID VINDT U BIJ 
LIEV IN WESTZAAN

MEER WETEN? 
OF VRIJBLIJVEND EEN 

AFSPRAAK MAKEN:

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

0 6  -  5 5  3 2 1  4 5 9

GEZICHTSBEHANDELING,
HUIDVERBETERING,

ELEKTRISCH ONTHAREN

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

Gas - Water - Sanitair

Rioleringen - Dakbedekkingen

Lood-, zink- en koperwerken

Dirk Hagemeijer
E dhagemeijer@outlook.com

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

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

M 06-43 90 35 57

Bona Gecertificeerd Vakman,
certificaatnummer NL31093

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

Fiets Service
Ramon

Onderhoud en reparatie
Haal- en brengservice

Telefoon: 06-13547972

Blankenburg 21
1551AS Westzaan

 info@slijterijsaendyck.nl
www.slijterijsaendyck.nl

SPECIALIST IN BIER, WIJN EN 
VELE SOORTEN GEDISTILLEERD

Nu ook bij ons verkrijgbaar 
de Originele Reght Huys Bitter

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

www.slijterijsaendyck.nl


