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Bewegen & conditie

Roken en langdurige stress brach-
ten mij zowel vaatziekte als COPD. 
Stoppen met roken en mijn condi-
tie van nul naar beter brengen, was 
ruim vier jaar geleden de opdracht 
aan mezelf. Er kwam fiat voor fysio 
met looptraining en later fysio met 
kracht- en conditietraining in een 
klein COPD-clubje. Een wekelijks ge-
noegen. De chronische ziektes ver-
dwijnen er niet mee, maar grip op 
lijf en leden én het plezier in bewe-
gen is wel degelijk teruggekomen. 
Conditie opbouwen door fysiek in-
spannen, waar het eerder ging om 
vermijden. Gelukkig ben ik gaan 
trainen en wandelen, lopen, sporten 
en yinyoga gaan beoefenen. Fitheid 
kwam en komt ook door wekelijkse 
circuittraining in het dorp. Het voelt 
soms als veel in een week, maar het 
moet. Sinds enkele jaren is er dus 
extra bewegen en dat maakt blij en 
trots omdat het lukt. 

Ik lees over grote clubacties en sup-
port, oproepen van Westzaanse 
sportclubs, tennis, voetbal, gym. 
En dat er bij Jahn plaats is voor 
alle leeftijden waaronder peuters 
en kleuters. Fitcircuit heeft tijd en 
ruimte om u op maat te bedienen 
en het dorpse yoga-aanbod is di-
vers. Bovendien wil De Kwaker met 
u bewegen. Daarnaast zijn er parti-
culiere initiatieven, suppen, schaat-
sen? Roept u maar in Westzaan. Een 
nieuw seizoen. Ik zeg: gewoon íets 
doen, want niets doen is geen optie. 

Linda Wessels, redactie

Terugblik op  
De Dag van Westzaan 
door een trotse voorzitter
De Dag van Westzaan begon voor de deelnemers en vrijwilligers al vroeg in de ochtend. Rond 9.00 uur 
won het zonnetje al aardig terrein en rond tien uur kwam de zon regelmatig even om een hoekje kijken, 
waardoor het gewoon soms lekker warm was. Om exact 10.00 uur knetterden de eerste oude bromfietsen 
het dorp in als officiële opening van De Dag van Westzaan, gevolgd door zo’n 40 klassieke auto’s en als 
toetje een stuk of 5 tractoren. Hierna werden de hele dag alle openstaande deuren goed bezocht. 

Hemel en aarde bewegen is  
niet genoeg.
Je moet zélf aan de bak!
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Veel van de bezoekers fietsten van 
zuid naar noord en van noord naar 
zuid, om onderweg even binnen te 
lopen bij één van de vele deelnemers. 
Die deelnemers waren dit jaar te 
herkennen aan de gevelvlag waar 
het logo van De Dag van Westzaan 
duidelijk op stond en de tekst ‘Welkom!’ 
maakte het helemaal duidelijk! 
Op een aantal plaatsen was ook live 
muziek te horen en ook het Westzaans 
Dameskoor gaf weer een prachtig 
optreden in de Zuidervermaning. Als 
je vanaf daar weer richting de noord 
ging rook je aan het begin van J.J. 
Allanstraat heerlijke geuren van Soep 
van Clau. Ook zat het terras aardig vol! 
Iets verder op bij Skin2feet werd vol 

lof verteld over de schoonheidssalon 
en vulde Bi Happy Creations aan met 
verkoop van leuke inpakartikelen. Aan 
de overkant ook veel mooie creaties 
bij 3D handen, wat een verrassing al 
die mooie kunstwerken. Daarna kwam 
je bij Jongwijs, ook met terras, maar 
je kunt al raden: ook daar was het vol 
en werd er ’s avonds nog genoten van 
het Ruitjesdiner! Gelukkig kon je bij 
de buren al die calorieën er weer af 
trainen bij Fitcrcuit, in De Kwaker. De 
Kwaker zelf was ook van de partij met 
een rommelmarkt en de bar. 
Weer even verder kwam je bij Gallery 
Of Dreams. Hier stonden onder andere 
die bromfietsen van vanmorgen, 
maar er waren ook leuke kraampjes 

en uiteraard waren de oude auto’s 
in het pand te bewonderen. Waar je 
ook geweest moet zijn is bij Atelier de 
Wezel, met weer prachtige keramieke 
kunststukjes achter in de tuin. Vlak 
voor de Weelbrug was livemuziek 
aanwezig bij de Pretty Market. 
En dan niet vergeten de uitnaaier, 
zo zeggen we dat in het echt Zaans, 
Het Prinsenhof, waar werd gemaald 
en gortepap kon worden gegeten. 
Het eerste is de moeite waard om te 
bekijken, dat tweede, de gortepap, 
zou ik persoonlijk overslaan, maar dat 
is natuurlijk een kwestie van smaken 
verschillen.

Lees verder op pagina 3 >
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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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> Vervolg van pagina 1 

Ook in de Kerkbuurt keek ik weer 
even mijn ogen uit. Daar stond zowaar 
burgemeester Jan Hamming vol 
interesse bij de Digitale Beeldbank te 
kijken en een praatje te maken. Zelfs 
nog even kort met hem gesproken 
en natuurlijk gingen we op de foto 
met de burgemeester. Het Zaens 
Brandweermuseum maakte er een 
groot feest van met livemuziek en 
een drankje. Thee en koffie kon je 
even daarvoor halen bij de theetuin 
van Kit. Ook was GV Jahn weer van 
de partij met turndemonstraties. En 
als je overstak was Marsha weer open 
met haar tuin en atelier, maar ook met 
Bo, die daar exposeerde met allemaal 
geschilderde huisjes uit Westzaan. 
Na wat puzzelen wisten we ze bijna 
allemaal te plaatsen. Erg leuk!
En dan midden op de weg: het 
Reghthuys, ook hier was van alles 
te doen. Kinderen konden alvast 
hun steentje bijdragen aan de 
sinterklaasintocht en aan het einde 
van de dag was er een spectaculaire 

veiling ten bate van de restauratie van 
het Reghthuys. Naast het Reghthuys 
was een gezellig terras waar de 
oldtimer bezitters konden zitten en vol 
lof konden vertellen over hun auto. Je 
zou het bijna vergeten, zoveel als er 
te doen was! 
Achter het Reghthuys bij Monica een 
prachtige uitstalling van planten en 
decoraties. Dan sluiten we af met 
alle bedrijvigheid in de Grote Kerk 
met de heerlijke wafels gebakken 
voor het goede doel, de Historische 
Vereniging, Bakker & van der Blom 
Uitvaartzorg en Kok-Voogd met 
een schilderijenexpositie van acht 
Westzaanse amateurschilders. 
Via deze weg wil ik als trotse 
voorzitter terugkijken op een mooie 
dag en wil ik onze hoofdsponsoren 
ook graag nog even in het 
zonnetje zetten: Autoschade K. Van 
Oudenaren, Kistenfabriek de Boer, 
De Boer International Carco, Coop en 
Dekamarkt, hartelijk dank voor jullie 
medewerking!

Dewi Fraij

Historische
najaars-
activiteiten 
Maandag 10 oktober doet ons team weer mee aan De 
Grote Zaanse Geschiedenisquiz in het Zaantheater. 
Door de thuisronde twee weken voorafgaand aan de 
quiz, worden wij gedwongen om op zoek te gaan naar 
een aanwijzing op een bepaalde plek in de Zaanstreek. 
Daardoor komen wij soms op bijzondere plaatsen 
terecht en leren we weer een stukje meer over de Zaan-
se geschiedenis. 

Vrijdag 28 oktober vindt op de 
begraafplaats aan de Dolphijn-
straat de Lichtjesavond/In 
Memorialavond plaats. U bent van  
harte welkom op deze sfeervolle 
herdenkingsavond met voordracht 
van gedichten en zang. Gezamenlijk 
houden wij twee minuten stilte 
om onze geliefde overledenen te  
herdenken.

Wilt u vrijwilliger bij de HVW 
worden of lid worden? 
Meld u dan aan bij: 
voorzitterhvw@westzaan.nl. 

Daniëlle Koopman,
Historische Vereniging Westzaan

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

Slobkousbij dol op wederik
Tijdens de recente natuurwandelingen langs het Riettoppad 
ontdekte bijenliefhebber Martin Kruidenberg de slobkousbij. 
Martin was net als wij verrast omdat het plensde van de regen. 
Je zou verwachten dat ze zich dan zouden verbergen. Maar nee, 
je vindt deze slobkousbij inderdaad in vochtige biotopen, zeker 
daar waar de grote wederik bloeit. 

Deze plant levert stuifmeel en 
plantaardige oliën voor deze 
gespecialiseerde, bijzondere bij. De 
grote wederik komt voor langs onze 
waterkanten. De bij vergaart ook 
op andere planten nectar, zoals op 
distels en kattenstaarten. Mannetjes 
maken patrouillevluchten langs de 
drachtplanten, de vrouwtjes steken 
bij het bloembezoek de achterpoten 
omhoog. Bloembezoek komt minder 
voor bij de in tuinen aangeplante 
puntwederik, die wij ook in de eigen 
tuin elk jaar weelderig zien bloeien. 

De gewone slobkousbij (Macropis 
europaea) is een kort en breed 
gebouwde bij met weinig beharing. De 
Bruine slobkousbij stond op de Rode 
Lijst van 2013, maar is nu gelukkig niet 
meer bedreigd. Slobkousbijen danken 

hun naam aan hun verzamelapparaten. 
Deze zijn sterk verbreed en van 
opvallend gekleurde verzamelborstels 
voorzien. De bovenste zijn wit en de 
onderste zwart gekleurd, waardoor het 
lijkt of de bij ‘slobkousen’ draagt.

Maaibeheer
De gewone slobkousbij is in Nederland 
lokaal talrijk en verspreid over het 
gehele land. Verkeerd maaibeheer, vlak 
voor de bloei van de grote wederik, is de 
oorzaak van een plaatselijke teruggang. 
Jammer genoeg houdt Rijkswaterstaat 
langs de A8 hier niet altijd rekening mee. 
De berm was laatst ernstig beschadigd 
doordat een te zware trekker de berm 
compleet omgewoeld had. Zo jammer. 
In het gebied langs de Euverenweg 
is het zeer moerassig. Moerasplanten 
als de wederik gedijen het best als 

ze langs de sloot staan. Sommige 
moerasplanten ‘moeten’ onder water 
staan, zoals de gele lis die vlak voor het 
bruggetje van het Riettoppad naar het 
echte moerasgebied staat. 
De Riettopwandelaars en natuurvorsers 

hebben nu drie maal een excursie 
achter de rug. De wandelaars zijn 
enthousiast. In het najaar komt er weer 
één, bij voldoende animo.

De slobkousbij. Foto Fred Eerenberg.
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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: ma, wo, do 8:45 – 11:15 uur + do 17:45 - 20:15 (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 werk?
Sinds kort heb ik in Zaandam mijn eigen trimsalon, in 
het pand van een hondenschool. Ik vind dat werk heel 
leuk, zeker als ik het trimmen naar eigen inzicht mag 
doen. Hiervoor heb ik drie jaar bij een dierenopvang in 
Het Twiske gewerkt. Een jaar lang heb ik zeven dagen 
in de week gewerkt en daarbij gestudeerd. In het 
weekend had ik toen al mijn trimsalon. Dat was wel 
veel, ja. Ik heb op het mbo dierenverzorging niveau 
4 gestudeerd; daarna ben ik me gaan specialiseren in 
honden. Ik ga nu de opleiding tot orthomoleculaire 
voedingsdeskundige voor honden doen en wil daarna 
ook naar de opleiding om hondentrainer te worden.

Ik heb je in het Zaantheater gezien bij de 
voorstelling Blond van de Zaanse Thea-
terschool. In een glansrol.
Dank je. Naast professionele acteurs deden er 
honderd leerlingen mee. Het verhaal was geschreven 
door Ammes Brandenburg en gaat over kinderen die 
anders zijn. Ik zit daar nu negen jaar op les. Het was 
de leukste rol die ik ooit gespeeld heb, net als ikzelf: 
onhandig en een tikkeltje awkward.

Was je niet liever naar de ‘echte’ Theater-
school gegaan?
Ik had me bij meerdere scholen aangemeld, maar 
die wilden me allemaal niet hebben. Ik ben toen 
dierenverzorging gaan doen en daar ben ik eigenlijk 
heel gelukkig mee. Maar als ik nu ergens een rol 
aangeboden krijg zal ik die zeker aannemen. 

Hoelang woon je hier?
Vijf jaar. Ik ben geboren en opgegroeid op de Burg. 
Verstegenstraat. Mijn ouders scheidden toen ik een 
jaar of zeven, acht was. Mijn moeder Babs de Jong 
werkt bij PWN en woont in Haarlem. Ik heb goed 
contact met haar. Ik heb ik die tussentijd merendeels 
bij haar gewoond, maar was ook veel bij mijn vader. 
Die is zzp’er en monteert luchtkanalen in grote 
bedrijfspanden. Mijn broer Nicky 
(26) woonde hier tot een halfjaar 
geleden ook. Hij volgt een hbo-
opleiding en woont in een 
studentenhuis in Amsterdam.

Zat je hier in Westzaan op school?
Ja, op de Kroosduiker Noord. Ik ben daar altijd gepest 
geweest. Maar thuis was ik heel gelukkig. Daar 
hebben mijn ouders altijd wel voor gezorgd. Door 
hen heb ik me altijd gesteund gevoeld. Thuis is altijd 
mijn veilige plek geweest en dat is het nog steeds. 
Mijn moeder is regelmatig naar school geweest en 
ik denk dat iedereen ook wel zijn best heeft gedaan, 
maar… Ik hoorde er op school altijd net niet bij, 
kreeg nare opmerkingen naar mijn hoofd, gevolgd 
door: ‘Nee hoor, grapje’. 

Werd je door iedereen gepest?
Op een paar na wel, ja. Het was de sfeer die er 
heerste. Er werden meer mensen in mijn klas gepest. 
Uiteindelijk ga je daar ook aan meedoen, om in een 
soort van wanhoop er zelf ook weer bij te horen. Ik 
voel me daar heel schuldig over. Uiteindelijk hoor 
jij er toch niet bij. Het zou dus best kunnen dat er 
mensen zijn die zich afvragen waar ik het over heb, 
omdat ik zelf ook gepest heb. Op het Trias vmbo in 
Krommenie ging het pesten door. Pas op het mbo 
hield het op. Daar had ik zo’n waanzinnig leuke klas. 
Ik werd geaccepteerd om wie ik was. Ik heb daar nog 
steeds vrienden en vriendinnen aan overgehouden. 
Ik was toen zeventien. Kijk, ik ben erg onzeker en laat 
mezelf niet zo snel zien. Ik heb een angststoornis, 
dus ergens naartoe gaan vind ik lastig. Publieke 
ruimtes ook. Terwijl ik op het podium staan weer 
helemaal niet lastig vind. Ik was misschien altijd al 
zo, maar mijn lagereschooltijd heeft enorme impact 
op me gehad. In een van de hoogste klassen werd er 
vaak aan mijn bh-bandje getrokken. Ik heb daar echt 
een trauma aan overgehouden. Alleen mijn beste 
vriendin mag dat nog verstellen. Ik ben voor iets 
anders in therapie geweest, want ik had ook ptss. 
Traumabehandeling heeft zeker geholpen. Ik heb 
nog maar af en toe flashbacks. 

Wat zou je tegen kinderen, ouders of 
leerkrachten willen zeggen?
Ik denk dat kinderen op die leeftijd niet beseffen 
wat ze een ander aandoen. Misschien hadden de 
leerkrachten wel door dat ik er niet bij hoorde. Toen 
waren er volgens mij nog geen echte pestprotocollen. 
Gesprekjes met het ‘pestkind’ haalden niet veel uit. 
Die moesten min of meer verplicht ‘sorry’ zeggen en 
dat was het dan. Ik kon me tegenover zo iemand op 
zo’n moment ook helemaal niet uiten. Het pesten ging 
vervolgens ook weer gewoon door. Het leuke van de 
Zaanse Theaterschool is dat daar allemaal kinderen 
op zitten die gepest worden of ‘anders’ zijn. Wij zijn 

allemáál de buitenbeentjes. En als 
je die bij elkaar zet dan heb je een 
fantástisch leuke club, die zich 
bij elkaar op hun gemak voelt. 
Uiteindelijk draait het leven toch 
helemaal om acceptatie, toch? 

Ik ben nu gelukkig en word door mijn omgeving 
volledig geaccepteerd zoals ik ben, maar soms heb 
ik ook nog wel haat tegen mezelf. Ik doe mezelf niks 
aan hoor, maar heb wel eens extreme buien dat ik 
heel boos op mezelf ben. Vaak als ik moe ben. Maar 
ik ben nooit boos op anderen. Meestal laat ik het toe 
en dan gaat het vanzelf wel weer over.

Ga je ook uit?
Nee, eigenlijk nooit. Ik drink geen alcohol en ik rook 
ook niet. Ik ben echt een thuiszitter. Daar kan ik 

heerlijk van genieten. Ik heb ook geen relatie. Ik ben 
alleen maar met honden bezig en theater, dus dat is 
waar ik voor leef. Een van de honden zat tijdens mijn 
stage op Curaçao in het asiel. Zij koos mij uit als haar 
baasje en toen heb ik haar mee naar hier kunnen 
nemen. Ze is nogal eigenzinnig en waaks, dus ze 
kan nog wel eens pittig reageren. Buiten hou ik haar 
altijd aan de riem, want ze kan soms erg schrikken. 
Ze is nu drie. Sinds ik op haar voeding let is ze veel 
lekkerder in haar vel gaan zitten.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Dat ik en de mensen om me heen gelukkig zijn. 
En de dieren ook. Ik ben erg begaan met iedereen. 
De theatermensen komen allemaal hierheen. Het 
eindfeest van het theater is ook hier, alles eigenlijk. 
Ik ben een pleaser en ik vind het ook wel lastig om 
nee te zeggen, maar ik doe nooit iets wat ik niet 
leuk vind. Ik heb een clubje mensen om me heen 
verzameld. Zij kennen mij goed. Ik ga wel eens naar 
anderen, maar zie ze het liefst hier. Dat is vertrouwd.

Marijke van der Pol

IN DE SCHIJNWERPER
Beaudine van Dokkum: ‘Ik hoop ooit ontdekt te worden’

 ‘Op school werd ik  
erg gepest’

Beaudine van Dokkum (22) woont met haar vader Frido vlak na het viaduct op  
Kanaaldijk 9 (Zijkanaal E). Ze heeft drie honden, drie katten en heel veel kippen. 
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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



7

Rabo Club Support 
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.’ 

In september kunt u weer stemmen op uw favo-
riete club uit Westzaan. De Rabobank organiseert 
de Club Support omdat een vereniging of club er 
is voor iedereen. Wie je ook bent en waar je ook 
vandaan komt. Deze projecten maken de wereld 
op hun manier een stukje mooier. U kunt stem-
men als u een rekening hebt bij de Rabobank en 
lid bent van de Rabobank. Het lidmaatschap is 
gratis. Door uw stem uit te brengen helpt u mee 
om de deelnemende clubs financiële steun te 
geven. Elk lid mag drie stemmen uitbrengen op 
drie verschillende deelnemende organisaties. U 
kunt stemmen tot en met 27 september. Inloggen 
bij de Rabobank.nl, naar zelf regelen, daarna naar 
lidmaatschap. Naar Club Support en u komt op de 
site Rabo Club Support waar u kunt stemmen.

De volgende clubs uit Westzaan doen mee:

Westzaanse Gemeenschap voor aanschaf van 
extra feestverlichting

Vereniging Dorpscontact Westzaan voor het 
aanschaffen van outdoor fitnesstoestellen

De Groene Koets voor het onderhoud van de bus

De Zuidervermaning voor het aanbrengen van 
professionele verlichting

De Kwaker voor het isoleren van de vloer in de 
groene zaal

Herleving voor het aanschaffen van een 
beamer en geluidsapparatuur

IJsclub Lambert Melisz voor het aanschaffen 
van zonnepanelen op het dak

Gymvereniging Jahn voor het aanschaffen van 
nieuwe turnpakjes

Roda voor het geven van korfballessen op  
scholen met medewerking van een professio-
nele trainer

Westzaanse Digitale Beeldbank voor het aan-
schaffen van presentatiemateriaal

Terugblik  
Samen Zomeren
De uurtjes op 30 augustus waren uurtjes 
voor in de boeken. Wat een feest was dat in 
de grote zaal, die ineens een te kleine zaal 
bleek te zijn. In twee dagen tijd was de lijst 
met aanvragen volgeboekt. Helaas moesten 
wij mensen teleurstellen en op de reserve-
lijst zetten in de hoop voor hen dat er afval-
lers zouden zijn. 

Om 15.00 uur werd de middag gestart met kof-
fie en gebak. Om 15.30 uur begon meteen het 
feest, want de band Van der Hoeven (vier broers 
en geweldige zanger en drummer) hadden in 
één minuut de zaal al mee. En wat te denken 
van de moeder van 86 jaar en bewoonster van 
Lambert Melisz (zie foto) die nog effe met haar 
jongens meedeed. 
Om 18.00 uur stond een heerlijk buffet klaar, ver-
zorgd door Chinees restaurant Canton. Lex Bra-
kenhoff en Canton willen wij bij deze bedanken 
voor de leuke kortingen.

Programma
De eerste vrijdag in september zijn sjoelen en 
klaverjassen weer begonnen. Zij die misschien dit 
ook wel leuk vinden, kunnen zich nog opgeven. 
Op 4 oktober start  de activiteitencommissie 
weer met bingo. 
Op 25 oktober hebben we een muzikale gast. 
Deze activiteiten zijn als vanouds op de dinsdag-
middag van 14.00 tot 16.00 uur. 

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..

Aike (10) en Feike (6) Blank wonen met hun ouders 
Raymond en Nienke op Blankenburg 23. Achter 
hun huis staat een vogelhuis. ‘Dat heeft mijn pake 
gemaakt,’ zegt Feike trots. Broer Aike vult meteen 
aan. ‘Het is pake’s eigen huis. Hij woont met imie in 
de Kerkbuurt. Hun eigen huis is ook geel.’ Ze heb-
ben het over het huis van Gerrit en Marga Kimsma.
Feike toont een certificaat. Het vogelhuis staat op 
zijn naam. Een eerdere kopie van Kimsma’s woon-
huis staat bij hun tante Maaike in Amsterdam. 
De jongens laten zien hoe een van de dakdelen 
omhoog kan om vogelvoer in de silo te gieten. Aan 
de onderkant van deze pvc-pijp zitten gaten waar-
door het voer gelijkmatig over de bodem van het 
huis verdeeld wordt. Het vogelhuis heeft zelfs zij-
ramen en een rooster tegen al te grote indringers.
Deze middag zijn ze na schooltijd nog bij hun ‘pake 
en imie’ geweest. Feike haalt binnen de verfteke-
ning die hij daar gemaakt heeft. Het is een blauw 
huis, bij een vijver.

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.

Aike (links op de foto) en Feike Bank bij hun vogelhuis. 
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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
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Dirk Mes, timmerman
Een van de winkels die nog lang stand hield was de timmerwinkel van Dirk Mes. Dirk had 
zijn bedrijf in een monumentaal pand vlak naast de Weelbrug. Tientallen jaren was zijn 
winkel het toonbeeld van ambacht en verkoop met goede raad en advies. De klanten 
kochten er draadnagels bij het pond, klompen in alle maten, hooivorken en staartentouw 
voor de koeien. 

Zijn draadnagels woog Dirk af op een antieke kope-
ren weegschaal. In de ene schaal lag het ijzerwerk, 
op de andere schaal plaatste hij een aantal blinkend 
gepoetste gewichten met tientallen ijkmerken aan 
de zijkant. De weegschaal sloeg altijd door aan de 
goede kant. Groot was daarom de ergernis van Dirk 
toen desondanks het IJkwezen een modern weeg-
apparaat met een wijzer eiste. Het witte apparaat 
kwam er uiteindelijk, maar het misstond volledig.

Een tweedehandsie uit ‘68
Dirk (in 1995): ‘Ik probeerde die vent te overtuigen, 
maar hij had maar één zin, en die had – ie uit zijn 
hoofd geleerd: ‘Ja, maar hij is niet geijkt!’ Ik zei: 
‘Daar heb je zeker zeven jaar over gestudeerd, om 
dat te leren zeggen!’ Ik was des duivels’. De nieuwe 
weegschaal zou en moest er komen. ‘Dus ik heb 
zo’n vent op Zaandaik opgebeld, en voor 265 gul-
den heb ik nou deze; een tweedehandsie uit ’68. 
Dat mocht wel’.
Later kwam de controleur om te zien of er aan de 
regels was voldaan. Dirk had bij het zien van de 
ambtenaar zijn humeur nog steeds niet terug. ‘Ik 
had die 265 gulden beter in de sloot kenne gooi-
en. Dan had ik tenminste nog een mooi kringetje 
gezien…’

Dit te melden is mijn plicht
Dirk was niet getrouwd en ging zelden op vakan-
tie. Hij nam in de bouwvakweken wel vrij. Dan sloot 
hij de winkeldeur. Op zijn achtererf genoot hij van 
zijn vrije dagen. Voor klanten die hem zagen lopen 
bleef hij onbereikbaar, hoe ze ook riepen en klop-
ten. Achter het glas van zijn deur had hij een vers 
opgehangen dat voor iedere bezoeker duidelijk 
was. Elk jaar een nieuw vers. 

en van deze verzen haalde in 1994 zelfs de krant:
‘Dit te melden is mijn plicht,
Want ik ben voorlopig dicht.
Misschien zit ik in Grevenbicht,
Of kijk ik naar het noorderlicht;
Wellicht bij mijn lieve nicht,
In elk geval: ik ben uit zicht.
Einde van dit rot bericht.
Maar laten we hopen,
Als ik niet ben verzopen,
Ben ik 22 augustus weer open.’

Sousafoon
Dirk was sinds zijn twaalfde jaar lid van Crescen-
do. Daar bespeelde hij verschillende instrumen- ten, maar vooral de sousafoon. Bij stil weer was 

Dirk goed te horen. Oefenen, oefenen, avond 
aan avond. Diep klinkende toonladders, allerlei 
snelle passages. Als de dirigent afwezig is, leidde 
Dirk het orkest. Hij speelde ook in andere Zaanse 
orkesten. Een enkele keer werkte hij zelfs mee in 
een symfonieorkest. Een volledige loopbaan in 
de muziek verkoos hij echter niet. De inkomsten 
waren hem te ongewis. 

Westzaan is niet mooier dan het is
Dirk kende Westzaan als geen ander. Hij maakte 
het verleden van het dorp echter niet mooier dan 
het was: ‘Vind je het jammer dat het dorp zo groot 
geworden is?’ ‘Nee hoor. Nee. Want de echte West-
zaners waren ook niet zo lekker hoor. Je moest nog 
best uitkijken, want Westzaan was een arm dorp. 
Er waren een stuk of wat boeren en er gingen er 
een aantal op de fiets naar de Zaan om te werken 
en een stuk of wat verdienden hier de kost. Moe-
der had geloof ik vier bakkers. Of vijf. En die kwa-
men allemaal aan de deur, want dat waren allemaal 
klanten van ons. Nou, dan nam ze om de week een 
half broodje bij de een en dan weer bij de ander, 
het was toch allemaal armoed. Ze kocht bij allemaal 
wat. Ze hield die connectie een beetje aan’ (De 
Wessaner, september 1995).

De winkel gesloten 
Kort na de ingebruikneming van de nieuwe weeg-
schaal moest Dirk om gezondheidsredenen zijn 
winkel sluiten. Op 5 mei 1996 ontving hij tezamen 
met anderen nog een onderscheiding wegens 
zijn verdiensten voor de dorpsgemeenschap. Kort 
daarna, in juni 1996 overleed hij, 77 jaar oud. Meer 
dan honderd vrienden en bekenden bewezen hem 
op de Westzaanse begraafplaats de laatste eer.
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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
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Bezoek Justitieel Complex
Voor alle bewoners in Westzaan die nieuwsgierig zijn 
naar hoe het er binnen het Justitieel Complex Zaan-
stad uitziet is er goed nieuws. Op maandagavond 31 
oktober wordt speciaal voor Westzaners een open 
avond georganiseerd. Er kunnen maximaal 50 men-
sen worden ontvangen, dus vol is vol. Aanmelden 
kan tot uiterlijk 26 oktober met vermelding van uw 
achternaam en voorletters. In de nieuwsbrief van 
1 september heeft u uitgebreide informatie kun-
nen lezen. Aanmelden kan via de contactgegevens 
onderaan dit artikel. Ook als u de nieuwsbrief wilt 
ontvangen, kunt u dat kenbaar maken.

Geuren van de Zaanstreek
Dat Ingrid Jahn bruist van de energie en ideeën 
is bekend. Op dit moment is ze bezig de (ouder-
wetse) geuren van de Zaanstreek te ‘vangen’ en 
te analyseren. Een afspraak met een geurdeskun-
dige heeft al plaatsgevonden en Ingrid is nu bezig 
met de verdere realisatie. Uiteraard gaat het totale 
project nog wel even duren, maar ze vertelde in 
geuren en kleuren over dit project waarmee ze al 
geruime tijd bezig is.

Gastsprekers
Twee ondernemende gastsprekers deelden met 
de aanwezigen hun verhaal en vertelden over hoe 
zij het roer hebben omgegooid. Mark Baaijens (35) 
was vrachtwagenchauffeur en is sinds 2019 zelfstan-
dig ondernemer. Als personal trainer begeleidt hij 
mensen gezonder te leven en een gezond gewicht 
te krijgen en te behouden. Daarnaast kun je bij 
Mark ook terecht voor bootcamplessen, boksles-
sen en andere groepslessen, ook aan de 50-plusser 

Warm eten
Sinds maart eten we met de kinderen tussen de 
middag een warme maaltijd. Babino heeft een 
eigen kok in dienst die voor alle locaties kookt. Veel 
groentes worden gebruikt. Zo willen we de kinde-
ren kennis laten maken met de verschillende sma-
ken. Het was even wennen voor de peuters, maar 
het gaat inmiddels best goed. De ene maaltijd is 
wat meer favoriet dan de andere, maar sperziebo-
nen eten is echt heel leuk. Daarmee kun je kijken 
hoeveel je er aan je vork kunt prikken. Lukt het 
maar om één sperzieboon eraan te doen, dan moet 
je die snel opeten en kijken hoeveel je daarna aan 
je vork kunt prikken. Zo stimuleren ze elkaar om 
een hap te nemen, wordt het tellen meteen even 
meegenomen en voor je het weet is je bord leeg.
Onze baby’s vinden het allemaal prima. Ze eten 

wordt gedacht. Zijn liefde voor sport en gezond-
heid heeft Mark al jong meegekregen en hij heeft 
op hoog niveau gejudood. Dat Mark zijn bedrijf 
heeft kunnen realiseren in de sport is een kroon op 
zijn gedrevenheid. Zijn bedrijf, Mark Baaijens Perso-
nal Training, is gevestigd op het oude Pontmeyer- 
terrein op het Zuideinde 50. 
Claudia Hauzendorfer (47) heeft het roer in 2020 
omgegooid en heeft haar beautysalon op de  
J.J. Allanstraat 22 omgebouwd tot een volwaardige 
horecakeuken van waaruit zij de catering verzorgt 
voor particulieren en bedrijven. Wat na het behalen 
van de benodigde diploma’s begon met Soep van 
Clau is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf dat 
lunches, barbecues, hightea’s en borrelplanken ver-
zorgt. En… alles is zelfgemaakt zelfs de sauzen zijn 
van eigen hand. Dat haar liefde voor koken zich zo 
zou ontwikkelen had ze niet voor mogelijk gehou-
den. Ze krijgt er dan ook veel energie van om ande-
ren te ontzorgen. Wat een aanwinst voor Westzaan 
zijn deze twee verfrissende ondernemers!

Carla van den Puttelaar, 
Vereniging Dorpscontact Westzaan 

De eerstvolgende vergadering is op maandag  
3 oktober. Wilt u op de hoogte blijven, meld u 
dan aan bij: 

Ingrid Jahn-van Binsbergen, 
secretaris Vereniging Dorpscontact Westzaan, 
Kerkbuurt 40 1551 AE Westzaan. 
075-6153 348 of 06-1717 1793. 
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

David Vos zingt 
Jacques Brel in  
het Reghthuys
De beroemde Belgische chansonnier Jacques 
Brel is niet meer, maar zijn wondermooie lied-
jes worden nog wel gezongen. Bijvoorbeeld 
door David Vos, een zanger die al sinds de jaren 
negentig verslingerd is aan de muziek van Brel. 
Op 28 oktober komt Vos een Brel-programma 
zingen in het Reghthuys in Westzaan. 
Vos is geen imitator van Brel, hij zingt de 
bekende chansons met zijn donkerbruine stem 
op zijn eigen manier. Maar wel net zo doorleefd 
als Brel het deed. Hij wordt begeleid door pia-
niste Nettie Krull. 

Kom in de intieme ruimte van het Reghthuys 
luisteren naar La valse a mille temps, Mijn vlak-
ke land, Le Moribond en nog veel meer onver-
getelijke Brel-chansons. 
Aanvang: 20.00 uur (19.30 zaal open). 
Toegangsprijs: €20,00 inclusief een consumptie 
in de pauze.

Verfrissend van start
De Vereniging Dorpscontact Westzaan (DC) is na de zomerreces 
weer van start gegaan. Op maandag 5 september is de eerste ver-
gadering geweest. Het was nog een heerlijk zwoele zomeravond 
met een verfrissend regenbuitje op het eind. Op de agenda stonden 
naast de gebruikelijke onderwerpen ook twee interessante onder-
nemers die hun verhaal kwamen delen. 

heerlijk hun bordje leeg. Als ik tijdens de maaltijd 
even bij ze binnen kom en tegen ze praat, krijg ik 
een grote,  tevreden lach. Ja, voor de baby’s was 
warm eten meteen gewoon en de peuters zijn er 
inmiddels ook aan gewend. Samen warm eten met 
je vriendjes en vriendinnetjes is best gezellig.

Babino kinderdagverblijf Westzaan,
Monique van Westrop
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J.J. Allanstraat 350a, Westzaan  |  06 - 57 12 73 08  |  info@bekavlees.nl  |  www.bekavlees.nl

Onze winkel is elke vrijdag 
geopend van 14.00 tot 17.00 uur en 

elke zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur.

DE BEKA
CROQUETTE

DIT IS NIET ZOMAAR 
EEN KROKET DIT IS...

VANAF NU VERKRIJGBAAR

HUISGEMAAKTE RUNDERRAGOUT
VAN WESTZAANS RUNDVLEES

/bekavlees.nl @beka_vlees

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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Hutten, hamers en haringen! 

Een echte kampeerhut, hoe bouw je die? 
Gewoon, met pallets en een luifel eraan! Alle 22 
hutten kregen een op maat gemaakte voortent die 
de kids eigenhandig (sommigen namen dat nogal 
letterlijk) mochten versieren met verf en glitters. 
Samen met de vrolijke campinglichtjes die het ter-
rein op de feestavond verlichtten, zag het geheel er 
bijzonder creatief en kleurrijk uit. Dat vonden ook 
juf Patricia Fleumer van Het Wij-land en de in West-

zaan woonachtige architect Rogier van den Brink. 
Zij keurden alle bouwwerken en reikten een gou-
den hamer uit aan het team dat de mooiste kam-
peerhut had gebouwd. Al gaf juf Patricia toe dat ze 
eigenlijk alle hutten erg mooi vond!

Timmeren, springen en glibberen
Na twee dagen intensief timmeren aan de hutten, 
konden de kids zich op woensdag uitleven in het 
weiland, waar de koeien op een afstandje nieuws-
gierig stonden toe te kijken. Eerst met z’n allen 
over de stormbaan, dan zo lang mogelijk op de 
dolle rodeostier blijven zitten en tot slot in bikini of 
zwembroek over de glibberbaan glijden. Wat een 
mazzel hadden we met het zonnige weer!

Een blik van waardering
Niet alleen de hoeveelheid zonnestralen, ook het 
bezoek van wethouder Harrie van der Laan - met 
in zijn portefeuille onder meer ‘actief burgerschap’ 
- wist ons te verrassen. Uit naam van gemeente 
Zaanstad kreeg het team van vrijwilligers letterlijk 
‘een blik van waardering’ met daarin allemaal ‘jij-
bent-de-beste-pins’. Zaanse stadsdichter Lisa van 
Tongeren sloot het bezoek af met een mooi voor-
gedragen gedicht over het nut en plezier van je 
samen inzetten voor je buurt.

Jullie zijn de besten
Van alle hulpouders die ons elke dag zo fijn hebben 
geholpen, de toppers van de jeugdleiding die niet 
te stoppen waren, de opruimploeg die het plein-
tje bij De Kwaker weer spic en span maakte, tot alle 
sponsoren die dit jaar voor ons klaarstonden: jullie 

Wil je nog even nagenieten? Op onze website 
www.huttenbouwwestzaan.nl vind je meer 
dan 500 foto’s die tijdens het evenement zijn 
gemaakt. De meeste foto’s op deze pagina zijn 
van Fred Eerenberg. Veel kijkplezier!

Hutten Gewonnen

Feestavond met ouders familie en vrienden

De glibberglijbaan

Enthousiaste kids

zijn de besten! Dankzij jullie hulp en inzet hebben 
we drie dagen grandioos genoten van Camping 
Allan en alle kids van Huttenbouw Westzaan. Nog-
maals ontzettend bedankt en heel graag tot vol-
gend jaar. Tot Huttenbouw! 

Dit jaar was het verstandig om niet alleen je hamer, maar ook je haringen mee te nemen naar Hut-
tenbouw Westzaan. De 47e editie van dit jaarlijkse zomerspektakel stond namelijk in het teken van 
kamperen. Camping Allan was de plek waar bijna 200 kinderen van zes tot en met twaalf jaar drie 
zonnige dagen lang plezier maakten en ondertussen hun mooiste kampeerhut bouwden. Mede 
dankzij alle helpende ouders, verzorgers, jeugdleiders, EHBO’ers en sponsoren konden we er met 
elkaar weer een fantastisch feestje voor jong en oud(er) van maken.
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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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Per ardua ad astra oftewel: door moeilijkheden 
te doorstaan het hoogste bereiken. Componis-
ten van alle tijden hebben zich door dit thema 
laten inspireren. Zo ook Francis Poulenc, die zich 
na de plotselinge dood van een dierbare vriend 
tot het geloof bekeerde en sindsdien de prach-
tigste religieuze werken schreef.  TIEN zingt 
zijn  Litanies à la Vierge Noire  voor vrouwen-
stemmen en orgel en  Quatre petites prières  de 
Saint François d’ Assise, een stuk voor mannen-
stemmen dat Poulenc schreef in een latere, rus-
tiger fase van zijn leven.

Daarnaast worden werken ten gehore gebracht 
van de renaissancecomponisten Josquin Deprez 
en Jean Richafort, als ook eigentijdse composities 
van onder meer Tõnu Kõrvits, Jonathan Dove en 
James MacMillan. Het programma is opgebouwd 
van donker naar licht, van Gesualdo’s  Tenebrae 
factae sunt naar MacMillan’s O Radiant Dawn. Een 
muzikale reis vanuit de diepte naar hogere sferen.
 
Vocaal Ensemble TIEN is een enthousiast en ambi-
tieus a capella-ensemble, bestaand uit gemiddeld 
zestien zangers, dat midden jaren ’90 werd opge-

richt. Als geschoolde amateurs streven de zangers 
van TIEN  naar een hoog artistiek niveau en beschik-
ken zij door de langdurige samenwerking over een 
subtiele klankkleur en balans. Dirigent: Wouter  
Verhage. Orgel: Dorien Schouten.

Zaterdag 1 oktober 2022
aanvang 15.15 uur
Kaartverkoop via www.vocaal-ensemble-tien.nl/
kaartjes-reserveren

Zoals altijd in de Zuidervermaning is er vooraf gele-

genheid voor een kopje koffie en na afloop napraten 
met een drankje en een hapje.

Marianne Buitenhuis 

Op 8 oktober opent kunstgalerie en lijstenma-
kerij Staphorsius de 12e editie van de jaarlijkse 
verkoopexpositie Natuurlijk Natuur. Ook deze 
keer toont de galerie een uitgebreide collectie 
van beelden, tekeningen en schilderijen, alle-
maal geïnspireerd op de natuur, het landschap 
en het boerenlandleven.

‘Elk jaar is het weer een leuke uitdaging,’ begint 
galeriehouder Rob Staphorsius enthousiast, ‘om 
samen met een groep kunstenaars een mooie en 
evenwichtige expositie voor onze relaties samen 
te stellen. We beginnen hier al in het vroege voor-
jaar mee. En dit jaar al voor de twaalfde keer! Ener-
zijds doen we dit met nieuw werk van een min of 
meer vaste groep gevestigde namen in dit genre. 
En anderzijds met een aantal nieuwe namen waar-
mee we in contact zijn gekomen. Bij elkaar zijn het 
deze keer meer dan 20 kunstenaars die meedoen. 
We zijn verheugd dat we deze keer weer werk kun-
nen laten zien van de Italiaan Stefano Zagaglia, 
een pursang wildlife-schilder die een grote inter-
nationale reputatie geniet. Zijn werk wordt over 
de hele wereld gezocht en geëxposeerd. Verder 
tonen we dit jaar voor het eerst werk van Paul Jan-
sen. De koe is al vele jaren zijn belangrijkste thema, 
maar in tegenstelling tot de vroegere veeschilders, 
waarbij het vee vooral als onderdeel en verfraaiing 
van het landschap fungeerde, plaatst Paul de koe 

zodanig op de voorgrond dat er meestal geen plaats 
meer is voor het landschap. Zo schildert hij eigenlijk 
de koe als individu met een eigen ziel en een eigen 
persoonlijkheid. Ook Marcel Witte doet dit jaar weer 
mee. In zijn realistische werk laat hij dieren figureren 
die iets ‘vertellen’. Humor en een stukje positieve 
maatschappijkritiek zijn hierbij nooit ver weg.’

Verder is er onder meer werk te zien van glaskunste-
naar Jacob Bos, realistisch keramist Geert Schuur-

man, bronzen beelden van de Belg Pieter vanden 
Daele, schilderijen van de Française Laurence  
Saunois en indrukwekkende sculpturen van 
Cedric Laquieze.

De expositie is vrij toegankelijk en er is ruime  
parkeergelegenheid.
Expositie Natuurlijk Natuur: 
8 oktober - 26 december.
Geopend: Dinsdag - zaterdag van 9 - 17 uur.

Expositie Natuurlijk Natuur

Door tegen-
spoed naar de 
sterren 

Stefano Zagaglia - Springbok in Damaraland, 30 x 30 cm.

Paul Jansen - Portret, 42 x 61 cm.

Open Huis
Op zondag 16 oktober 
is er van 12.00 tot 16.00 
uur open huis met een 
activiteit. Kom langs en 
bewonder het mooie 
gebouw. De toegang is 
gratis.
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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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De zomer neemt afscheid en de herfst meld zich weer aan. We krijgen meer wind en regen. De bladeren 
krijgen de gebruikelijke herfstkleuren en vallen spontaal van de takken. Ook dit jaargetijde heeft zijn char-
mes. Langzaam aan kunnen we ons dan opmaken voor de winter. Niet dat ik daar al aan toe ben! Eerst nog 
aan aantal mooie dagen in september en oktober. Deze maand een makkelijk en smakelijk lunchgerechtje.
 

Spinazie omelet met ham en kaas
Lunchgerecht
1 à 2 personen
Bereidingstijd: 15 minuten

Wat hebben we nodig:
225 gram Iglo gehakte spinazie 
(blokjes)
50 gram verse roomkaas
4 eieren
zout en peper naar smaak
50 gram (extra) belegen kaas(geraspt)
2 eetlepels olijfolie
2 plakken beenham of achterham

Bereiding:
Verwarm de spinazie op een matig vuur ongeveer 
10 minuten. Doe de spinazie in een schaal en voeg 
de verse roomkaas en geraspte kaas toe. Roer alles 
door elkaar. Breek de eieren voeg deze toe met 
zout en peper naar smaak. Verhit de olie in een 
koekenpan. Verdeel eimengsel in tweeën in een 
(grote) koekenpan. Schep met een vork telkens het 
gestolde ei van de bodem. Zet het vuur wat lager, 
als het ei bijna gestold is. Leg de plakken of blok-
jes ham erop. Laat de onderkant van de omeletjes 
goudbruin worden. Vouw ze dubbel en laat ze op 
een warm bord glijden. Neem er naar keuze een 
salade bij of een lekker bruin broodje.

Weetje:
Roomkaas is een witte, romige, smeerbare kaas die 
gegeten wordt op toastjes of op brood. Deze kaas 
heeft een milde smaak, maar soms wordt er door 
middel van het toevoegen van fijngehakte knoflook, 
olijven of dille meer smaak toegevoegd. Roomkaas 
kan ook gebruikt worden bij de bereiding van aller-
lei gerechten, zoals cheesecake (vergelijkbaar met 
kwarktaart), of in koude of warme gerechten, zoals 
pasta’s. In Nederland zijn er verschillende soorten 
roomkaas, waaronder de frisse zogenaamde zuivel-
spreads.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Lezing over 
torenval
Op woensdagmiddag 12 oktober vindt van 14.00 tot 
15.30 uur in de Grote Kerk een lezing plaats in het 
kader van de Maand van de geschiedenis. Dit jaar is 
het thema ‘Wat een ramp’. Natuurlijk mag in dat ver-
band het onderwerp ‘De torenval te Westzaan’ niet 
ontbreken. Oude tijden zullen zelfs even herleven: 
we bekijken met elkaar een filmfragment van ruim 
30 jaar geleden over de toen gehouden toneelvoor-
stelling over dit onderwerp… U weet het ongetwij-
feld, zo’n beetje heel het dorp deed mee! 
Zie voor meer informatie de website: Maand van 
de Geschiedenis 2022: alle activiteiten op een rij 
- Archief Zaanstad. De toegang is gratis, aanmel-
den verplicht, via de link (en vervolgens onderaan 
de webpagina). Graag tot ziens op 12 oktober op 
historische grond!

 Jan van der Male

Kom tennissen  
bij de leukste club 
van Zaanstad
Helaas is de vakantie weer voorbij en na lekker 
geluierd te hebben is het tijd om weer iets spor-
tiefs te gaan doen! TV Westzaan heeft een super-
leuke en aantrekkelijke aanbieding om tot het 
einde van het jaar lekker buiten bezig te zijn. Als 
je nu lid wordt, betaal je geen inschrijfgeld! De 
contributie voor vier maanden tennis is 45 euro. 
Nieuwe leden kunnen drie lessen krijgen voor 
een bedrag vanaf 30 euro. (Overdag in groepen 
van vier en in overleg met de trainer). Het lid-
maatschap stopt automatisch op 31 december. 

Meer info: 
ledenadministratie@
tvwestzaan.nl
Aanmelden kan via 
www.tvwestzaan.nl.

Bijna 170 jaar gym

In onze vereniging wordt lesgegeven door verschil-
lende trainsters:
-  Anneke Bindt: turntrainster, kleutergym, peutergym, 

volwassenen.
- Jennifer Kroon: hoofdtrainster selectie turnen.
- Nova Bout: hoofdtrainster selectie turnen.
- Lisette Jonker-Bosma: bodyshape.
 
Peuter- en kleutergym
Een leven lang sporten, dat is goed voor ieder mens. Je 
kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Kleine kin-
deren hebben van nature bewegingsdrang. Het is heel 
belangrijk om ze daarin te ondersteunen en te stimu-
leren. Het is gezond voor elk opgroeiend kind om elke 
dag flink te bewegen. Het is goed voor de conditie, het 
uithoudingsvermogen, het evenwicht, de motorische 
ontwikkeling en de groei. Het kind leert uitdagingen 

aan te gaan en krijgt zelfvertrouwen. De basis voor ple-
zier in sporten wordt in de vroege jaren gelegd. Een 
uitdagende ontdekkingsreis voor peuters en kleuters. 
Gym voor peuters (2 en 3 jaar) en kleuters (4 en 5 jaar) 
vindt al jaren in Westzaan en Koog aan de Zaan plaats. 
Het heeft een vaste opbouw en toch is elke les voor 
je kind weer een ontdekkingsreis. Onder vakkundige 
begeleiding wordt je peuter/kleuter uitgedaagd tot 
klimmen, klauteren, rollen, duikelen, springen, zwaai-
en en balanceren. We doen dit middels spelletjes in 
groepsverband.

Proefles en info
Lijkt het je leuk om een proefles te komen doen of wil 
je meer informatie over een bepaalde les, neem dan 
contact op met Anneke Bindt en kijk op de website 
gvjahn.nl.

Wij geven sinds 1853 sportlessen aan kinderen en volwassenen. Wanneer welke les plaatsvindt kun 
je vinden in het lesrooster op onze website gvjahn.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

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!
p.s. van 1 sept tot 16 okt doen we mee aan de restaurantweek!

Wolfsend maakt van je dag een feestdag

Wij zetten 
graag de 
bloemetjes 
buiten
doe je mee?
16/09: Bierproeverij
6 Blaes bieren, 4 gerechtjes

16/10: 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

Hier komt de advertentie van

MOKUMmagazine 
in de Watertoren
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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

Place2bijles van Nordin Kolle  
geeft leerlingen zelfvertrouwen

Rood-witte leeuwen zijn er klaar voor

Allereerst geeft hij 3 dagen per week 14 uur wis-
kundelessen aan het Zaanlands Lyceum in Zaan-
dam. Op de overige dagen en ook ‘ s avonds geeft 
hij momenteel bijlessen wiskunde aan in totaal 
16 leerlingen. Die lessen geeft hij bij hen thuis in 
de vertrouwde thuissituatie. Deze lessen geeft hij 
liefst één-op-één, maar soms ook aan twee leer-
lingen tegelijk. 
Het is voor hem van groot belang dat hij de thuis-
situatie leert kennen en zodoende vertrouwen en 
een goede band met de leerlingen kan opbou-
wen. De druk die zij normaliter in de klas ervaren 
en die hen ervan weerhoudt om hun vinger op te 
steken als zij iets niet goed begrijpen (en de angst 
om door klasgenoten als dom versleten te wor-
den) is dan helemaal weg. Zodoende kan soms in 
drie of vier bijlessen alles veel helderder worden. 
Hierdoor krijgen de leerlingen meer zelfvertrou-
wen en zien zodoende de volgende toets met 
meer vertrouwen tegemoet. 

Worteltrekken
Zo zal Nordin de leerlingen indien nodig ver-
trouwd maken met de driehoeksmeting, het 
opstellen van een lijn met bijbehorende rich-
tingscoëfficiënt, worteltrekken en de stelling van 
Pythagoras. Verder zal hij veel met hen wiskundi-
ge berekeningen oefenen. Volgens Nordin heeft 
wiskunde voor 40% te maken met inzicht en zelf-
vertrouwen. Hij tracht altijd in de tijd vlak voor de 

Evenementencommissie
Onze evenementencommissie heeft als doel om 
ook buiten het voetballen de leden ontspanning 
te bieden, zodat familie en/of vrienden ook met 
onze vereniging kennis kunnen maken. Denk 
hierbij aan disco voor de jeugd, F1-ontbijt, pub-
quiz, Sinterklaas, kerstgala, nieuwjaarsreceptie, 
bingo etc.. Ook zijn er in de kantine voetbal- en 
andere sportevenementen te zien. Klop gerust 
eens aan bij de evenementencommissie als je een 

idee hebt voor een leuk evenement.
De evenementencommissie kan niet zonder 
sponsoren. Daarom een bijzonder woord van 
dank aan onze sponsoren van afgelopen jaar: Flo-
wers by Monica, Lagerweij, Zuivelboerderij West-
zaan, Coop, Discus Rio Negro, Dekamarkt, Fred 
Kroket, Groenhart, Timmerbedrijf Frank Sopjes, 
bakkerij Verhagen, Beka Vlees, Soep van Clau en 
Slagerij Schoen.

gelegenheid kunnen oefenen. Zo kan Place-
2bijles door deze samenwerking met meerdere 
docenten dan een uitgebreider vakkenpakket 
aanbieden.
Nadat Nordin mij dit alles uitgebreid verteld 
heeft en ik van mijn appelgebak en de koffie 
genoten heb, kijkt hij op zijn horloge. Het is half 
vier. Hij vertelt mij dat hij nu echt weg moet. Er 
wachten hem nog 6 lesuren tot vanavond 11 uur. 
Lesuren die hem extra energie geven en zijn gro-
te passie zijn.

Voor meer informatie zie: www.place2bijles.com.  
Een bezoekje aan deze site is echt de moeite 
waard.

Het voetbalseizoen staat weer op het punt om te beginnen en VVV Westzaan is er klaar voor! 
Twintig voetbalteams met rood-witte leeuwen gaan dit seizoen lekker voetballen. Jongens, 
meiden, heren, dames en veteranen, allemaal spelen ze in ons mooie rood-witte tenue. Zowel 
op de zaterdag als de zondag is er dus voetbal op ons complex. Kom gezellig eens live-voetbal 
kijken. Het is spannender dan de eredivisie.

Kinderdisco
Op zaterdag 24 september organiseren we speci-
aal voor de jeugd van Westzaan een discoavond. 
Van 18.00 tot 20.00 uur voor de basisschooljeugd, 
vanaf 20.00 uur is de oudere jeugd aan de beurt.
Uiteraard mogen broertjes, zusjes, vriend(in)en 
allemaal mee om er samen een topavond van te 
maken. Opgeven kan via de trainer van je team of 
via evenementen@vvvwestzaan.nl

Als ik bij Nordin binnenkom, word ik met koffie en versgebakken appelgebak verwelkomd. Het 
is blijkbaar als goedmaker bedoeld voor de moeilijkheden bij het vastleggen van de afspraak, 
want dat had wat voeten in de aarde. Dat Nordin een druk bezet persoon en een bezige bij is, 
blijkt al snel als hij begint te vertellen wat zijn werk zoal inhoudt. 

toets een extra oefentoets in te lassen die spe-
ciaal gericht is op de voor die toets belangrijke 
stof. De oefentoets duurt meestal 90 minuten, 
terwijl de bijlessen normaliter 50 minuten duren. 
Gelukkig hebben niet alle scholen gelijktijdig 
toetsen en geeft hij bijlessen voor drie scho-
len: het Trias, Saenredam en Zaanlands Lyceum, 
zodat hij door het jaar heen zijn bijlessen over 
de leerlingen van deze scholen kan spreiden.

Grammatica
Een bijles op locatie van 50 minuten kost 17,50 
euro terwijl een les van 90 minuten 27,50 kost. 
Ook is het mogelijk online lessen te volgen. De 
prijzen hiervoor zijn dan respectievelijk 15 en 
25 euro per stuk. Vaak treden na enkele bij- 
lessen al belangrijke verbeteringen in. Sinds 
kort werkt Nordin samen met Daniëlle, die 
zojuist 6 VWO succesvol heeft afgerond. Zij 
verzorgt de lessen in de exacte vakken schei-
kunde, natuurkunde en biologie, die op natuur-
wetten berusten. 
Verder is hij momenteel op zoek naar een 
geschikte kandidaat die in meerdere talen bij-
lessen kan geven. Hij of zij kan de leerlingen 
dan verder inwijden in de grammatica en de 
woordkennis van de diverse talen. Vooral het 
lezen van boeken is een goede oefening. Hier-
voor dient hij of zij goede adviezen te geven 
zodat de leerlingen hiermee verder op eigen 
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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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Horizontaal: 1 kleur, 6 borrel, 10 communicatie-
middel, 11 gehandicapte, 14 bovenwinds eiland, 
16 gewicht, 17 Joods gebedskleed, 19 muziek-
noot, 20 par exemple (afk.), 21 gebakje met rum, 
22 waterdruppel, 24 voorbij, 25 kantoorbedien-
de, 27 deel van een tennispartij, 29 mixdrankje, 
31 op de knieën vallen, 32 munitie, 34 liefde (Ita-
liaans), 36 teer, 40 meisjesnaam, 41 meetkundig 

figuur, 42 Belgische provincie, 46 voorwaarde, 
48 als eerder (afk.), 49 naaste bewoner, 50 ede-
len, 52 Chinese munt, 53 rookgerei, 55 niet raak, 
57 best geklasseerd, 59 keukenhulpmiddel, 61 
huidverwonding, 62 aanlegplaats, 63 ego, 64 
rivier in Italië, 65 katholieke omroep, 67 levens-
lucht, 70 tijdelijk gebruik in kleding, 73 jongens-
naam, 75 papegaai, 77 masten, 79 sint (afk.), 80 

gebroeders (afk.), 82 grondsoort, 84 regiment in-
fanterie (afk.), 85 computertoets, 87 kopiëren, 89 
houweel, 90 waterplantje, 92 bergplaats, 93 af-
ranseling, 97 frisdrank, 100 kattenkwaad uitha-
len, 101 iemand uit Urk, 103 grasland, 104 rivier 
in Frankrijk, 106 deel van een schip, 107 wrede 
keizer, 109 zedeloze vrouw, 111 algemeen Ne-
derlands (afk.), 112 grafisch kunstwerk, 114 erfe-
nis schenken, 116 jongensnaam, 117 familielid, 
119 bedrijvigheid tijdens een staking, 120 grof-
mazig weefsel, 121 schoeisel, 122 gedroogde 
zuidvrucht.

Verticaal: 1 groep experts, 2 hoogste kaart, 3 
aluminium (afk.), 4 morsdoekje, 5 coderings-
systeem, 6 auto, 7 Nederlandse Spoorwegen, 8 
brandstof, 9 elektronisch boek, 10 goede kok, 
12 Noord-Amerikaans schiereiland, 13 nevel-
achtig, 15 gemeente in Flevoland, 17 hijstoestel, 
18 automerk, 21 barst, 23 gespreksonderwerp, 
26 bovenaards wezen, 28 voegwoord, 30 nega-
tieve pool, 33 grootmoeders, 35 spoorstaven, 
37 onverbloemd, 38 besmettelijke ziekte, 39 
einde, 41 verpakkingsmateriaal, 42 jachtgeweer, 
43 lichaamsdeel, 44 hoogste kaart, 45 deel van 
de voet, 47 pagina op internet, 49 spontane 
vrije dag, 51 Zuid-Hollandse glasstad, 54 onbe-
bouwd land, 56 dierengeluid, 58 kwajongen, 60 
jongensnaam, 61 bedrag aan geld, 66 brieven-
dienst, 68 roemen, 69 slee, 71 niet dicht, 72 huil-
geluid, 74 hard metaal, 75 niet rijk, 76 visetende 
vogel, 78 meisjesnaam, 81 muziekinstrument, 
83 eikenschors, 86 metrostation van Rotter-
dam, 88 brandresten, 89 pech met de auto, 91 
geeuwen, 92 eerste moedermelk, 93 verzenden, 
94 geloop, 95 vulkanisch verschijnsel, 96 merk-
naam van een zuiveldrank, 97 wintersport, 98 
meningsverschillen, 102 kletskous, 105 haven-
plaats in Marokko, 108 Nederlands wereldkam-
pioen wielrennen, 110 amateur, 113 zee (Eng.), 
115 Griekse onheilsgodin, 116 in werking, 118 
muzieknoot,120 germanium (afk.).

Plaats de volgende letters achter elkaar en je 
krijgt de naam van een surrogaat van blauw-
sel dat in de 19e eeuw vervaardigd werd door 
blauwselfabriek Avis te Westzaan: 10 71 102 
83 114 17 6 9 98 21 121 34 101 103.

  De
puzzel
     van
 INGRID

Deze maand geen prijspuzzel. U kunt de oplossing dus niet insturen. De oplossing van de doorloper in het juninummer was POLLEKA, de oude naam 
voor een witte knikker beschilderd met blauwe of rode strepen. De winnaar van de cadeaubon is Cora Verhoef uit de Paradijsvogel in Westzaan.  
Van harte gefeliciteerd.

K R U I S W O O R D R A A D S E L

  De
puzzel
     van
 INGRID

 1 2 3  4  5  6  7 8 9  

10     11 12  13   14   15

16    17      18  19   

20   21     22   23  24  

25  26    27 28   29  30   

  31             

32 33         34   35  

 36    37  38  39  40    

41    42  43  44  45  46  47

48   49     50   51  52  

53  54    55 56   57  58   

  59   60    61      

 62    63   64   65    

66  67  68   69  70 71    72

73 74     75  76  77   78  

79   80  81   82 83    84  

85  86  87   88     89   

 90  91        92    

93    94  95  96  97    98

99  100             

101 102     103    104   105  

106   107  108   109 110    111  

112  113  114   115     116   

117   118  119      120    

 121        122      
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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

Guy Mortier zei: Als ik eerlijk ben,  
moet ik zeggen dat ik lieg.

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  
20 oktober. Graag ontvangen wij uw kopij vóór 
1 oktober. 

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
25 sep  10.00 uur br. Bram van der Zijden
02 okt 10.00 uur br. IJke Aalders
09 okt 10.00 uur ds. Kok Klever
16 okt 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
23 okt 10.00 uur ds. Truus de Boer
30 okt  10.00 uur br. Klaas Arend Booij

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62.
25 sep viering Heilig Avondmaal
 9.30 uur en 16.00 uur ds. G. van Vliet
02 okt Israëlzondag  
 9.30 uur ds. G. van Vliet
 16.00 uur ds. J.H. Bonhof, Utrecht
09 okt 9.30 uur ds. P.A. Kok, Opperdoes
 16.00 uur ds. G. van Vliet
16 okt Michazondag 9.30 en 16.00 uur 
   ds. J. van Dijken, Nieuw-Vennep
23 okt 9.30 uur ds. L.J. Koopman, Capelle a/d IJssel
 16.00 uur ds. G. van Vliet
30 okt 9.30 uur ds. J.L. de Jong, Soest
 16.00 uur ds. G. van Vliet

Gereformeerde Gemeente Westzaan
25 sep 10.00 uur ds. G. Heijkamp en 
 15.30 uur leesdienst
02 okt 10.00 uur leesdienst en 
 16.30 uur ds. G.J. Baan
9 okt 10.00 uur leesdienst en
 19.00 uur stud. J.J. Hoogerbrug
16 okt 10.00 uur en 15.30 uur leesdienst
19 okt 19.30 uur ds. A. A. Brugge
23 okt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
30 okt 10.00 uur leesdienst en 
 19.00 uur stud. J. Janse

Protestantse Gemeente Westzaan
25 sep 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
02 okt 10.00 uur ds. J.P. Schouten, Naarden
09 okt 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
16 okt 10.00 uur pastor A. Martens, Heiloo
23 okt 10.00 uur ds. H. van Dorssen,  
   Koog aan de Zaan
30 okt 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.



24

Witte Vlinderweg 74 
1521 PS Wormerveer 
info@huighaverlag.nl

075-612 73 73 
www.huighaverlag.nl

Dat is mooi. Wij bedenken concepten, logo’s en huisstijlen en helpen je 
bij de branding van jouw product. Alleen behoeft e aan een visitekaartje 
of een folder? Dat kan ook. Een van onze vormgevers neemt jouw 
wensen met je door en gaat direct voor je aan de slag. Dat is zeker mooi.

Wauw!

WIJ ZORGEN VOOR HET WAUW-EFFECT 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


