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Energie
Zelf heb ik genoeg. Als mijn mobiel ’s 
morgens volledig is opgeladen, ben 
ik dat ook. Maar er is een nieuwe, 
duurzame wijk in Westzaan gekoo
men en daar is al vanaf de oplevering 
in maart geen stroom bij geleverd. 
Hoe bestaat het? Bewoners worden 
provisorisch voorzien van wat extra 
stroom met verlengsnoeren vanuit 
reeds bestaande bouw en de rest 
komt notabene van een vervuilende 
aggregaat die de hele dag op diesel 
staat te draaien. Stikstof? Fijnstof? 
Geluidsoverlast? Stank? En dat mido
denin een zo geroemde duurzame 
woonwijk. Honderden liters diesel 
gaan erdoorheen per dag. De wijk is 
nog steeds niet aangesloten op het 
hoofdnet. De zonnepanelen moeo
ten worden uitgeschakeld, want 
de energie kan nergens heen. Het 
stroomnet zit vol. Er ontbreekt nog 
een werkende transformatorkast 
om dit op te lossen. De grond ono
der deze noodzakelijke nieuwe kast 
behoeft fundering, maar daar zit 
vervuiling. Huh? Om te huilen deze 
ontwikkeling. Zeven maanden na 
de oplevering zou het in oktober opo
gelost moeten zijn. Kozijnen zijn al 
zwart beroet door de vieze uitstoot, 
als we de bewoners mogen geloven. 
Je zou er moedeloos van worden, als 
kersverse Westzaner. We kijken al 
uit naar het buurtfeestje in oktober. 
Maar éérst genieten van de positieve 
energie van De Dag van Westzaan! . 

Linda Wessels, redactie

Feestelijke veiling voor Reghthuys op 
De Dag van Westzaan
Wie ons dorp vanuit het noorden binnenrijdt, ziet het meteen: het Reghthuys is de parel van Westzaan. 
Maar om het te behouden moet het dringend worden gerestaureerd en dat kost geld. Daarom organiseert 
stichting ’t Reght Huys een veiling op De Dag van Westzaan. Iedereen is uitgenodigd om kavels in te 
brengen of te bieden tijdens de veiling.

De slechtste tijden kunnen de 
beste zijn als je ze benadert 
met positieve energie
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Het onderhoud van het Reghthuys is 
duur. Omdat het een rijksmonument 
is, krijgt het bestuur jaarlijks 7000 
euro voor onderhoud. Dat is lang 
niet genoeg voor de grote restaura-
tie die nu gaande is en bij elkaar wel 
200.000 euro kost. 
Het werk is al halverwege. Het schil-
derwerk is af, er is een prachtig, 
nieuw timpaan gemaakt en er zijn 
nieuwe dakkapellen aangebracht. 
Met subsidies, donaties en georga-
niseerde activiteiten, zoals Reuring 
en Koningsdag, is al een ton bijeen-
gebracht om dit te kunnen betalen. 
Nu is het tijd voor de tweede fase. 
De leien op het dak moeten worden 
vervangen of gerepareerd en het 
zinkwerk vernieuwd. Ook het bij-
zondere koepeltje heeft gebreken. 
In één van de poten zit houtrot. Voor 
dit deel van de restauratie moet 
nog eens een ton bij elkaar worden 
gezocht. Nog meer zelfs, als de prij-
zen verder gaan stijgen. Dat is veel 
geld, maar het is echt nodig, zegt 
Joke Smit, voorzitter van het bestuur 
van ’t Reght Huys. ‘Na jaren van lap-
werk moet het gebouw nu grondig 
worden aangepakt, zodat het weer 
dertig of veertig jaar meekan. An-
ders raakt het gebouw langzaam in 
verval. Iedereen snapt dat je zonder 
goed dak voortdurend problemen 
zult krijgen.’

Eenmaal, andermaal…
Daarom organiseert ’t Reght Huys 
op zaterdag 10 september vanaf 
15.30 uur, tijdens De Dag van West-
zaan, een veiling ten behoeve van 
de restauratie. Iedereen die ‘t Reght-
Huys een warm hart toedraagt, kan 
komen bieden of zelf iets schenken 

waarop geboden kan worden. Al-
leen kijken kan ook. Er zijn hapjes 
en drankjes verkrijgbaar - waarvan 
een deel van de opbrengst ook ten 
goede komt aan de restauratie - zo-
dat het een feestelijke happening 
kan worden.
Wat wordt er zoal geveild? Een week 
in een vakantiehuis in de Vogezen, 
mee op de Slingertocht van Harry 
Slinger op een rondvaartboot in 
Amsterdam, een overnachting in 
een bed & breakfast in Westzaan, 
een nieuwe houten krulmakelaar 
gemaakt door Bart Nieuwenhuijs, 
een rollade van een meter van sla-
gerij Veenboer, een diner met over-
nachting en ontbijt in De Prins, een 
bezoek van Sint met hoofdpiet van 
een half uur, een rondleiding bij 
verfmolen De Kat, een schilderij van 
Hans Burghout, een picknickmand 
of bruidstaart van een van de West-
zaanse bakkers, enzovoorts, enzo-
voorts. Nieuwe kavels zijn van harte 
welkom, dus heb je een mooi ca-

deau of een activiteit die je beschik-
baar wil stellen, laat het weten. Dat 
kan via jokesmit@upcmail.nl.

Op 10 september om 15.30 uur is 
het zover. Dan zal de veilingmeester 
op een podium voor de ingang van 
het Reghthuys (en bij slecht weer in 
de Grote Kerk) het ‘eenmaal, ander-
maal… verkocht‘ uitspreken. De lijst 
met kavels is vanaf 1 september te 
bekijken op de site van ’t Reght Huys. 
Wie er niet bij kan zijn maar toch 
wil bijdragen aan de restauratie van 
het Reghthuys kan op de site www.
reghthuyswestzaan.nl een QR-code 
vinden. Als in Westzaan ieder huis-
houden 25 euro en ieder bedrijf 100 
euro zou doneren, dan gaat het luk-
ken om een ton bijeen te brengen. 
Op de site van ’t Reght Huys (onder 
contact en dan Steun ‘t Reghthuys!) 
staat een QR-code om een bedrag te 
schenken.

Lees verder op pagina 7 >
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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

Monumentale paardenkastanje 
aangetast
In deze wat warme zomer zag ik tot mijn schrik de iepenbuisjes-
zwam op onze mooie, monumentale paardenkastanjeboom, op 
de hoek Kerkbuurt/Raadhuisstraat. De akelige zwam is helaas 
tot leven gekomen. Hij is bezig een nieuwe jaarlaag aan te 
maken, met aan de onderkant de nieuwe zwambuisjes. Minus-
cule sporen kunnen nu van deze zwam met de wind makkelijk 
meewaaien. 

Hans Josseaud heeft dit al een tijdje 
geleden geconstateerd. Muizen heb-
ben al van de nieuwe laag gegeten. 
Met de kastanjeboom gaat het nu 
duidelijk minder goed, hij zit nu min-
der vol in blad. Zie foto. Het hoeft niet 
meteen door de zwam veroorzaakt te 
zijn, want meestal verschijnt de zwam 
op een al zwakkere, aangetaste boom. 
Had deze boom misschien al de be-
kende kastanje(bloed)ziekte? Deze 
reuze kastanjeboom is zeker meer 
dan 100 jaar. Met deze zwam op zijn 
voet zal de kastanje zeker niet veel 
ouder worden. De iepenbuisjeszwam 
staat in de verspreidingsatlas vermeld 
als zeldzaam. Ik denk dat deze boom-
ziekte in de nabije toekomst meer zal 
voorkomen. De ziekte wordt door ons 
leken niet altijd direct herkend, maar 
boomchirurgen herkennen deze 
boosdoener wel degelijk gemakkelijk. 
Nog onlangs, in de maand mei, stond 

deze monumentale boom nog zo 
prachtig in bloei, de mooie, fiere 
witte kaarsen rechtop. De bloemen 
of kaarsjes geven deze boom iets 
heel bijzonders. Ik herinner mij als 
jongetje de grote kastanjebomen in 
de tuin mevrouw Spira. Nu woont al 
jaren de familie Kit daar. In de herfst 
kastanjes zoeken op het school-
plein, in je broekzak bewaren en er-
mee gooien was een heerlijke sport.  

De vrucht van de paardenkastanje-
boom werd vroeger veel aan paar-
den gegeven om ze van de hoest te 
genezen, vandaar de naam paarden-
kastanje. Ook voor geiten en varkens 
is de paardenkastanje goed eetbaar, 
maar voor mensen is hij giftig. 
In Nederland is vooral de witte paar-
denkastanje (Aesculus hippocasta-
num) bekend en in mindere mate 
de rode paardenkastanje. Deze staat 

te pronken op de hoek Kerkbuurt/ 
Zeilenmakersstraat. De rode paarden-
kastanje is ontstaan uit de kruising 
van de witbloeiende Aesculus hippo-
castanum met de roodbloeiende Aes-
culus pavia. De bekende witte paar-
denkastanje is een forse, brede boom 
en kan 20 tot 25 meter hoog worden. 
De witte bloemen hebben aan de 
voet van de kroonbladen een zoge-
naamd honingmerk. De nog niet be-
stoven bloem met gele vlekken heeft 
een hoge nectarproductie. Goed 
voor de insecten. De kleur verandert 
na bestuiving via oranje naar rood 
naarmate er minder nectar wordt 
geproduceerd. De rode paardenkas-
tanje kan echter ook wel tot 20 meter 
hoog worden. De boom bloeit in mei. 
De bloeiwijze is zo mooi. Prachtige 
pluimen die aan de buitenkant van 
de boomkroon zitten zijn onvoorstel-

baar mooi gevormd. 
De vrucht is een driekleppige doos-
vrucht (bolster). De zware, houtach-
tige zaden (kastanjes) kunnen, wan-
neer de bomen in straten staan, wat 
overlast geven. Hindert niet. Ik zal er 
zeker ook komend seizoen weer van 
genieten.

Boven: De paardenkastanjeboom

Onder: aantasting door de iepenbuisjeszwam

Boven: Omlag van het boek

Links: Zaankanters Ank Berkhout en dochter Marleen poseren 
bij De Nauernasche Vaart.

De Nauernasche Vaart: bijna 400 jaar geschiedenis
De Nauernasche Vaart is een kleine waterweg in het noorden van de Zaanstreek en lang niet 
zo bekend en beroemd als de Zaan, maar toch ligt deze vaart er straks al 400 jaar, want hij is in 
1633 met de hand gegraven. De vaart is zeer bepalend geweest voor de industriële ontwikke-
ling van Krommenie en Westzaan. 

Dat gebied is ingrijpend veranderd. De fabrie-
ken zijn verdwenen en hiervoor in de plaats zijn 
woningen gekomen. Maar met de ontwikkeling 
van woonwijken komt ook de ontsluiting in beeld, 
door middel van nieuwe wegen en bruggen, die de 
omgeving weer veranderen. Tijd voor ons om het 
verhaal van de Nauernasche Vaart op te schrijven. 
Een verhaal van 1633 tot heden. Het boek laat zien 
dat de vaart eenzelfde rijke geschiedenis kent als 
de Zaan, weliswaar kleinschaliger, maar zeker de 
moeite waard om te vertellen. Het verhaal over 
molens, indrukwekkende fabrieken, sluizen, gema-
len en natuurlijk de bruggen. Een boek met een 
schat aan verhalen over de Nauernasche Vaart.

Het boek is te koop bij boekhandel Stumpel in 

Krommenie en bij de Bruna in Wormerveer en 
Zaandam. U kunt het boek ook bestellen via ank-
berkhoutwaij@gmail.com. Vermeld uw contactge-
gevens, dan wordt het boek aan u opgestuurd.
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Rechte tocht 9d, 1507 BZ Zaandam  
Tel: 075 - 631 23 84
Mob: 06 - 532 31 977
E-mail:     r.hotting@hottingelektrotechniek.nl 
Internet:    www.hottingelektrotechniek.nl

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

Banden en velgen  -  Uitlijnen

Uitstekende service en kwaliteit
voor een scherpe prijs!

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

www.autobedrijfbrakenhoff.nl

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

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

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

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

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

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

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

Di. t/m Za.
geopend

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

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

Sandra Klokkemeijer Robert Spil

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilSandra Klokkemeijer

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilRobert van Spil

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

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen 

en gehoorbescherming

Verzekerd van
Deskundig en persoonlijk advies

Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Draadloos muziek in uw hele huis

Traditionele audio installaties

Luidsprekers, AV meubels   

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

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

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

Een complete training in slechts 30 minuten!

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

Fitcircuit

 

Yoga Westzaan
J.J. Allanstraat 127

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

Hatha Yoga op maandag en donderdag van 20.00 tot 21.30

Voor meer informatie:

www.yogawestzaan.nl
Of bel Evelien Hooning 0641114706
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Wat doe je voor opleiding?
Ik studeer hbo facility management aan Hogeschool In-
holland in Diemen. Ik zit in mijn derde jaar. Ik begin met 
een minor events. Het is de bedoeling dat ik na de kerst 
in die branche stage gaan lopen. Aanvankelijk wilde ik 
de hotelbranche in, maar dat lijkt me minder avontuur-
lijk dan werken voor evenementen. Misschien moet 
ik er wel voor kiezen om van mijn hobby mijn werk te 
maken: dingen regelen. Tijdens het Indian Summer Fes-
tival deze zomer dacht ik: wel gaaf als je hieraan mee 
mag organiseren. Nou ja, ik zie wel.

Wat heb je hiervoor voor opleiding gedaan?
Eerst vmbo theoretische leerweg op Pascal Zuid en 
daarna mbo 4 managementassistent in Zaandam. Dat 
heb ik in twee jaar gedaan. Tijdens corona heb ik in het 
laatste jaar gelukkig nog wel stage kunnen lopen bij 
Johan Enschedé Amsterdam. Ik werkte daar als recepti-
oniste. Ze drukten diploma’s (waar ik niet bij mocht zijn) 
en stembiljetten voor de gemeenteverkiezingen. Ik had 
daar eerder al twee jaar in de schoolvakanties gewerkt. 
Uiteindelijk deed ik daar van alles; ik notuleerde zelfs 
vergaderingen. Ik durfde bijna niet iets te vragen aan 
onze directeur. En dan moet je nagaan dat ik vroeger 
best wel verlegen was. Op het laatst ging het me ge-
makkelijk af om de werkbriefjes te vragen van mensen 
van over de veertig. Ik was best wel trots toen mijn sta-
gebegeleidster een keer aan mij vroeg hoe iets daar in 
zijn werk ging.

Een echte regeltante dus.
Nou ja, eigenlijk wel ja. Ook op school doe ik er nog het 
een en ander naast. In februari heb ik stagegelopen bij 
Van der Valk in Oostzaan. Daar ligt je taakomschrijving 

helemaal vast. Dus dat was wel even wennen. Ik hou 
niet van stilzitten en vind het jammer dat als het rustig 
is je niet even iets anders mag oppakken. Ik ben meer 
van de uitdaging. Als bijbaan werk ik er in het weekend 
nog steeds, bij front office, aan de balie dus. Ik ga er met 
plezier heen, het team is ontzettend gezellig. 

Bij jullie huis staat het Sinterklaasmuse-
um. Hoe lang runnen jullie dat al?
Sinds 2007. Mijn vader stond eerst met spullen in het 
Zuiderzeemuseum. Toen vroeg een nicht van hem 
waarom hij dat niet gewoon zelf thuis ging doen. En 
dat heeft hij gedaan. In de twee weken voor Sinterklaas 
komt daar gedurende de weekenden minimaal hon-
derd man per dag op af. Voor kinderen zetten we in de 
achtertuin ieder jaar een iets andere puzzeltocht uit. 
Heb je alle antwoorden goed dan mag je iets uitkiezen 
uit de cadeautjesboom. In 2018 waren we op een vrij-
dag op RTV Noord-Holland. De vol-
gende dag lag er voor geocachers 
een schatkistje in de tuin verstopt. 
Nou, toen kwam het verkeer hier 
helemaal vast te staan. In vijf da-
gen tijd zijn er die keer duizend mensen langs geweest.

Wat doen je ouders voor werk?
Mijn vader is van oorsprong bloemist en werkt nu in de 
plantenexport. Voordat de planten naar de klant wor-
den verstuurd doet hij de laatste kwaliteitscontrole. 
Mijn moeder is begeleider op een dagbesteding in 
Westerwatering waar zij aanspreekpunt is voor cliën-
ten, familie en andere disciplines. Mijn zusje gaat na de 
zomer naar Compaen en wil de horeca in. Zij werkt nu 
bij Jongwijs.

En dan hebben we nog De Dag van West-
zaan.
Ja. Die is in 2017 ontstaan doordat een aantal Westzaan-
se verenigingen en stichtingen nieuwe bestuursleden 
zochten. Mijn vader was een van de initiatiefnemers 
samen met mensen van onder andere het Schaatsmu-
seum en de Historische Vereniging. Marjan Hoffman 
deed de promotie en alle informatie voor o.a. De Wes-
saner. Hoe ik erbij betrokken ben geraakt? Ik vind het 
wel eens flauw om te zeggen dat ik er via mijn vader bij 
gekomen ben. Maar ja, zo is het wel gegaan. Je krijgt 
het van huis uit mee.

En wat is jouw rol inmiddels?
Ik maakte een aparte Facebookpagina aan. Bas van 
Westrop ging verder met Instagram. Ik notuleer de ver-
gaderingen, hou het e-mailverkeer bij en doe het offline 
pr-beheer. Er gingen meer ondernemingen meedoen 
en er worden ook steeds meer activiteiten georgani-
seerd. De interviews voor deze krant heb nu twee jaar 
gedaan, maar we zoeken iemand die dat volgend jaar 
wil overnemen. Bas en Maud Pickkers doen alles wat 
online staat, waaronder de sociale media. Er doen dit 
jaar zo’n dertig organisaties mee. De oldtimerrit is ieder 
jaar weer een succes. Ik typ de route uit en rij in mijn 
Opel Kadett voorop. Iedereen krijgt die route mee om 
te voorkomen dat de groep zich per ongeluk splitst, zo-
als vorig jaar. Het is fijn dat hele straat van Westzaan na 
die opbrekingen weer goed begaanbaar is. Om 9.00 uur 
verzamelen we bij Kistenfabriek de Boer. Je moet je wel 
vooraf aanmelden om een rallybordje te krijgen.

Heb je nog andere bezigheden?
Ik teken graag. Kijk, hier is mijn tekenboek. Ik grafeer ook 
wel op glas en in hout. Het ontwerp van de flyer van De 
Dag van Westzaan is tevens van mijn hand. Verder dans 
ik graag. In de Kwaker zat ik al jong op urban dance. Toen 
dat stopte ben ik daar bij dezelfde juf op zumba gegaan. 
Zij is nu dus al mijn halve leven mijn dansdocente.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Ik denk toch wel ons gezin. Ik hecht veel waarde aan 
ons vieren. We hebben hier thuis verbouwd, waardoor 
de onderlinge band sterker is geworden. We zijn altijd 

samen bezig geweest met het Sin-
terklaasmuseum en betrokken ge-
weest bij de intocht van Sinterklaas 
in Westzaan. Mijn opa Slegers is ja-
renlang Sinterklaas geweest op ba-

sisschool De Rank. Mijn vader is hoofdpiet bij de intocht 
van Westzaan en mijn moeder was tot 2020 voorzitter 
van de Sinterklaascommissie Intocht. Ook het museum 
doen we weer meer met zijn allen. Tegen die tijd moet 
je hier thuis niet binnenkomen, want dan is het hier een 
huishouden van Jan Steen. O ja, en we hebben hier nog 
de tweejarige jack russell Tiga, die we regelmatig met z’n 
viertjes uitlaten.

Marijke van der Pol

IN DE SCHIJNWERPER
Dewi Fraij: ‘Ik hou wel van een beetje uitdaging in mijn leven’

‘Ik was vroeger best 
wel verlegen’

Dewi Fraij (21) is de spin in het web van De Dag van Westzaan. Ze woont met haar 
ouders Markjan Fraij (54) en Sylvia Slegers-Fraij (52) en haar zusje Anitya (15) op 
Zuideinde 281.
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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
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Ambacht en passie komen samen bij Restaurant 
Jongwijs en Bak-Atelier Lex Brakenhoff. Kom langs en 
proef op de JJ Allanstraat 121 in Westzaan. Voor meer 
info en actuele openingstijden ga je naar Facebook:

jongwijswestzaan Bakkerij Lex Brakenhoff
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> Vervolg van pagina 1 

Reghthuys is van en voor ons allemaal 
Het gezichtsbepalende monument betekent veel 
voor Westzaan. Het is mooi als Westzaners mee 
willen betalen aan het onderhoud, maar ze zou-
den het ook vaker kunnen gebruiken, vindt Joke 
Smit. Het dorpscontact vergadert er al. Veel meer 
instanties, organisaties en verenigingen zouden 
dat kunnen doen. Het is ook een ideale plek voor 
een verjaardagsfeest of trouwerij. 

Schilderij van Hans Burghout dat voor de restauratie geveild 
zal worden.

Warme bakker uit Assendelft nu ook in 
Westzaan
‘Jarenlang heeft er een prachtige bakkerij in het monumentale pand aan de J.J Allanstraat 119-
121 gezeten. Het is dan ook een grote eer dat ik hier nu zelf mag gaan bakken.’ 

Lex Brakenhoff glundert van oor tot oor wanneer hij de woorden uitspreekt. ‘De samenwerking met 
Jongwijs -het restaurant dat pal naast de nieuwe bakkerij zit- is een feestje. Het zijn zulke gedreven 
mensen. Ik herken mezelf volledig in hun enthousiasme.’ In de winkel in Westzaan liggen de best-
verkochte producten uit Lex’ winkel in Assendelft. Deze zullen worden aangevuld met glutenvrije en 
vegan producten, die Lex in Westzaan zelf gaat bakken.
‘Mensen zijn bewuster bezig met voeding en gezondheid. Hierdoor kregen we steeds vaker de vraag 
naar glutenvrije en vegan lekkernijen. In Assendelft was het door de reeds bestaande productie lastig 
hierop in te spelen, maar in Westzaan kan ik naar hartenlust experimenteren om aan deze vraag te kun-
nen voldoen.’ ‘Klinkt fantastisch, Lex.’ ‘Zeker weten,’ antwoordt hij vol trots. ‘Het voelt als een cadeautje 
om hier een bakkerij te mogen runnen. Hopelijk wordt het een groot succes. We voelen ons nu al heel 
erg welkom.’

Rondvaart  
Alkmaardermeer
Op 29 juni was het zover: het jaarlijkse uitje. 
Na twee jaar mocht het weer eens doorgaan! 
De weergoden waren ons goed gezind en dat 
was een cadeautje. 

Om 10 uur vertrokken wij met 50 senioren per 
touringcar richting Akersloot. Het was maar 
goed dat wij als organisatie een bus met lift had-
den besteld, want er waren toch wel behoorlijk 
wat ouderen die anders de bus niet hadden 
ingekomen. Na in Akersloot te zijn aangekomen, 
ging het gezelschap richting rondvaartboot.
Ook de boot had een lift en iedereen zat rond 
11 uur aan boord. Koffie en thee met gebak wer-
den gepresenteerd en de boot vertrok. Het wer-
den drie prachtige, verkoelende uurtjes op het 
water met een temperatuurtje van 25 graden. 
We zijn mooie plekjes tegengekomen en met de 
verhalen van de kapitein erbij was het werkelijk 
genieten. Er volgde nog een heerlijke lunch en 
als toetje ijs met slagroom en dat maakte de dag 
compleet. Rond 14.15 uur stond de touringcar 
het gezelschap op te wachten om hen in West-
zaan weer veilig  af te zetten. Ondertussen stond 
de koffie al klaar in de recreatiezaal van Lambert 
Melisz. Moe, voldaan   en vol verhalen nog effe 
nazitten met elkaar. Met een groot compliment 
voor mijn team ging een ieder richting huis. 

Het eerstvolgende evenement waar de senio-
ren naar uitkijken is het Samen Zomeren op 30 
augustus. De voorbereidingen zijn al in volle 
gang en reken maar dat ook deze dag er weer 
een is voor in de boeken. Zoals ik al eerder 
gemeld heb, de koffie-uurtjes en het wijkres-
taurant gaan de hele zomer door. Bij de receptie 
kunt u alleen in de ochtend terecht, tot 11 uur. 
Op vrijdagochtend is de receptie gesloten. De 
uitnodiging voor Samen Zomeren ligt eerdaags 
in uw brievenbus.

Marion Bruins

Activiteiten Lambert Melisz

Westzaans  
huisje in je tuin
In deze nieuwe rubriek tonen Westzaners hoe 
ze hun huis of tuin opfleuren met een Zaans 
bouwsel. Dit kan van alles zijn: een brievenbus, 
vogelhuisje of speeltoestel, alles is prima. De 
enige voorwaarden zijn dat het zelfgemaakt is 
en een Zaanse ‘look’ heeft.

Toen Nathalie Mulder en Jeroen Minnee drie jaar 
geleden op Allanstraat 302A kwamen wonen had 
hun achtertuin nog een vijver. Niet zo fijn voor hun 
zoontje Jack (nu 4). Ze kochten een speelhuis, dat 
ze over een van de heggetjes zetten. De waterpartij 
haalden ze weg, waardoor de glijbaan nu uitkomt 
op een stukje kunstgras. 
Nathalie komt oorspronkelijk uit Santpoort-Zuid. 
Van vriendin Sabina Meijer hoorde ze wat een 
makelaar is; op een dak dan. Ook schoonvader 
Jaap uit Waddinxveen kende dit verschijnsel niet. 
Toen hij het houten huisje van een nieuwe kleur 
voorzag, besloot hij dat in Zaans groen te doen en 
er eigenhandig een witte makelaar op te zetten. 
Zoontje Charlie (2) wilde niet op de foto.

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

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

Meubelatelier Jacco Bakker b.v. 
Delta 12

1704 EE Heerhugowaard
072 - 57 15 999

info@jaccobakker.nl

HIER HAD 
UW ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN!
Voor informatie over adverteren in  

kunt u mailen naar jan.steijn@tiscali.nl



door WILLEM TIP/deel 68
beeld: Digitale Beeldbank

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
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Westzaan een kleine kern
In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog en ook in de wederopbouwtijd had Westzaan nooit veel moeite gehad met de ‘verdichting’. 
Open gaten in de lintbebouwing werden waar mogelijk met rijtjeshuizen ingevuld. De huisnummers uit de late jaren dertig hielden er 
zelfs rekening mee. Op veel plaatsen was het mogelijk om nieuw te bouwen met een eigen doorlopend huisnummer. Geen afgeleid huis-
nummer met a, b of c erachter. Een laatste voorbeeld van verdichting vormden de blokken rijtjeshuizen langs het begin van de Middel 
(1972). 

Vanaf de vroege jaren zeventig steeg echter de waar-
dering voor het open landschap. Nieuwbouw werd 
nu alleen nog toegestaan op verlaten bedrijfsterrei-
nen of als vervanging van een ander pand. De open 
gedeelten langs de dorpsweg werden zelfs in be-
stemmingsplannen vastgelegd. Met de verdichting 
was het afgelopen. 

Voor het aanzicht van het dorp had de openheid 
zonder meer voordelen. Het landelijke karakter bleef 
bewaard. De keerzijde was wel dat het Westzaanse 
inwonertal na de wederopbouwtijd nog maar nau-
welijks toenam: 1970: 4496 inwoners, 2019: 4685 in-
woners. 

Voor een aantal voorzieningen leverde dat een knel-
punt op. Het plaatselijke draagvlak werd te klein. Het 
dorp schaarde zich in het laatste kwart van de eeuw 
bij de ‘kleine kernen’. Voor steeds meer voorzienin-
gen was het dorp aangewezen op grotere buurge-
meenten. 

De Westzaanse middenstand
Al tijdens de wederopbouw was het aantal Westzaan-
se winkels aanmerkelijk teruggelopen. In 1966 telde 
de Westzaanse winkeliersvereniging nog het ruime 
aantal van 30 deelnemers. De vereniging gaf een 
eigen middenstandszegel uit en publiceerde maan-

delijks een advertentieblad. In 1973, daags voor de 
vorming van Zaanstad, had de vereniging echter nog 
maar 18 deelnemers. Het eigen zegel en het eigen 
advertentieblad hadden geen toekomst meer. Het 
79ste nummer van ‘Westzaan nieuws’ was tegelijk 
het laatste (1974). Tien jaar zou het duren voor er een 
nieuw dorpsblad verscheen: De Wessaner.

De oude winkel van de Coöperatie.

Het ‘winkelcentrum’ van Westzaan.

Vervlogen Tijden Feest
Op vrijdag 2 september gaan we samen met vj 
Paul van Music Journey terug in de tijd. Dansen 
met muziek en videoclips uit de jaren 70, 80 en 
90. Let’s dance! Zaal open van 20.00 tot 01.00 uur, 
toegang gratis.

Bridgedrive
Zondag 11 september is de 1e bridgedrive van 
komend seizoen. Aanvang 13.30 uur, zaal open 
13.00 uur. Toegang 8 euro per paar. Aanmelden 
vereist via bridgeclubdekwaker@gmail.com of 
telefonisch uiterlijk die dag om 12.00 uur op 075-
6310 352.

Bingo
Vrijdag 16 september Westzaanse Bingo. Aan-
vang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Na het gigan-
tische succes van onze 1e editie, die helemaal 
uitverkocht was, geven we je de kans om mee te 
doen op 16 september. Dus aarzel niet en geef je 
zo snel mogelijk op via: bingowestzaan@gmail.
com. Er worden acht rondes gespeeld en er zijn 
mooie prijzen te winnen.

Digitale Beeldbank
Zaterdag 24 en zondag 25 september staan weer 
geheel in het teken van Westzaan en haar rijke ver-
leden. De Westzaanse Digitale Beelbank is weer in 
huis met tal van foto’s, films en leuke gadgets van 
oud Westzaan. Op zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur 
en op zondag van 11.00 tot 17.00 uur bent u weer 
van harte welkom en zoals altijd is de toegang gra-
tis. De bar blijft open tot in de late uurtjes.

Ons-Kent-ons
Zaterdag 8 oktober Ons-Kent-Ons van 15.00 tot 
19.00 uur. Deze middag staat geheel in het teken 
van ontmoeting! Jarenlang hebben we een mid-
dag voor ouderen georganiseerd. We willen dit 
graag breder maken, dus ook jonge ouderen zijn 
van harte welkom. We starten met koffie en wat 
lekker. We hebben een gezellig stukje muziek, een 
bingo en tombola met leuke prijzen en sluiten de 
dag af met soep of een pasteitje en broodjes.
De toegang is gratis. De bingo kost 5 euro en de 
tombola is 1 euro per lot. Aanmelden is vereist op 
075-6310 352 of via info@dorpshuis-westzaan.nl.

Vrijwilliger gezocht
Voor het digitaliseren van ons (foto)archief. Op 11 
maart 2023 is het 40 jaar geleden dat dorpshuis 
De Kwaker haar deuren opende. Uiteraard gaan 
we dit bijzondere jubileum vieren. In De Kwaker 
is een groot archief van foto’s en dergelijke aan-
wezig. We zoeken iemand die dit hele archief wil 
digitaliseren. Aanmelden via info@dorpshuis-
westzaan.nl.

Feestelijk afscheid 
van locatie zuid 
Op vrijdag 8 juli werd een groots afscheids-
feest gevierd op De Kroosduiker locatie zuid. 
Na weken van veel oefenen werd er in de och-
tend een  lipdub  gemaakt. Dit werd een eigen 
videoclip waarin de school en alle kinderen en 
leerkrachten te zien waren. Dit alles op het Kin-
deren voor Kinderenliedje ‘Jij kan worden wat je 
wil’. En wat waren we trots op het resultaat dat 
aan het einde van de ochtend aan alle ouders 
getoond kon worden! Iedereen kreeg ook de link 
van het filmpje opgestuurd en zo heeft elk kind 
een mooie, blijvende herinnering. 

Ook kreeg iedereen een Kroosduiker T-shirt waarop 
de kinderen alle namen konden laten schrijven, 
zodat we elkaar niet zouden vergeten. Verder was er 
door de ouders als verrassing een stormbaan gere-
geld, die naast de school stond opgesteld. Er waren 
lekkere pannenkoeken gebakken en broodjes worst 
om van te smullen en als toetje kreeg iedereen ook 
nog een heerlijk schepijsje van de ijskar. Daarna wer-
den er vele dozen ingepakt om dan toch echt naar 
de noord te verhuizen. Zo werd het hoofdstuk De 
Kroosduiker op locatie zuid afgesloten. 
 

team De Kroosduiker zuid 
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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!

HIER HAD  
UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie
over adverteren in  

kunt u mailen naar  
jan.steijn@tiscali.nl



Westzaan drie dagen verlicht
Na het succes van vorig jaar willen wij als Bezem&Emmer graag weer dit creatieve 
evenement voor en tijdens De Dag van Westzaan opzetten. Ten opzichte van vorig 
jaar zijn er twee toevoegingen, de eerste is voor alle deelnemers het belangrijkst. De 
creaties met Bezem&Emmers moeten namelijk op woensdag 7 september om 12.00 
uur buiten staan. De jury heeft op die manier langer de tijd, maar ook kunnen dan 
de bewoners uit het dorp langer van alle bijzondere creaties genieten. Daarnaast is 
dit jaar nieuw dat alle Bezem&Emmer-creaties in de spotlights komen te staan. Zorg 
dus dat de kunstwerken in de avonden verlicht zijn. Dit is de extra uitdaging voor 
dit jaar!
Uiteraard is er weer een kundige jury die op de ochtend van De Dag van Westzaan 
de drie winnaars uitkiest. De drie leukste creaties krijgen een bord bij het kunstwerk 
waarop staat welke prijs er is gewonnen. Als blijvend aandenken zullen zij ook een 
medaille ontvangen en een lekkere prijs. 

Vorig jaar deden vele van jullie al mee, we 
hopen dat dit jaar jij maar ook de buurman 
of buurvrouw meedoet. Kortom, we ho-
pen op nog meer deelnemers. De creaties 
zullen dus vanaf 7 september 12.00 uur 
worden beoordeeld.

Drie avonden lang zal Westzaan verlicht 
zijn met creatieve uitspattingen met 
Bezem&Emmer(s). Wij hebben er nu al zin 
in, we hopen jullie ook. Succes! 

Creatieve groetjes, Yara en Anitya

Zaterdag 10 september van 10.00 uur tot 16.00 uur
Op De Dag van Westzaan presenteren verenigingen, stichtingen, particulieren en andere 

instanties zich weer graag aan u van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Jublieumedite van De Dag van Westzaan. Wat gaat de tijd snel! In 2017 vond de eerste editie van De Dag van Westzaan plaats. 
In 2020 was deze dag helaas afgelast, maar afgelopen jaar hebben we weer een mooie dag met elkaar neergezet ondanks de 
beperkingen die COVID-19 met zich meebracht.
De eerste edities waren er nog maar een paar deelnemers en hadden we tijdens de vergaderingen genoeg aan één tafel, in-
middels hebben we een hele zaal nodig om te vergaderen. En ook de aanmeldingen liegen er niet om, dit jaar zullen diverse 
verenigingen, stichtingen, particulieren en andere instanties zich weer openstellen voor publiek.
In dit gedeelte van De Wessaner leest u wat er allemaal te doen is op 10 september.

Klassieke voertuigen ook dit jaar weer present
De bestuurders kunnen dit jaar al vanaf 8.30 uur verzamelen bij Kistenfabriek De 
Boer, gevestigd op Penningweg 88. Vanaf daar vertrekt de stoet om 9.30 uur. De 
stoet zal via de Overtoom richting Nauerna gaan. De eerste rotonde die de stoet 
passeert is die bij het Zaandammerpad. Deze wordt volledig rond gereden om 
terug nogmaals via de Overtoom te gaan. Op die manier komen de bestuurders 
elkaar tegen. 
Vervolgens zal rond de klok van 10.00 uur de stoet vanaf de Overtoom het dorp 
in rijden. Eenmaal bij de noord gaat de stoet rechtsaf richting winkelcentrum 
Westerkoog, op de rotonde zal de stoet linksaf gaan richting Rooswijk. Hier rij-
den ze een rondje langs onder andere het verpleeghuis Guisveld. Daarna zal de 
stoet richting het dorp rijden. Vanaf daar zullen de oldtimers plaats nemen op de 
parkeerplaatsen. 
Naast auto’s zijn er ook een aantal tractoren die het Weiver en de Middel zullen aan-
doen, dit geldt ook voor de Zaanse bromsnorren met hun oude brommers. Met hun 
geknetter weet heel Westzaan dat De Dag van Westzaan is begonnen!

Tot ongeveer 14.00 uur zullen de klassieke voer-
tuigen op de parkeerplaatsen blijven staan, daar-
na zullen ook zij het dorp intrekken om alles wat 
open is te bezoeken.
Heeft u ook een oldtimer of kent u iemand met 
een oldtimer? En lijkt het u leuk om mee te rij-
den? Geef u dan op door de QR-code te scannen 
of via de link https://forms.gle/1iMi3MK3W1aSmBxb7.
Als u zich aanmeldt ontvangt u zolang de voorraad strekt een tussendoortje, ge-
sponsord door de Dekamarkt en de Coop. Dit geldt ook voor de rallyschildjes 
die gesponsord zijn door Kistenfabriek De Boer, De Boer Inter national Cargo en 
Autoschade K. van Oudenaren.
We kijken uit naar een overvolle stoet en veel publiek langs de route!

Oldtimerorganisatie: Cees Dekker, Markjan en Dewi Fraij
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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
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Drieluik
Drie interviews over De Dag van Westzaan door verslaggever F. de Wit.

‘Repeteren deden we in de koeienstal’
Deze keer ging ik met mijn auto richting 
de Burgemeester Verstegenstraat. Daar 
had ik namelijk een interview gepland 
staan met het Westzaans Dameskoor. 
Binnen tref ik Loes Smit en Annerieke 
Stuurman aan voor het interview.

Loes Smit is voorzitter van het dameskoor en Anne-
rieke Stuurman is penningmeester. Vol liefde en pas-
sie vertellen ze hun verhalen tijdens het interview.

Een stukje geschiedenis…
Dit jaar bestaat het Westzaans Dameskoor maar 
liefst 40 jaar! Op 12 januari 1982 is de oprichting 
geweest van het koor. Dat het koor toen is opge-
richt is te danken aan Riet Koomen en Corrie Siffels, 
dit waren twee moeders waarvan hun kinderen bij 
het koor De Kikkertjes zaten. Het idee was dat er 
een koor zou komen voor als de kinderen wat gro-
ter waren, dan konden ze door blijven zingen. 
Helaas is er eigenlijk niemand doorgestroomd 
naar het Westzaans Dameskoor en bestaat ook 
het koor De Kikkertjes inmiddels niet meer. Wan-
neer dat precies is gestopt weten Loes en Anne-
rieke ook niet. Wel weet Loes te vertellen dat het 
5-jarig jubileum van het Westzaans Dameskoor 
nog samen is gevierd met De Kikkertjes, dat was 
in 1987. Uiteraard staat dit jaar in het teken van het 
40-jarig jubileum. Zo is er al een diner geweest 
waarbij de drie leden die 40 jaar lid zijn werden 
gehuldigd.

Wist u dat het koor vaste optredens geeft?
Het koor is altijd aanwezig bij de 4 mei-herden-
king, in de Grote Kerk op Kerstavond en in novem-
ber bij de Lichtjesavond. Uiteraard is ook De Dag 

van Westzaan tegenwoordig vaste prik!
En daarvoor moet wel geoefend worden, zo ook 
vorig jaar. Maar vorig jaar was dat een probleem, 
want door corona was er al lang niet meer geoe-
fend en mocht binnen zingen niet meer. Eerst was 
het koor al vanuit De Kwaker naar de Zuiderver-
maning gegaan. Omdat het daar hoger is mocht 
er daar wel gezongen worden. Maar zeven weken 
voor De Dag van Westzaan 2021 moesten de 
dames toch echt het repertoire gaan oefenen. Om 
dat te kunnen doen is het koor terecht gekomen 
in de oude koeienstal bij Riet Koomen. Alle tuin-
stoelen waren verzameld en in de stal geplaatst. 
De eerste paar keer werd er zonder pianiste geoe-
fend, maar ook de pianiste is uiteindelijk naar de 
stal gekomen om te repeteren voor De Dag van 
Westzaan. 
Dit jaar gaat het allemaal gelukkig een stuk  
makkelijker en zullen de dames vlak voor De Dag 
van Westzaan weer extra gaan repeteren in De 
Kwaker.

Waarom moeten we bij het Westzaans Dames-
koor komen kijken?
Hierop springt Loes vrij snel in: Je hoeft niet te 
komen kijken, maar luisteren! Dit jaar zal het koor 
om 11.00 uur optreden in de Zuidervermaning 
(Zuideinde 233). Annerieke vult hierop aan dat er 
liederen gezongen zullen worden van Westzaanse 
schrijvers. Het koor zingt zoals altijd 3-stemmig 
en met elkaar zorgt het koor ervoor dat het mooi 
klinkt. Ook is het voor nieuwe leden laagdrempe-
lig om wellicht alvast even een kijkje te nemen en 
later aan te sluiten bij de repetities op de woens-
dagavond. Door alle gezelligheid en saamhorig-
heid is het Dameskoor echt trots op wat ze doen. 
En voor wie denkt dat het koor niet met de tijd 
meegaat, die heeft het mis!
Volgend jaar op 28 maart 2023 zal het Westzaans 
Dameskoor namelijk hun jubileum vieren in de 
Zuidervermaning, in samenwerking met een rock-
band. De opbrengt van de kaartverkoop zal naar 
de Kankerstichting gaan, omdat diverse leden hier 
helaas aan overleden zijn. Maar Loes en Annerieke 
hopen dat de Zuidervermaning na hun jubileum-
optreden nog staat, of dat de rockband zo heftig 
is dat het gebouw dit niet aan kan…

Via www.westzaansdameskoor.nl kunt u meer 
informatie vinden over het Westzaans Dameskoor.

Van Krijgsman tot Bakker Verhagen
Opnieuw ging ik weer richting de 
noord. Dit keer bleef ik aan de weg 
en liep ik binnen bij Kerkbuurt 64. De 
plek waar al jarenlang een bakker is 
gevestigd en daar inmiddels ook niet 
meer weg te denken is.

Ik kwam binnen en alle gebakjes en broodjes 
zagen er overheerlijk uit. Eigenaren Michael en 
Ilonka Verhagen stonden me al op te wachten. We 
namen plaats in de winkel om het interview af te 
nemen en begonnen al snel over de geschiedenis 
van het pand.

Een stukje geschiedenis…
Michael vertelde dat ook hij niet de volledige 
geschiedenis weet, hij weet enkel dat Krijgs-
man de bakkerij op deze plek is begonnen. Nu 
focust hij zich op de boten, maar het pand is 
nog steeds van hem! Daarna heeft Sjoerd van 

Willes er nog een bakkerij gedraaid. Nadat deze 
failliet is gegaan, heeft Kaandorp het nog een 
jaar overgenomen. 
In 2005 hebben Michael en Ilonka in Amster-
dam hun bakkerij geopend. Toen zij in 2010 in 
het dorp kwamen wonen, wilde Kaandorp het 
filiaal in Westzaan sluiten. Kaandorp en Verha-
gen deden al zaken met elkaar en zo is het uit-
eindelijk gekomen dat op 12 september 2010 
Bakker Verhagen zijn intrek heeft genomen in 
het pand in de Kerkbuurt.

Hoe gaat het in zijn werk?
Met twee bakkerijen die totaal niet dicht bij 
elkaar zitten is het natuurlijk hard werken. 
Gelukkig zijn de bakkerijen gescheiden, in 
Westzaan worden vooral de zoete dingen 
gebakken en in Amsterdam wordt het brood 
gemaakt. Nu het zomervakantie is, kan Ilonka 
vaak bijspringen om te helpen in de winkel. 

Maar zodra haar werk in het onderwijs begint, 
zal ze vaak weer in de avonduren bijspringen 
en tot 02.00 uur aanwezig zijn in de bakkerij.
Het personeelstekort dat overal heerst maakt 
het niet makkelijker en zorgt ervoor dat Michael 
en Ilonka veel vrije tijd moeten opgeven. 
Terwijl werken in de winkel juist heel flexibel 
kan en waar je ook echt je eigen winkel van kan 
maken, omdat je vaak alleen staat. Er is dus veel 
zelfstandigheid, maar ook veel mogelijk. Jong of 
oud, iedereen kan in de winkel werken. Zeker als 
het mooi weer is en het terras open is het erg 
gezellig en lekker druk. ‘Er waren laatst bijvoor-
beeld toeristen uit Canada. Vaak gaan toeristen 
dan eerst naar de Zaanse Schans en maken dan 
een rondje via Westzaan,’ vertelt Ilonka met een 
grote lach. Zowel Michael als Ilonka stoppen 
zichtbaar veel passie in het werk.

Vervolg op pagina 14 >

De oudste foto uit 1983, een koffieconcert in De Kwaker

De nieuwste foto uit 2022, in De Kwaker
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Waarom moeten we bij Bakker Verhagen 
komen kijken?
Bakker Verhagen doet al vanaf het begin af aan 
mee aan De Dag van Westzaan, maar is eigen-
lijk altijd en overal aanwezig. Bij de huttenbouw 
en de sinterklaasintocht wordt gezorgd voor 
broodjes. Bij Reuring, wat afgelopen jaar een 
groot succes was, was ook Bakker Verhagen aan-
wezig met een kraampje. Eigenlijk bij alles wat 
er in het dorp wordt gedaan probeert Bakker 
Verhagen wel een steentje bij te dragen. 
Doordat Michael en Ilonka zelf ook in het dorp 
wonen en actief zijn bij bijvoorbeeld de toneel-
vereniging of de kinderen die actief zijn bij de 
tennis weet iedereen Bakker Verhagen eigenlijk 

ook wel te vinden. Dat maakt het leven in een 
dorp ook zo leuk!
Verder vult Ilonka aan dat Bakker Verhagen een 
ambachtelijke bakker is met ontzettend veel 
keuze en heerlijk belegde broodjes. Op De Dag 
van Westzaan is het hopelijk mooi weer en kan 
het terras open. Ook zullen er buiten stroopwa-
fels worden gebakken, mits het weer het toelaat. 
Dus voor iedereen die zin heeft in iets lekkers, in 
het centrum van het dorp is dit de plek waar je 
moet wezen!

Voor meer informatie over Bakker Verha-
gen kunt u een kijkje nemen op de website:  
www.bakkerijverhagen.nl

Drieluik
Drie interviews over De Dag van Westzaan door verslaggever F. de Wit.

Michael Verhagen aan het bakken.

‘Wees nieuwsgierig naar de ander’
Deze keer bleef ik redelijk aan de zuid, 
of nou ja eigenlijk precies in het midden 
van Westzaan. En nee dan heb ik het niet 
over De Kwaker. Sinds kort zit namelijk 
ook Jongwijs precies in het midden van 
het dorp.

Ik kwam binnen via het terras en kon via de keuken, 
waar chefkok Sylvester van Westrop al de voorberei-
dingen voor die avond aan het treffen was, verder 
naar het restaurant. Daar liep ik Simon Douw tegen 
het lijf en toen kon het interview van start gaan.

Een stukje geschiedenis…
Simon woont zelf niet ver bij de locatie van Jong-
wijs vandaan. Al toen Simon heel klein was ontving 
hij mensen in een tuinhuis. Toen had Simon al de 
droom om ooit een restaurant en bed & breakfast 
te beginnen. Deze droom deelde hij met zijn moe-
der. Samen liepen ze dan ook regelmatig langs het 
pand gevestigd op J.J. Allanstraat 119-121. 
De laatste jaren stond dit pand leeg en als je er dan 
langs liep, zag je eigenlijk een rijksmonument dat 

langzaam verloren ging qua onderhoud. Simon 
zag daar kansen in. Hij wilde niet dat een rijk per-
soon het zou kopen die erin ging wonen en dat 
vervolgens geen enkele Westzaner ooit nog in het 
pand kon kijken. Vandaar dat Simon zijn droom 
hier al goed voor zich zag. 
Toen ook nog Sylvester op zijn pad kwam, was 
de cirkel helemaal rond. Sinds vorig jaar hebben 
zij gezamenlijk havenrestaurant De Waterraaf in 
Jachthaven Nauerna opgestart en zijn zij begon-
nen met het rondfietsen op de Jongwijs Soepfiets.

Waar staat Jongwijs voor?
Uiteraard komt de naam Jongwijs niet uit het niets. 
Jongwijs bestaat uit twee woorden met iedere 
een eigen betekenis die toch ook weer samenko-
men. De jonge kant van het restaurant kijkt naar 
de toekomst, heeft een vegan kaart en staat voor 
duurzaamheid en nieuwe ideeën. Aan de wijze 
kant worden juist tradities nieuw leven in gebla-
zen, wordt er ambachtelijk vlees en vis geserveerd 
en zie je het Zaanse zeventiende-eeuwse interieur 
terug. Zo wil Jongwijs beide werelden, jong en 

oud, tradities en toekomst, met elkaar verbinden. 
Wat nou als die twee werelden nieuwsgierig naar 
elkaar zijn? Als de persoon die gek op vlees is hier 
ook een keertje een vegan gerecht probeert, of 
juist de persoon die bij vlees enkel nog aan mega-
stallen denkt, ziet dat hier nog altijd met aandacht, 
ambacht en respect voor de natuur geboerd en 
bereid wordt.
Want als je hier naar buiten kijkt, zie je koeien 
lopen en dat is gelijk terug te herleiden tot het 
Westzaanse BEKA-vlees waar Jongwijs zijn vlees 
vaak vandaan haalt. ‘Bij Jongwijs houden we tra-
dities vast, maar staan we ook open voor nieuwe 
dingen,’ vertelt Simon. 
Binnenkort zal ook de rouwkamer openen. Die 
staat apart van het pand. Dat Jongwijs ook over 
een rouwkamer beschikt, is ontstaan uit een 
vakantie in Schotland, waarbij Simon en zijn moe-
der een pub binnenliepen. Aan de ene kant stond 
een doodskist en werd er geproost op de dood en 
andere kant kwam een gezin met een pasgeboren 
baby binnenlopen. Simon vertelt trots: ‘De dood 
hoort bij het leven. Het ging ons iets te ver om de 
doodskist hier in de hoek te zetten, vandaar dat 
het huisje in de tuin de rouwkamer is geworden.’ 
De rouwkamer wordt beheerd door Jordy Bennis 
van Bennis Uitvaart.

Waarom moeten we bij Jongwijs komen kij-
ken?
Op De Dag van Westzaan zullen de tuin, de bak-
kerij, het restaurant, het hotel (b&b) en de rouw-
kamer allemaal volop aan de gang zijn. En tijdens 
De Dag van Westzaan organiseert Jongwijs ook 
de tweede Ruitjesdag, wat in het teken staat van 
op een kleedje picknicken in de tuin en een pro-
gramma vol activiteiten en lekkers.
Met als afsluiter het ruitjesdiner, een feestelijk 
diner in het restaurant. Dus wil jij in één van de 
mooiste Westzaanse rijksmonumenten komen 
eten met een prachtig uitzicht, een chef die de 
lekkerste Westzaanse ingrediënten gebruikt en 
waarbij iedereen ervoor zorgt dat het een feestje 
is, dan is dit je kans!

Kijk op www.jongwijs.nl voor meer informatie.De tuin van Jongwijs van bovenaf.



Start oldtimerrit om 10.00 uur door het dorp: De oude voertuigen verzamelen zich om 8.30 uur bij Kistenfabriek De Boer aan de Penningweg. Om 
09.30 uur vertrekt de stoet richting de dijk en door middel van een rondje op de rotonde bij het Zaandammerpad zal de stoet terugkeren en het dorp inrijden. 
Vanaf de noord zal de stoet richting Rooswijk gaan om daar een rondje te rijden. Daarna zal de stoet weer terugkeren en parkeren in het dorp op de daarvoor 
bestemde parkeerplaatsen.

Toneelvereniging Herleving: Maak kennis met toneelspelen door de toneelstukjes die worden opgevoerd! Om 10.00 uur start het eerste optreden 
bij de Grote Kerk, daarna zullen de optredens verspreid door het dorp plaatsvinden. Onder andere zal er om 11.30 uur 
bij molen Het Prinsenhof een stop zijn waar een optreden plaatsvindt. 

Divers

Bezem & Emmer: Zet uw Bezem&Emmer in het licht op 7 september. Wie weet ontvangt u een prijs op De Dag van Westzaan. Daarnaast 
kan iedere inwoner genieten van de kunstwerken.

Divers

IJsclub Lambert Melisz: Een actieve dag voor alle kinderen in Westzaan. Er is genoeg te eten en te drinken op het terras of kom voor de tom-
bola. De spelletjes worden afgewisseld met akoestische livemuziek!

Zuideinde 156A

Zuidervermaning: Het dameskoor zal optreden en de Zuidervermaning heeft een open huis waarbij graficus Jan Schoen een tentoon-
stelling zal geven. 

Zuideinde 233

Westzaans Dameskoor: Het koor treedt om 11.00 uur op in de Zuidervermaning. Zuideinde 233

Soep van Clau: Bestel heerlijke soep of belegde broodjes of neem plaats op het terras! J.J. Allanstraat 22

Skin2Feet: Kom langs en ontdek de schoonheids- en pedicuresalon of geniet van een borrel, samen met Bi Happy Creations  
zal er een open huis zijn!

J.J. Allanstraat 68

Bi Happy Creations: Koop cadeauartikelen en inpakspulletjes, leer van de inpakdemonstraties en draai aan het prijzenrad! Of stel al je 
vragen aan Skin2Feet over de schoonheidssalon!

J.J. Allanstraat 68

3d handen: Wat maakt 3d handen? Neem een kijkje en krijg antwoord op deze vraag. J.J. Allanstraat 71

Jongwijs: Kom genieten in de picknicktuin, de Westzaanse hapjes en drankjes of het Ruitjesdiner! J.J. Allanstraat 121

Dorpshuis De Kwaker: Houdt open huis en heeft de gehele dag een open podium. J.J. Allanstraat 127

Fitcircuit: Kom kijken of doe een proefrondje mee! J.J. Allanstraat 127

Gallery of Dreams: Kom genieten van alle oldtimers of van de creativiteit van kleding en kunstwerken. J.J. Allanstraat 283

Galerie Staphorsius: Bekijk de preview van de expositie Natuurlijk Natuur. De officiële opening is op zaterdag 8 oktober, maar op De Dag 
van Westzaan dus al gedeeltelijk te bewonderen! Ook het boek over de Franse impressionist Claude Monet is te koop. 
Het boek besteedt onder andere aandacht aan Zaanse kunstschilders. 

J.J. Allanstraat 287B

Willem Jansen Stichting: Bij Galerie Staphorsius zal ook de Willem Jansen Stichting met een kleine expositie van Willem en Chris Jansen  
aanwezig zijn. 

J.J. Allanstraat 287B

Atelier de Wezel: Kijk je ogen uit en zie wat er allemaal met keramiek gemaakt kan worden. Uiteraard kunt u ook een (of meerdere) 
kunstwerken kopen.

J.J. Allanstraat 308

Pretty Market: Heeft livemuziek en een gezellig markt op het terrein van Alex Hagenaar. J.J. Allanstraat 334

Het Prinsenhof: Kom langs voor een rondleiding, luister naar accordeonmuziek van Hans Metz, bekijk het optreden van toneel-
vereniging Herleving om 11.30 uur. Alle bezoekers mogen de gortepap proeven. En bij voldoende wind zal de maal-
ploeg uitleg geven over hoe de gerst in gort getoverd kan worden.

Relkepad

Westzaanse Digitale Beeldbank: Kom kijken naar foto’s van lang, lang geleden op de fotopresentatie die wordt gegeven door middel van schermen. Kerkbuurt 9

15

Programma De Dag van Westzaan
(eventuele actuele wijzigingen vindt u op de plattegrond)
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Atelier Marsha Metselaar: Organiseert in het atelier een expositie van beelden gemaakt van keramiek en textiel. Maar ook de tuin is een exposi-
tie op zich. Gastexposant Bo Terry zal aanwezig zijn met illustraties van Westzaanse huisjes. 

Kerkbuurt 12

Bo Terry: Exposeert met illustraties van Westzaanse huisjes in de prachtige tuin van beeldend kunstenaar Marsha Metselaar. Kerkbuurt 12

Theetuin Kerkbuurt 15: De theetuin op Kerkbuurt 15 is open voor een kopje koffie of thee met wat lekkers! Kerkbuurt 15

Zaens Brandweer Museum: Tijdens De Dag van Westzaan zal het Zaens Brandweer Museum de gehele dag open zijn voor bezoek. Vanaf 12:00 
uur kan er op het pleintje voor het museum genoten worden van livemuziek onder het genot een hapje en drankje.

Kerkbuurt 17B

Turn en gymvereniging Jahn: Inloopochtend tot 14.00 uur in de gymzaal voor niet-leden die mee willen turnen of gymmen. Maar alleen kijken mag 
uiteraard ook! 

Naast Kerkbuurt 19

’t Reght Huys Westzaan: Organiseert om 15.30 uur een veiling waarvan de opbrengst voor de restauratie van het Reghthuys is. Kavels aanmel-
den kan via de website van ’t Reght Huys!

Kerkbuurt 35

Commissie Sint in Westzaan: Altijd al met snoep willen knutselen? Kinderen mogen sinterklaassnoep op Zaanse huisjes plakken! En het leuke is, de 
huisjes zullen terug te zien zijn tijdens de intocht op 12 november!

T.h.v. Kerkbuurt 35/27

Grote Kerk De hele dag kan er worden genoten van muziek. Daarnaast zullen er ook drie exposities zijn van Westzaanse schil-
ders, quilts van Mireille Bos en het aardewerk van Stichting Westzaanse Bodemvondsten Kok-Voogt. Ook zullen de 
Historische Vereniging, Stichting Promotie en Bakker & van der Blom Uitvaartzorg aanwezig zijn met een informatie-
kraampje. 

Kerkbuurt 37

Stichting Westzaanse  
Bodemvondsten Kok-Voogt

Westzaanse schilderkunst te kijk. Een achttal hobby-kunstschilders tonen hun mooiste werken in de Grote Kerk. De 
expositie wordt om 10.00 uur geopend met een praatje. Maar ook op 11 september zal de expositie te bewonderen 
zijn, tussen 14:00 uur en 16:00 uur. 

Kerkbuurt 37

Bakkerij Verhagen Even pauze? De koffie, thee of fris staan klaar met gebak of een hartige snack! Kerkbuurt 64

Programma De Dag van Westzaan
(eventuele actuele wijzigingen vindt u op de plattegrond)

Grote Kerk bakt voor Oekraïne
Zoals ieder jaar worden ook dit jaar weer 
wafels gebakken in de Grote Kerk. Samen 
met de koffie en thee die wordt geschonken 
ondersteunt de Grote Kerk dit jaar Stich-
ting Promotie. Dat is een stichting die hulp 
biedt aan vluchtelingen uit Oekraïne die in  
Roemenië worden opgevangen. 

De wafels worden gebakken terwijl u naar het 
muzikale programma kunt luisteren:
10.30 uur  Mark Enthoven - koffieconcert
11.30 uur  Joost Rijken - orgel (o.v.)
12.15 uur  Nelly Jongh - piano
13.30 uur  Jan Lienos - orgel
14.15 uur   Dub de Vries - orgel en Mirjam  

Betjes - sopraan

Ook kunt u kijken bij de expositie Schilderkunst 
uit Westzaan te kijk. Acht hobby-kunstschilders 
tonen hun mooiste werken, te weten: Dea de 
Boer, Roelie Flipse, Peter Groot, Ria Hotting, 
Dirk Kit, Ria Knossen, Frieda Prins en Willem Tip. 
Deze expositie is in de Grote Kerk.

De Westzaanse Gemeenschap heet u van harte welkom!
Het dagelijks bestuur kijkt uit naar deze 5e editie van De Dag van Westzaan en wenst iedereen  
ontzettend veel plezier! 

Het actuele programma met de laatste updates zijn te vinden op de plattegrond, te bekijken via de 
QR-code of via deze link: https://ap.lc/6ge6b



Ook je steentje bijdragen aan De Dag van Westzaan? Vanwege de nieuwe subsidieregeling is er een zoge-
naamde crowdfundingactie gestart. Alle kleine beetjes helpen om het eindbedrag te halen. Doneer nu via 
http://www.voorjewijkie.nl/dagvanwestzaan of scan de QR-code om uw bijdrage te leveren.

De Dag van Westzaan 2022 belooft weer een fantastische dag te worden, 
met bijzondere dank aan:

& alle deelnemende verenigingen/instanties en iedereen die op welke manier dan ook 
een bijdrage levert aan deze dag

Autoschade K. van Oudenaren,  
Kistenfabriek De Boer en  
De Boer International Cargo:  
Sponsoring rallybordjes oldtimerrit

Dekamarkt en Coop: 
Sponsoring tussendoortjes  
oldtimerrit

Westzaanse gemeenschap:
Programma en organisatie

Dewi Fraij    Ontwerp diverse PR-middelen
F. De Wit    Verslaggever interviews
Maud Pickkers     Sociale media
Bas van Westrop    Sociale media
Cees Dekker en Markjan Fraij   Organiseren oldtimertocht

De Dag van Westzaan

De plattegrond

dedagvanvanWestzaan

en www.westzaan.nl

17
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GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com

www.bartnieuwenhuijs.nl 

SPECIALIST IN 
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE  HOUTBOUW

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

Wij doen alles voor uw auto

Hauzendorfer Bosch Car Service 

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

info@hauzendorfer.nl
www.hauzendorfer.nl

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

Gegarandeerd de beste zorg 
voor u en uw kunstgebit!

075 - 670 76 36075 - 670 76 36

Al méér dan 35 jaar

dé specialist

in uw regio!

voor u en uw kunstgebi

075 - 670 76 3BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK

Nieuw kunstgebit?Nieuw kunstgebit?

IN JE FAVORIETE VESTIGING EN OP GROENHART.NLIN JE FAVORIETE VESTIGING EN OP GROENHART.NL
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Engelen openen cultureel seizoen
Vocal group Phemian opent op 2 september 
het culturele seizoen van de Zuiderverma-
ning. Jazzy folk-pop, zo zou je ze kunnen 
omschrijven. De drie vrouwen (Phemian bete-
kent: drie verschillende engelen) begonnen 
tijdens hun studie aan het Utrechtse conser-
vatorium met hun groep. 

Al gauw groeide de belangstelling voor hun 
sprookjesachtige stemmen. Zichzelf begelei-
dend met cello, viool en ukele kregen ze overal 
optredens, onder meer in Tivoli Vredenburg in 
Utrecht. 
Ze hebben alle drie een totaal andere muzikale 
achtergrond, maar vonden elkaar in een per-
fecte match tussen die verschillende invloeden 
en ze combineren jazz, soul, pop en klassieke 
muziek tot hun eigen genre. Ze houden van 
close harmony, maar in ieder geval hebben ze 

enorm veel plezier in het samen spelen!
De Zuidervermaning wil het seizoen graag net 
zo sprankelend beginnen en trakteert op een 
glaasje ‘bubbels’ om mee te toasten. De schuur-
kerk wil graag meer mensen in contact brengen 
met deze schitterende, historische locatie en is 
daarom van plan wat gevarieerder en actiever 
te programmeren. Iedereen is gratis welkom op 
vrijdag 2 september vanaf 19.00 uur.

Herfstconcert in de Zuidervermaning
De herfst in de Zuidervermaning in Westzaan 
wordt op zaterdag 24 september ingeluid door 
het internationaal bekende koor Soglasije met 
hun hartverwarmende herfstconcert Osenj. 

Het koor bestaat uit gepassioneerde, getalen-
teerde zangers onder de inspirerende, artistieke 
leiding van dirigent Sergé Latychev. Soglasije 
geeft frequent concerten in binnen- en buiten-

land en heeft tijdens de afgelopen jaren een 
aantal succesvolle internationale projecten, 
samenwerkingen en concerten uitgevoerd. De 
naam Soglasije is synoniem met harmonie of 

akkoord en aan de wijze waarop wij ons ver-
bonden voelen met onze medemensen waar 
ook ter wereld. Fascinerende koorwerken van 
diverse achtergronden worden uitgevoerd, bij-
voorbeeld van bekende componisten als Rach-
maninov en Archangelski.
Koor Soglasije brengt gevarieerde programma’s 
van hoogtepunten uit de koorliteratuur van 
Russische componisten en van componisten uit 
bijvoorbeeld Oekraïne ten gehore middels een 
prachtige koorklank en met respect voor de luis-
terrijke Oost-Europese koormuziektradities.

24 september, aanvang concert 20.15 uur.

Orgelconcert in 
Grote Kerk
Op vrijdag 2 september bespeelt Minne Veld-
man het prachtige Flaes & Brünjes-orgel in de 
Grote Kerk. 

Minne Veldman werd op 8 februari 1980 in het Gro-
ningse Sauwerd geboren. In 1990 kreeg hij voor 
het eerst orgelles. Zijn leermeesters waren achter-
eenvolgens Roelof Elsinga, Sietze de Jong en Harm 
Jansen. Aan het conservatorium in Zwolle stu-
deerde hij hoofdvak orgel bij Harm Jansen. Minne 
heeft een uitgebreide concertpraktijk. Hij treedt 
regelmatig op als organist, pianist en dirigent, als 
solist en als begeleider. Jaarlijks geeft hij een groot 
aantal orgelconcerten door heel Nederland. Ook 
concerteerde hij in Hongarije en Zuid-Afrika. Ten 
slotte geeft hij ook orgelles.

Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is 
gratis (wel deurcollecte). De kerk is vanaf 19.15 uur 
open en vooraf kunt u, ouderwets, weer genieten 
van een kopje koffie of thee.

Joost & Gerda Rijken

Bokkenpootjes in de Zuidervermaning?
Waarom ligt er eigenlijk zand op de vloer in 
de Zuidervermaning? Heeft dat als prozaïsche 
reden dat het zand het gemakkelijker maakt om 
het vuil van boerenklompen weg te vegen? Of 
was het misschien toch om te zien of de duivel 
op zijn bokkenpootjes was langs geweest toen 
iedereen sliep? En waarom blazen de engeltjes 
op het orgel hun trompetten eigenlijk naar bin-
nen en niet naar buiten?
Deze en andere intrigerende vragen worden beant-
woord tijdens de rondleiding die kunsthistoricus 
Lisa Constant geeft in de Zuidervermaning tijdens 
de Monumentendag 2022/De Dag van Westzaan. 

Alle geheimen van de schuilkerk uit 1731, de omge-
ving, het orgel en de kerkenraadskamer met zijn 
prachtige Zaanse smuiger zullen worden ontrafeld. 

Tegelijkertijd is er nog gelegenheid om de tekenin-
gen van de Zaanse tekenaar/designer Jan Schoen 
te bekijken. Hij fietste tijdens de coronalockdown 
door Noord-Holland en kwam langs tal van rust-
bankjes, vlakbij monumenten. Veel van die bankjes 
zijn daar neergezet als herinnering aan iemand die 
daar graag kwam, andere om een goed zicht op 
een monumentaal gebouw te hebben.

Zuidervermaning, Zuideinde 233, Westzaan.  
Zaterdag 10 september, open van 11.00 tot 17.00, 
rondleidingen tussen 13.00 en 15.00 uur.
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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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Foutje
In de vorige Schijnwerper was per abuis de  
koptekst meegenomen van het artikel van de 
maand ervoor. Jørgensen had zijn Oekraïnse 
schoonfamilie tijdelijk opgevangen en daarom 
had de koptekst dan ook moeten luiden:
Asbjørn Jørgensen: ‘Mensen kwamen voedsel-
pakketten en fietsen brengen’

In de onlineversie van De Wessaner is de Schijn-
werper van juni gecorrigeerd. 

de redactie

De vakanties lopen op het eind. Kinderen gaan weer naar school en iedereen weer in het gareel. 
De meesten zijn bruin gebrand door onze Nederlandse zon of hebben lekker in het buitenland een 
kleurtje opgedaan. Deze zomer hadden we niets te klagen qua zon en lekker weer. De barbecue 
was vast favoriet de afgelopen weken. Lekkere worsten, speklapjes en natuurlijk overheerlijke 
sauzen. Dus beginnen we deze maand maar met een gezond en caloriearm recept. De meesten 
hebben wel eens gehoord van Weight Watchers. Zij hebben een goed programma als je wat kiloo
tjes kwijt wilt. Dit recept heb ik van ze gepikt.
 

Ovenschotel met spinazie en feta  
(met een dipje)
Hoofdgerecht
Voor 1 persoon  
(voor 2 personen de ingrediënten verdubbelen)

Voorbereiding: 15 minuten
Bereidingstijd: 30 minuten

Wat hebben we nodig:
80 gram kerstomaten
80 gram champignons
1 kleine ui
1 teentje geperst knoflook
1 theelepel olijfolie
100 gram spinazie
nootmuskaat naar smaak
rozemarijn naar smaak
peper naar smaak
zout naar smaak
100 gram fetakaas (light)
150 gram magere yoghurt
1 theelepel Italiaanse kruiden
40 gram bruin stokbrood

Bereiding:
Was de kerstomaten en borstel de champignons 
schoon. Snij beide in stukjes. Snipper 1 ui en bak kort 
met 1 geperst teentje knoflook in 1 theelepel olie. 
Voeg de tomaten, champignons en bladspinazie toe 
en laat kort stoven. Breng op smaak met oregano, 
rozemarijn, geraspte nootmuskaat, peper en zout 
en doe in een ovenschaal. Verkruimel de fetakaas, 
strooi over de ovenschotel en bak circa 20 minuten 
in een voorverwarmde oven op 200°C.

Roer voor de dip de magere yoghurt met 1 theelepel 
citroensap tot een glad mengsel en breng op smaak 
met 1 theelepel Italiaanse kruiden, peper en zout. 
Snij het stokbrood in plakjes en serveer met de dip 
bij de ovenschotel.

Weetje:
Italiaanse kruiden is een mix van kruiden die ge-
bruikt wordt om veel smaak te geven in Italiaanse 
keukengerechten, zoals basilicum, oregano, roze-
marijn, tijm, knoflookpoeder, salie en koriander . De 
daadwerkelijke blend zal sterk variëren per merk. 
Het wordt veel gebruikt in bijvoorbeeld pasta’s en 
ovenschotels. Voorgemengde kruiden zijn zeld-
zaam in Italië zelf, maar wel te vinden in Bologna 
onder de naam salamoia Bolognese. Deze mix be-
staat uit rozemarijn, salie, knoflook, zout en zwarte 
peper. 

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Een heerlijke 
zomer
De zomervakantie is alweer voorbij en dat 
betekent dat de peuters weer bij ons komen 
spelen. Wat een feest. Met de peuters heb-
ben we het gehad over de zomer, over ijsjes 
en over vakantie. We waren erg benieuwd 
naar alle vakantieverhalen. 

Ook hebben we ons zomerfeest gehad en wat was 
dat leuk! Er was veel te doen. De peuters hebben 
gesprongen op het springkussen, visjes gevangen 
in het water, de schat gevonden, een vissenmuts 
gemaakt en touwtje getrokken. Ook was er limo-
nade en wat lekkers.

We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft 
gehad.

Mariska & Michelle,
Peuteropvang Westzaan

Films in Het Prinsenhof
Vanwege het 300-jarig bestaan van pelmolen Het Prinsenhof worden op zaterdag 24 september onder 
andere twee films van Videoclub Zaanstreek-Noord in de schuur van de molen getoond. 

Op het programma staan ‘De dood van een petten-
baas’ en een film over de uitvinder van de houtzaag-
molen Cornelis Corneliszoon van Uitgeest. Beide films 
duren ongeveer 15 minuten. De eerste film speelt zich 
af op een Zaanse molen tijdens de stormramp van 1916, 
de tweede film gaat over de uitvinding van Cornelis 
Corneliszoon en zijn verdienste voor de Zaanstreek. 

Tussen van 10.00 en 17.00 uur zal er bij voldoende 
wind gedemonstreerd worden hoe de gerst verwerkt 
wordt tot gort.

namens de maalploeg,  
Fred Eerenberg
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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

Al onze evenementen organiseren we op de 1e etage van 
ons prijswinnende restaurant in Zaandijk. Wil je reserveren 
voor een proeverij of een tafeltje á la carte? 
Stuur een mail naar info@wolfsend.nl. We zien je graag!

Wij brengen hier
de beste smaken 
samen
Kom maar proeven!

28/08: HighTea

16/09: Bierproeverij
6 Blaes bieren, 4 bijpassende gerechtjes

18/09: Spaanse wijnmiddag
6 Spaanse wijnen, 4 gerechtjes

30/10: Portproefmiddag
6 ports, 4 gerechtjes

04/12: Bubbels en oesters

11/12: Winterglow diner tegen HPV

Wolfsend maakt van je dag een feestdag

Hier komt de advertentie van

MOKUMmagazine 
in de Watertoren
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Korfbalnieuws
Samen met al zijn leden was de seizoensafsluiting met barbecue weer een gezellig hoogte-
punt. Het werd een groot succes met erg mooi weer, veel ouders en jeugdleden, seniorenleden 
en vrijwilligers, en nog een paar leuke wedstrijden van Roda 1 en 2 erbovenop. In totaal waren 
er meer dan 170 aanmeldingen voor de barbecue, een absoluut record! Dit kenmerkt de soci-
ale betrokkenheid van een ieder bij de club. Deze dag werd mogelijk gemaakt door de inzet 
van veel vrijwilligers van o.a. de evenementencommissie, de kantinecommissie, de JC, en het 
bestuur zelf. Tijdens de rust van de wedstrijd van Roda 1 liep de jeugd een parade. Het werd 
een bonte en vrolijke optocht met zelfgemaakte spandoeken. 

Helaas is Roda 1 de afgelopen veldcompetitie uit 
de eerste klasse gedegradeerd. De laatste weken 
speelde het eerste zijn beste wedstrijden van het 
seizoen en werd er o.a. gewonnen van medede-
gradatiekandidaat Apollo. De revival werd net te 
laat ingezet en zodoende komt Roda 1 volgend 
seizoen op het veld uit in de 2e klasse en in de zaal 
in de 1e klasse. Er ligt voor komend seizoen een 
mooie uitdaging voor de selectie om te strijden 
voor de titel op het veld.

Het is de TC van Roda weer gelukt om na het 
afscheid van Tim en Ivan, twee nieuwe trainer/coa-
ches voor de selectie te vinden. Niels Voorneveld 
gaat Roda 1 coachen en clubman Arno Heermans 
Roda 2. We hebben met Niels een ervaren trainer/
coach (o.a. 4 jaar ZKC 1) in huis gehaald, een echte 
Zaankanter en KZ’er die de competitie waarin 
Roda 1 volgend seizoen uit zal komen goed kent. 
Hij is ook iemand die het belang van vrijwilligers 
en een goede connectie met de jeugd op waarde 
kan schatten. We zijn zeer blij met Arno als nieu-
we trainer van Roda 2 en zien het nieuwe seizoen 
met veel vertrouwen tegemoet! 

Roda-voorzitters Joris Theewis en Age Knossen verwelkomen trainers Niels Voorneveld en Arno Heermans.  
Vlnr: Joris Theewis, Arno Heermans, Niels Voorneveld en Age Knossen.

De Roda-jeugd. Foto: Luzan Veenendaal.
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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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Fred Kroket stopt
Eind oktober gaan wij definitief stop-
pen. Na twee jaar met veel plezier 
zeven dagen per week voor u te hebben 
mogen bakken, gaat het echt stoppen. 
Het waren twee jaren van strijd met de 
gemeente en, naar mijn mening, met 
een veel te dure twee-dagen-per-week 
ingehuurde gemeenteambtenaar. Het 
contact was moeizaam en voelde als 
een constant gevecht. De ene keer 
was er hoop op kopen van een stukje 
grond, dan was het weer huren van het 
kavel tot uiteindelijk moeten inschrij-
ven voor Europese aanbesteding. 

De laatste plannen van de gemeente, na een markt-
consultatie-onderzoek, zijn om naast het realiseren 
van een dertiental parkeerplaatsen voor vracht-
wagens, twee horecakavels met parkeerplaatsen 
voor personenauto’s te gaan aanleggen. Eén kavel 
van 100 m² en het andere kavel van 120 m² met 
nog een verdieping van 120 m². Uit het onderzoek 
blijk dat er meer gegadigden zijn, met waarschijn-

lijk diepere zakken dan ik heb. Ook zijn de kavels 
niet te koop maar zal het huren zijn op grond van 
erfpacht. Financiering voor bouwen op erfpacht is 
ook een extra drempel.

Afgelopen jaren waren we in gesprek met de 
wethouder en diverse lieden uit lokale politieke 
partijen. Allen vonden het belangrijk dat lokale 
ondernemers een kans krijgen tot ondernemen. 
Alleen is in het laatste gesprek op het stadhuis 
van Zaanstad gebleken, dat we met de verkeerde 
gemeente in gesprek waren. Dit laatste gesprek was 
met een ambtenaar van de gemeente Amsterdam.  
We wisten dat de gemeente de Achtersluispolder 
ontwikkelt of gaat ontwikkelen. Dat Amsterdam 
ook het Hembrugterrein ontwikkelt (Teats heeft nu 
al 020 als netnummer) wisten we ook al. En dat ook 
Amsterdam in het Hoogtij ontwikkelingsproject zit, 
wisten we ook. Maar dat onze gemeenteraad totaal 
geen invloed heeft over eigen gemeentegrond en 
dat Amsterdam ontwikkelt (met grote stappen snel 
klaar) zien we om ons heen. Als je de ontwikkeling 
op Hoogtij nu al ziet, is dat van grote multinationals 

met megagrote hallen. Bouwwerken van 25.000 m² 
en groter schieten uit de grond. Ruimte voor een 
kleine ondernemer lijkt er niet te zijn. 

Dus na meerdere tijdelijke huurcontracten steeds 
voor enkele maanden is het genoeg geweest. 
De onzekerheid van de afgelopen jaren hakt er 
behoorlijk in.  We hebben alles gedaan wat we 
konden. Meerdere keren aandacht van de media 
gehad. En dan die petitie die in korte tijd ruim 3500 
handtekeningen opleverde. De petitie is aangebo-
den aan de wethouder van de (verkeerde) gemeen-
te, en dat heeft ook niet mogen baten. Daarom 
gaat het doek vallen. Vrijdag 28 oktober zal onze 
laatste dag zijn. 

Dank aan alle klanten en veel plezier voor wie na 
ons gaat komen. Wij gaan ons bedenken wat we nu 
gaan doen. 

Fred Kroket & team

Historische zomeractiviteiten 
Dagvullend uitje  
17 september
Gewoonlijk organiseert de Historische Ver-
eniging om het jaar een voorjaarsuitje. Dit 
jaar hebben wij er een nazomers uitje van 
gemaakt. Het uitstapje gaat naar de Haar-
lemse Hofjes. Een hofje is een binnenplaats 
of binnentuin met daar omheen gelegen 
een aantal meest kleine woningen. Van de 
meer dan 40 hofjes die Haarlem ooit telde, 
zijn er nog ruim 20 over. Deze zijn te vin-
den in het centrum. 

De hofjes werden gebouwd van de 12e tot en 
met de 19e eeuw. Er waren van oorsprong drie 
soorten hofjes: kerkelijke hofjes, stichtingshofjes 
en gildehofjes. Een groot aantal hofjes is ver-
dwenen, soms markeert alleen een poort nog 
waar ooit een hofje was. 

Wij vertrekken om 10.00 uur met de bus vanaf 
de Kerkbuurt naar het centrum van Haarlem. 
Daar krijgen wij een rondleiding met een gids. 
Zodra de gids de deur naar deze idyllische plek-
jes opent, worden wij verrast door prachtige 
tuinen omgeven door kleine huisjes. De hofjes-
wandeling voert langs de meest bezienswaar-
dige hofjes waar het is toegestaan om onder 
voorwaarden de tuin de betreden. Al struinend 
door de tuinen kunnen we genieten van de uit-
leg van de gids, waardoor de hofjes nog meer 
tot onze verbeelding spreken. Na de wandeling 
is het tijd om te lunchen. Na de lunch is er nog 
wat tijd om zelf op onderzoek uit te gaan om 

bijvoorbeeld het Teylers Museum te bezoeken. 
Om 15.30 uur varen we met een rondvaartboot 
door de Haarlemse grachten. Voordat de bus 
(rond 17.00 uur) naar Westzaan vertrekt, gaan 
we nog koffie of thee drinken met een gebakje. 
Al onze leden hebben hierover bericht ontvan-
gen. De uitnodiging is enthousiast ontvangen. 
De bus is inmiddels bijna volgeboekt. 

De Dag van Westzaan
Op 10 september vindt inmiddels traditie-
getrouw De Dag van Westzaan plaats. De 
Historische Vereniging staat in de Grote 
Kerk met informatie voor u klaar. Daar 
kunt u zich inschrijven als lid voor slechts 
10 euro per jaar. 

Ook worden de drie boekjes voor de historische 
wandelroutes weer aangeboden. De kosten 
bedragen voor leden € 3,95 per boekje en voor 
niet-leden kosten de boekjes € 4,95 per stuk.

Daniëlle Koopman,
Historische Vereniging Westzaan

To b or not to b
Vanaf half juli heeft toneelvereniging  
Herleving haar repetities stopgezet voor 
de vakantie. De herstart voor de laatste 
fase, onder leiding van Ria Kee-Holkamp, 
is op 23 augustus in De Kwaker. 

Het stuk is getiteld: To b or not to b, een komedie 
van de schrijver Mirjam Bosveld, naar een idee 
van Simone Bartels, Mirjam Bosveld en Karen 
Brouwer. De uitvoeringen zijn op zaterdag 19 
november, vrijdag 25 november en zaterdag 26 
november. In een hilarische komedie voor jong 
en oud begint een echtpaar een bed and break-
fast, To b or not to b. 
Als u meer van de voorstellingen wilt weten 
kunt u ons op de website volgen: tvherleving-
westzaan.nl. Ook kunt u op 10 september op De 
Dag van Westzaan met Herleving kennismaken 
tijdens korte schetsen in de vorm van straatto-
neel. 

Wilt u een bijdrage leveren aan de toneelvereni-
ging Herleving, dan kunt u uw Rabobankstem 
uitbrengen in de actie Rabo Clubsupport. Dit 
geldt uiteraard ook voor andere verenigingen in 
Westzaan.

Martin van ‘t Veer
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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 N

Peter Sirius zei: De dwaling stroomt,  
de waarheid sijpelt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Politie
Wijkagent: 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  
22 september. Graag ontvangen wij uw kopij vóór  
1 september. 

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
28 aug 10.00 uur   gezamenlijke voorbereiding 

 startzondag met de Kooger  
 kerk gemeente

04 sep 10.00 uur  br. Cocky Brouwer
11 sep 10.00 uur  br. Hans Fronczek
18 sep 10.00 uur   liturgiegroep, start van 

 vredesweek: Vrede, wie durft!
25 sep 10.00 uur  br. Bram van der Zijden

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62.
28 aug 9.30 uur ds. A.J. van der Toorn, Leiden
 16.00 uur  ds. G. van Vliet
04 sep 9.30 en  prof. dr. G.C. den Hertog,
 16.00 uur  Apeldoorn
11 sep startzondag 
 9.30 en  ds. G. van Vliet
 16.00 uur  
18 sep voorbereiding Heilig Avondmaal
 9.30 uur  ds. G. van Vliet
 16.00 uur  ds. J. van Dijken, Nieuw-Vennep
25 sep viering Heilig Avondmaal
 9.30 en  ds. G. van Vliet
 16.00 uur

Gereformeerde Gemeente Westzaan
28 aug 10.00 uur  leesdienst en
 15.30 uur  ds. G. Heijkamp
04 sep 10.00 uur  leesdienst
 19.00 uur  ds. P. Mulder
11 sep 10.00 uur  leesdienst en
 19.00 uur  student J. Kriekaart
18 sep 10.00 uur  leesdienst en
 15.30 uur  ds. A. P. Baaijens
25 sep 10.00 en  leesdienst
 15.30 uur  

Protestantse Gemeente Westzaan
28 aug 10.00 uur  ds. P. van der Woel, Assendelft
04 sep 10.00 uur  ds. C. Visser, Westzaan
11 sep startzondag
 10.00 uur  ds. C. Visser, Westzaan 
18 sep 10.00 uur ds. W. Elhorst, Bussum
25 sep 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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Witte Vlinderweg 74 
1521 PS Wormerveer 
info@huighaverlag.nl

075-612 73 73 
www.huighaverlag.nl

...of niet. Jij hebt je eigen, unieke identiteit en daar ben je trots op. Wij 
drukken alles voor jou om goed voor de dag te komen. Jouw visitekaartjes, 
briefpapier, enveloppen, presentatiemappen, formulieren en nog veel 
meer. Alles om jou te laten stralen. Zo kennen we je weer.

Ik ken jou...

WIJ ZORGEN ERVOOR DAT IEDEREEN JE (HER)KENT.  

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


