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Taartjes  
en ander zoet

Voor het halen van de weekbood-
schappen voor ‘ons’ moeder heb-
ben we om en om een schema met 
zus in de buurt. Eerst kwam moeder 
nog mee en verzamelde ze resoluut 
haar eigen boodschappen. Maar 
het resolute verdween en het werd 
doelloos dwalen en zoeken naar 
wat ze nodig had. Toenemende 
angsten maakten dat ze niet meer 
mee wilde, nergens heen. Niet op 
visite, niet naar de kapper, niet 
naar de specialist, niet het huis uit 
en dus ook niet naar de winkel. We 
wenden aan het wekelijkse bood-
schappenbriefje. Daar was blind 
op te vertrouwen tot we ons in de 
winkel steeds vaker begonnen af te 
vragen of er geen fruit zou moeten 
komen of brood? Het duurt soms 
even voordat je  in de gaten hebt 
dat er overzicht ontbreekt en dat 
je denkt: hè, alwéér koffie? Alwéér 
filters? Tegenwoordig lopen we 
daarom haar voorraad én het wen-
senlijstje samen met haar na. Moe-
ders focus ligt vooral bij de afdeling 
zoet: koek, chocola, pepermunt, 
abrikozenjam, keukenstroop, taart, 
Karvan Cevitam. Met regelmaat 
zoekt ze redenen om taart te kun-
nen eten. Pas geleden is ze ‘ontsla-
gen’ van ziekenhuiszorg. Er veran-
dert in feite niets anders dan dat ze 
daar niet meer heen hoeft. En wat 
blijft is zorg om kwaal, medicatie en 
dagelijkse thuishulp die ze zo graag 
kwijt wil. Evengoed wilde ze vieren 
dat ze niet meer naar het ziekenhuis 
hoefde. En dát deden we natuurlijk 
met taart!

Linda Wessels, redactie

Wij vieren feest. 
En er komt héél veel taart. 
Want ons moeder wordt 90  
in maart!

Nederlied komt opnieuw naar  
De Kwaker
Nadat wij in december in De Kwaker met Nederlied een serie succesvolle kerstshows hebben gegeven, 
met daarin o.a. Harry Slinger, komen we op zondag 5 maart met een schitterend mooi kleinkunst-
liedjesprogramma.

‘Liedjes die niet mochten’
Westzaan en omgeving opgelet! 
Geheim, ssst, niet verder vertellen: 
‘Liedjes die niet mochten’ komt 
eraan! Een muzikaal kleinkunstpro-
gramma door het Nederlied Ensem-
ble uit Amsterdam. Op zondag 5 
maart om 14.00 uur. Kaarten zijn te 
koop via de website www.nederlied.
nl/liedjes-die-niet-mochten.  

In het programma liedjes van o.a. 
Robert Long, Frans Halsema, Annie 
MG Schmidt, Jules de Corte, Gerard 
Cox, Jacques van Tol, Dirk Witte, Jas-
perina de Jong, Martin van Dijk, Guus 
Vleugel, Harry Bannink en Willy van 
Hemert. 

Nu is het ondenkbaar dat een liedje 
niet gezongen mag worden. Maar 
ooit had Nederland zijn heilige huis-
jes, zoals ‘het fatsoen’, ‘de religie’ 
en ‘het koningshuis’. Wie daarover 
wilde zingen in het theater, voor de 
radio of op tv, kreeg te maken met 
de handhavers van de goede zeden. 
Bijvoorbeeld met de Radio Omroep 
Controle Commissie of met de Ver-
eniging Voor Eer en Deugd. Wist je 
dat de liedjes ‘Als op het Leidseplein 
de lichtjes weer eens branden gaan’ 
en ‘Op een mooie Pinksterdag’ 
verboden zijn geweest? Dat Robert 
Long de hete adem van christelijke 
censuur in zijn nek voelde bij zijn 
liedje ‘Jezus redt’? 

In dit prachtige programma komen 
beroemde voorbeelden aan bod van 
liedjes die niet mochten. Een eigen-
lijk ‘verboden’ liedjesprogramma. 
Geheimhouding verplicht! 
  
Het Nederlied Ensemble bestaat uit: 
•  verteller: Evert de Vries, 
•  muzikale leiding: Amos Osterhaus, 
•  trompet: Marcel Klingeler en 
•   zang: Mieke Bom, Kitty Kieftenbeld, 

Ingeborg Hairwassers, Bart  
Steenbeek, Emile Baars, Evert de 
Vries en Marcel Klingeler.
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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, 
buffetten, recepties en 

feestavonden.

U bent van harte welkom!

Zie onze website voor alle mogelijkheden.
 www.deprins-westzaan.nl
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Wolter Kroes opent Zaanse Top500 
in De Kwaker
Henny Huisman bij eerbetoon Margriet Eshuijs

Wellicht heeft u begin februari de flyer over de Zaanse Top500 in uw bus gekregen of het artikel in 
De Wessaner gelezen. Nog een paar dagen en dan eindigt de stemperiode voor de Zaanse Top500 
en kan de definitieve lijst opgemaakt gaan worden. Heeft u nog niet gestemd? Doe dat nog snel, 
want op 28 februari sluit de stembus om 23.59 uur. Toegang tot de stemmodule krijgt u via ‘www.
zaansetop500.nl’ of scan met uw mobiel de QR-code onderaan dit artikel. Heeft u een leuke anek-
dote of een herinnering aan een artiest of muzieknummer, vermeld dit in het commentaarveld. De 
dj’s maken daar dan melding van tijdens hun uitzending.

De Zaanse Top500 nadert met rasse schreden. 
Deze 3e editie vindt dit jaar plaats in dorpshuis De 
Kwaker. Het evenement is gratis toegankelijk en 
wordt ook via verschillende kanalen live uitgezon-
den, zie onderaan. Naast het uitzenden van de 500 
nummers treden elke dag verschillende artiesten 
en bands op, die dus ook vanuit uw huiskamer te 
volgen zijn. Maar de echte sfeer proeft u natuurlijk 
pas als u even binnenstapt in het ‘café’. U kunt dan 
tevens gebruikt maken van de uitgebreide leestafel 
met popbladen uit verschillende decennia.

Programma 17-19 maart 
Het definitieve programma zal begin maart ver-
meld worden op de website ‘www.zaansetop500.
nl’. Alle dagen zijn er optredens van verschillende 
artiesten, waaronder Alexander Broussard, bekend 
van z’n Billy Joel Experience tour. Hij deed vorig 
jaar met zijn band mee aan het SBS6-programma 
‘The Battle Of The Bands’, gepresenteerd door 
Gerard Ekdom, en won met z’n tweede plek een 
1,5 uur durend concert in een vol Ziggo Dome. 

Het programma tot nu toe: Op vrijdag 17 maart 
start om 9.00 uur de pre-show gepresenteerd door 
dj Jeremy. Hij blikt terug op de vorige twee edities 
en kijkt vooruit naar wat er staat te gebeuren. Om 
10.00 uur zal Wolter Kroes de officiële opening ver-
richten met het doorknippen van het lint en de 
bekende druk op de rode knop, waarmee nummer 
500 gestart wordt. Op vrijdagavond staat er een 
gezellige popquiz op het programma. Deelname 
is gratis. Wilt u hieraan meedoen, dan dient u zich 
wel van tevoren aan te melden via popquiz@zaan-
setop500.nl. Ook kunt u als groep inschrijven met 
een maximum van 5 á 6 personen.

Op zaterdagavond treedt van 22.00 tot 23.00 uur 
de band Maddogs op. Onder aanvoering van zan-
geres Sylvia schudden de mannen de ene na de 
andere hit uit hun mouw. Dit mag u zeker niet mis-
sen en ook niet het vervolg daarop, want dan staan 
de Zaanse Top500 dj’s tot 1.00 uur voor u klaar voor 
een onvergetelijk ‘voetjes van de vloer’-feest met 
Dance Classics uit de vorige eeuw. De volgende 
dag (zondag) wordt alweer vroeg gestart (9.00 uur) 
met het vervolg van de lijst en werken we toe naar 
de nummer 1. ’s Middags treedt Lorena & The Tide 
op, een jonge Zaanse band die vorig jaar hun eer-
ste lp/cd ‘Open Sea’ lanceerde, met een aantal zelf-
geschreven en -geproduceerde nummers.

Eerbetoon Margriet Eshuijs
Na het optreden wordt er een speciaal programma 
gestart gericht op Margriet Eshuijs, die ons op 29 
december 2022 is ontvallen. Een aantal Zaanse 
artiesten, waaronder Henny Huisman, blikken terug 
op haar carrière en delen hun persoonlijke verha-
len en anekdotes met ons. Margriet heeft de laat-
ste jaren samen met haar partner Maarten Peters 
veel energie gestoken in liedjes ter ondersteuning 
van stichting Alpe d’HuZes. Daarnaast was Margriet 
ook zeer actief met haar popkoor getuige hun laat-
ste cd ‘Room With A View’ met daarop 12 prachtige 
nummers. Onder leiding van een nieuwe dirigente 
brengt het popkoor als eerbetoon aan Margriet die 
zondagavond een aantal nummers ten gehore. Om 
21.55 uur wordt afgesloten met de nummer 1 in de 
Zaanse Top500 editie 2023 en wacht de organisa-
tie na een hectische voorbereiding nog een aantal 
opruimavonden.

Live-uitzendingen
We hopen dat u in groten getale naar het dorps-
huis komt! Mocht u toch verhinderd zijn, dan kunt 
u de uitzending toch op afstand live meebeleven. 
Naast de internet-streams zendt Omroep Stichting 
Uitgeest (OSU) uit via kabel-tv, kabelradio en ether. 

De uitzending is te volgen via:
•   Twee aparte streaming kanalen op  

www.zaansetop500.nl. U kunt dus zowel de 
Top500-lijst volgen als ook de optredens van de 
bands en artiesten.

•   OSU kanaal 106FM (ether)
•   Tv-kanaal 43 (Ziggo) of tv-kanaal 1502 (KPN).
•   Radiokanaal 104 (Ziggo) of radiokanaal 1202 (KPN)

Verschuivingen 
Op 10 januari was het een drukte van jewel-
ste in de recreatiezaal. Parteon en wat men-
sen van Evean hadden alle bewoners van het 
seniorencomplex uitgenodigd om eens te 
horen of er veranderingen wenselijk waren 
in of buiten het complex. Daar werd gre-
tig gebruik van gemaakt en de wensen zijn 
gebundeld. Een goede zet, en nu afwachten 
wat het resultaat wordt.

Op 31 januari was er bingo en wat een opkomst. 
Hier worden wij als vrijwilligers blij van: dat er 
zoveel mensen deelnamen aan deze gezellige 
middag. Hopelijk dat het zo blijft in heel 2023. 
We zien een behoorlijke verschuiving in de 
bewonerssamenstelling en wie weet is dat de 
reden van weer een gevulde zaal.

De maand februari begon uiteraard weer met 
een bingo en op 21 februari hadden we een 
muzikale middag met Ensemble Varia  onder 
leiding van Corrie Baltjes, een must om naar te 
luisteren. Muziek is emotie en dat is  waar het 
hen om gaat.

In maart hebben we weer een bingo en muziek 
van René Eshuijs. Kijk op het prikbord voor de 
datums en de tijden.

Marion Bruins

Activiteiten Lambert Melisz

Om te kunnen stemmen kunt u o.a. met uw 
mobiel de onderstaande QR-code scannen.
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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

Voor meer informatie en tijden:

www.yogawestzaan.nl
Of bel Evelien Hooning 0641114706

Hatha,  Critical Alignment,  Yin-Yang,
Rug- , Nek- en schouder Yoga

0 3lab
architectuur en ruimtelijke vormgeving

Wouter de Haas
J.J. Allanstraat 251, Westzaan
wouter@lab03.nl
06 24703797    www.lab03.nl
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Hoe kom je aan zo’n bijzondere achternaam?
Het is die van mijn man. Hij komt uit Curaçao. In de 
slaventijd kreeg je de achternaam van de man of 
vrouw voor wie je werkte: Eloise dus.

In mijn voortuin vertelde je dat die foto een inspira-
tiebron was voor het suikerwerk dat je maakt.
Klopt. Het begon ooit zo. Ik zat 
en zit nog steeds in het onder-
wijs. Op een gegeven moment 
was ik alleen nog aan het admi-
nistreren. Op een beurs kon je je 
inschrijven voor een workshop. 
Daar zag ik iemand een roos van suiker maken en 
heb die workshop gedaan. Ik was gelijk verkocht. 
Daarna ben ik een opleiding tot patissier bij de 
Bakery in Zaandam gaan volgen. Ik maak nu taar-
ten en decoraties van suikerwerk. Dit werk (zie foto) 
was voor een taartdecoratiewedstrijd.

Een taartdecoratiewedstrijd?
Ja (giechelt ze). In Nederland heb ik meerdere prij-
zen gewonnen, een keer zelfs goud. In Birmingham 
staan wel 2000 wedstrijdstukken: uit India, Taiwan, 
Korea, noem maar op. Daar ben ik van het ‘eeuwige 
zilver’, nooit hoger. 

Hoeveel tijd krijg je in Engeland om zo’n suiker-
werk in elkaar te zetten?
Ter plekke heb je hooguit driekwartier om je ‘sugar 
art flowers’ neer te zetten. Je maakt alles thuis 
klaar. Ik doe het in zwarte foodboxen met foam-
balletjes en we gaan met de boot over. Als je met 
drie werken meedoet, moet je goed kunnen orga-
nise ren. Bij mij is er gelukkig nog nooit iets afge-
broken. Voor een wedstrijd in Engeland heb ik een 
tijd geleden een orchideeëntaart gemaakt. Die 
bloemen hingen over de taart heen. Ik vond dat 
wel mooi. Maar volgens de jury mocht dat niet. Dat 
zou in de voorwaarden hebben gestaan. Ik had nog 
vijf minuten om de ijzers erin om te buigen, anders 
was het voor niks geweest. Heel Holland Bakt heeft 
mij gevraagd met die taart naar een van hun nabe-
schouwingen te komen. Vlak voor een wedstrijd 
heb ik thuis ook weleens de doos uit mijn handen 
laten vallen. Dat is één keer huilen, opstaan en 
weer opnieuw beginnen. Je kunt ze niet meer heel 
maken of hergebruiken.

Hoelang ben je met zo’n werkstuk bezig?
Dat is niet te zeggen. Het is meer: hoe pak ik het 
aan? Want zelfs een klein bloemetje moet je ook 
nog op kleur schilderen. Talloze keren gaat iets tij-

dens het proces helemaal over. Of er breekt iets af. 
Het moet uiteindelijk helemaal perfect zijn. In deze 
seringbloem zitten wel driehonderd kleine bloe-
metjes, knopjes, etc. In Nederland zijn misschien 
maar 25 mensen die dit ook commercieel doen. 
Mijn bruidstaarten zijn dan ook heel exclusief. Zelfs 
de suikerpasta maak ik zelf.

Je geeft ook nog les, zei je. Waar?
Op een basisschool in de Bijlmer. Onderwijs zit in 
je bloed. Ik werk met hoogbegaafde kinderen, die 
bij ons op de Day a Week school een dag per week 
extra les krijgen. Op hun eigen school moeten ze 
extra sommen maken of andere kinderen helpen. 

Wij geven ze tools om verder 
te komen. Daarom vind ik dat 
juist zulk dankbaar werk. Ik heb 
er achttien in de klas, van groep 
vijf tot en met acht.

Waar heeft je wieg gestaan?
In Breda. Na de pedagogische academie kreeg ik 
een baan in een dorpje vlakbij, maar al binnen tien 
minuten wist ik dat dat niks was. Op die school was 
alles afgepast. Nog diezelfde dag ben ik naar het 
Arbeidsbureau gegaan en drie maanden later ben 
ik in Rotterdam Krooswijk aan de slag gegaan. Mijn 
man kreeg in Hoofddorp een baan als boekhouder 
en toen zijn we daar gaan wonen.

Hoe zijn jullie in Westzaan terechtgekomen?
De kinderen van Roelien en Tom Thomas zaten bij 
ons op school. In hun kantine van Eijdenberg en die 
enorme tuin erachter konden die Bijlmer kinderen 
zich heerlijk uitleven. Met meerdere auto’s brach-
ten ouders ze daarnaartoe. Feesten, trampoline-
springen, heel leuk. Ik vroeg een keer aan Roelien 
of er in deze straat niet iets te koop stond. Toen zij 
kort daarop zei dat er bij haar aan de overkant een 
huis te koop kwam waren we binnen een half uur 
in Westzaan. We hebben het ongezien gekocht. Pas 
toen we naar de notaris gingen hebben we het nog 
even van binnen bekeken. Dat was denk ik in 2002. 
En hoe grappig is het dat op deze plek voorheen de 
chocolade fabriek van Grootes stond. Want ik maak 
ook chocoladetruffels en andere bonbons. 

Heb je nog (andere) hobby’s?
Ja, reizen. Maar dan gaat er altijd wel een bakboek 
meer, hoor. Haha! Met bakken kan ik echt uren 
bezig zijn. Het is mijn beroep, naast de dagen dat 
ik voor de klas sta. Mensen komen alleen via via bij 
mij terecht. Dat moet wel anders, maar ik heb een 
hekel aan sociale media. Ik ben bezig met een web-
site. High teas en taartbuffetten vind ik het aller-
leukst. Dat je dan van alle soorten taarten kleine 
stukjes kunt proeven. Van alles wat ik thuis maak 
proef ik wel, maar dat slik ik maar zelden door. Op 
een gegeven moment weet ik ook wel hoe het 
smaakt.

Wie vind jij zelf goede bakkers?
Patisserie Holtkamp. En Rudolph van Life & Cook-
ing en 24Kitchen. Die heeft het bakken naar huis 
gehaald. Of Robèrt van Beckhoven. Of wat dacht je 
van Huize van Wely. Nederland heeft heel goede 
‘bakkers’. Jammer dat de winkel van Dobla in Alk-
maar weg is. Echt Parijs’ niveau wat die verkochten. 
Ik heb in Parijs wel eens een toer gemaakt langs 
patisseriewinkels. Ja, dan proef je echt verschil. Kijk, 
supermarkten kloppen hun taarten zodanig met 
cake en slagroom op dat het veel lijkt, maar na een 
hap hou je niet veel over. Bij mij zien de gebakjes er 
niet alleen mooi uit, van binnen bestaan ze ook uit 
verschillende laagjes en smaakjes. 

Wat vind je belangrijk in het leven?
Er zijn meerdere dingen, maar ik vind liefde heel 
belangrijk. Hoe mensen met elkaar omgaan. Eer-
lijkheid vind ik ook belangrijk. Vanuit het geloof, 
van God… Hou van de mensen om je heen. En zeur 
niet. Probeer mensen te helpen. In coronatijd dacht 
ik: wat kan ik doen? Toen heb ik voor mensen die 
er helemaal doorheen zaten hier thuis gekookt. En 
hebben ze hier lekker gegeten.

Marijke van der Pol

IN DE SCHIJNWERPER
Iman Eloise: ‘In deze sering zitten wel driehonderd  
kleine bloemetjes’

‘Een dag in de week 
voor de klas’

Iman Eloise (56) woont met haar man 
Ashley (60) op J.J. Allanstraat 298. Toen ik 
op een middag in de voortuin bezig was, 
vroeg ze of ze een foto van de scheef-
bloem mocht maken. Dit interview komt 
daaruit voort.
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De Werkplaats 

Zangles  
Presenteren met impact  
Spreken voor groepen 

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

psycholoog PhD 

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

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

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

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

VEILIG WATER BEGINT MET EEN GOEDE CONTROLE
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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
www.jongwijs.nl • 075 77 10 202
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Koningsvaren vrij zeldzaam in 
Nederland 
Aan het Riettoppad is in het voorjaar de voorzichtige opkomst 
van de koningsvarens weer te zien. Ik verlang er nu al naar. Op 
mijn reis door Australië heb ik in het tropische regenwoud veel 
soorten varens gezien, ook de koningsvaren (Osmunda regalis). 
Die is in Nederland vrij zeldzaam, maar in het regenwoud heel 
algemeen. 
Er zijn duizenden soorten varens, verspreid over de hele wereld. 
De koningsvaren kan bijzonder groot worden, de naam zegt het 
al. Langs het Riettoppad is het erg vochtig tussen het loofhout 
en varens houden van een beschaduwde omgeving.

Boomvarens in  Australië. 
Foto: Fred Eerenberg

Koningsvaren

Varens vormen een plantengroep die 
in de geschiedenis van onze aarde 
als eerste bladeren produceerde. Ze 
komen al voor in meer dan 400 miljoen 
jaar oude fossielen. Bloemen en zaden 
verschijnen niet bij varens, wel sporen, 
die door ongeslachtelijke voortplanting 
zijn ontstaan. Ze zitten in hoopjes 
onderaan de bladeren. Langs het 
Riettoppad zie je de sporen in trosjes 
aan de buitenkant van de bladeren.
Varens hebben in de geschiedenis 
van de flora in Nederland slechts een 
bescheiden rol gespeeld. Waarschijnlijk 
komt dit door hun afhankelijkheid 
van zeer vochtige stand plaatsen. Er 
is een periode geweest waarin deze 
sporenplanten heel dominant over de 

hele wereld waren. Dat was de tijd direct 
na de inslag van de grote meteoriet aan 
het einde van het Krijt (65 miljoen jaar 
geleden). Uit onderzoek naar sporen 
en stuifmeel is naar voren gekomen 
dat varens gedurende een periode van 
10.000 tot 100.000 jaar de hele aarde 
overdekt hebben. Daarna namen de 
bloemplanten het heft weer in handen. 
 
Alle varens hebben wortels, een stam 
en bladeren. De meeste soorten 
hebben een wortelstok, een kruipend 
stuk stengel onder de grond. Een 
aantal groepen varens vormt met de 
stengels een schijnstam en hebben 
dan een boomachtig uiterlijk. Dat zijn 
boomvarens (zie plaatje). 

De koningsvaren is inheems in ons 
land en was waarschijnlijk voor 1800 
veel te vinden in bossen en tuinen. Dit 
veranderde toen de orchideeën uit de 
tropen bekend en geliefd werden en 
kwekers erachter kwamen dat je die 
orchideeën uitstekend op de wortelkluit 
van koningsvarens kon kweken. Ze 
werden toen massaal uitgegraven, 
waardoor ze steeds zeldzamer werden 
en zelfs op de rode lijst van bedreigde 
plantsoorten kwamen. Eind jaren 50 
kwam voor kwekers het alternatief 
van de in Australië groeiende Dicksonia 
Antarctica beschikbaar. Sindsdien 
maakt de koningsvaren gestaag weer 
zijn rentree in de Nederlandse natuur 
en kun je deze majestueuze varen weer 
in het vroege voorjaar in een vochtige 
omgeving als die van het Riettoppad 
tegenkomen.

Oorlogsmonument in Westzaan
In heel Nederland, dus ook in Zaanstreek, zijn 
diverse monumenten te vinden met daarop de 
namen van mensen die in de Tweede Wereld-
oorlog zijn vermoord door de nazi’s, omdat ze 
in het verzet zaten of onderduikers in huis had-
den. In Westzaan zijn gelukkig geen slachtof-
fers gevallen. Maar er zijn wel veel mensen in 
Westzaan geweest die aan het verzet meede-
den of onderduik boden aan joden en/of man-
nen die moesten werken in Duitsland. Omdat 
er geen oorlogsmonument is in Westzaan is 
het niet mogelijk om die mensen te eren door 
bloemen te leggen bij de jaarlijkse nationale 
herdenking.  

De gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog 
en wat er in huidige tijd in de wereld speelt, leert 
ons dat we moeten blijven strijden en aandacht 
vragen voor onze vrijheid, rechtsstaat en demo-
cratie. Hier is de jaarlijkse herdenking op 4 mei 
mede voor bedoeld. Nog mooier is het als er een 

plek in Westzaan is waar je elke dag heen kunt als 
daar behoefte aan is, vanuit welk gezichtspunt 
dan ook. Op 4 mei kunnen er bloemen worden 
gelegd, aansluitend op de herdenking. Het 4 mei 
Comité Westzaan wil een monument oprichten 
achter het Reghthuys ter nagedachtenis aan alle 
mensen die in de Tweede Wereldoorlog hun leven 
in de waagschaal hebben gesteld. En als tastbaar 
symbool van onze vrijheid. Het 4 en 5 mei Comi-
té Zaanstad ondersteunt dit initiatief van harte. 

We zijn op zoek naar ideeën uit Westzaan hoe het 
oorlogsmonument eruit kan gaan zien. We den-
ken aan een bescheiden gestileerd monument 
van cortenstaal op een sokkel van maximaal 1,8 
meter hoog. Heeft u een idee, laat het ons weten 
in een e-mail met een beschrijving, tekening of 
foto aan: gerda.steenbergen@planet.nl

Gerda, Jan, Patricia en Rina
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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
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31 Waar men de mosterd haalde
In de Middel woonde in de 18e eeuw het gezin 
van winkelier Pieter Sijmonsz. Kat en Marij-
tje Jans Schut. Kat was vermoedelijk de derde 
generatie winkelier daar aan de Middel. En ook 
hij werd opgevolgd door zijn oudste zoon Sij-
mon, geboren in januari 1773. Sijmon’s nage-
slacht zijn onder andere de veehouders Janus 
en Jaap Kat en diens broer Siem, die ons op 27 
januari jongstleden helaas is ontvallen, slechts 
acht dagen nadat zijn vrouw was overleden en 
kort na hun zestigjarig huwelijk in december 
2022. Een andere tak nazaten is na genera-
ties lang veehouder te zijn geweest, eveneens 
werkzaam in het winkelbedrijf, als eigenaren 
van de huidige supermarktketen DekaMarkt. 
Dit bedrijf werd in 1941 opgericht door nazaat 
Dirk Kat (initialen De Ka) en heeft sinds 2013 
ook een vestiging in Westzaan. Het echtpaar 
Pieter en Marijtje kreeg in totaal zes kinderen, 

waarvan Sijmon dus de oudste was. Maar er is 
nog een kind van belang. Dat is Dirk Pietersz. 
Kat die op 5 juli 1788 werd geboren in de Middel 
te Westzaan. Ook hij werd winkelier en daar-
naast fabrikant. Daar ga ik meer over vertellen.

Dirk Kat trouwde op 21 november 1813 te West-
zaan met Kaatje Jans Louwen, eveneens uit West-
zaan. Het echtpaar ging wonen op het huidige J.J. 
Allanstraat 89, de woning van Gerrit Jan en Kitty 
Brinkman. In 2008 werd de oude woning door hen 
gesloopt en de originele gebintconstructie werd 
door mij opgeslagen voor herbouw. Die onderde-
len heb ik doorverkocht naar Assendelft, waar het 
17e-eeuwse pand zou worden herbouwd. Helaas is 
dat er tot op heden niet van gekomen. Op de plek 
van het oude huis verscheen een nieuwe woning, 
waar de familie Brinkman nog steeds woont. 
Het echtpaar Kat vestigde zich dus daar en in het 

voorhuis kwam een winkel. Maar daar waren de 
ambities nog niet mee vervuld, want winkelier Dirk 
Kat liet in 1833 een molen bouwen, die de naam 
De Veldbloem meekreeg. De molen stond schuin 
tegenover zijn woning/winkel, enkele tientallen 
meters van de weg, aan het pad en de sloot naar 
oliemolen De Roggebloem, die ongeveer 150 meter 
ten oosten van de nieuwe molen stond. Molen De 
Veldbloem was een kleine achtkantige molen, met 
hout bekleed en gebouwd op een vierkante onder-
bouw met luiven en een losstaand pakhuis. Het 
molentje had een vlucht van circa 12 meter en was 
ingericht als mosterd- en schelpzandmaler. Voor de 
mosterdproductie was een koppel kantstenen en 
twee of drie koppels mosterdstenen in de molen 
opgesteld. Een ander product was schelpzand, 
daarvoor bezat de molen nog een koppel stenen. 

       U I T   D E   H I S T O R I E   V A N   W E S T Z A A N   -   D O O R   A R N O L D   S O L 
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Mosterdmolen De Veldbloem aan het Roggebloempad, gezien vanuit het westen omstreeks 1905. Achter het molentje is nog een stukje van de molenschuur van De Roggebloem te zien.

Lees verder op pagina 11 >>
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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!

Bent u op  
zoek naar advies  

over verzekeringen, 
hypotheken, financiën 

of pensioen?

Westzijde 318, Zaandam  
T 075 - 616 17 17

www.drvr.nl
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De mosterd die de molen fabriceerde was van een 
zeer uitstekende kwaliteit en genoot grote bekend-
heid. Naast een grote afzetkring binnen de Zaan-
streek, verkocht Kat ook aanzienlijke hoeveelheden 
mosterd in Amsterdam. De verkoop vond verder 
plaats door uitventen, in Westzaan onder andere 
door de zwakbegaafde Simon Fraij, beter bekend 
onder zijn bijnamen Simon Paipekop of Siem Don-
der in de Lucht (hij was bang van onweer). 

Dirk en Kaatje kregen twee kinderen, in 1815 een 
dochter Marijtje en in 1818 zoon Jan. Op 30 oktober 
1852 overleed Dirk Kat, 16 jaar, daarna zijn vrouw. 
Zoon Jan Dirksz. Kat (1818-1872) zette het bloei-
ende mosterd- en winkelbedrijf voort. Jan Dirksz. 
Kat was getrouwd op 18 december 1842 te West-

zaan met Adriana Barends Schoen uit Zaandam. 
Het echtpaar kreeg zes kinderen, waaronder Jan jr. 
en Dirk, die na de dood van hun vader het bedrijf 
voortzetten. 

In december 1871 speelde zich een groot drama 
in De Veldbloem af. Gerrit Kat, eveneens een zoon 
van eigenaar Jan sr. en een broer van Jan jr. en Dirk, 
raakte door onoplettendheid het raderwerk en 
werd daarin getrokken. ‘Hij raakte gruwelijk ver-
minkt en was direct een lijk,’ meldde de Zaanland-
sche Courant. De jongen was pas 20 jaar oud. Jan 
jr. overleed eveneens eerder, daarna zette Dirk het 
bedrijf alleen voort. 

Dirk Jansz. Kat werd geboren in 1847 en trouwde 

tweemaal. De eerste keer met Catherina Hendriks 
de Wijn in 1873. Dirk’s oudere broer Barend was met 
haar zus Femmetje getrouwd, beide dochters van 
bakker De Wijn te Westzaan, voorvader van de hui-
dige bakker uit Koog aan de Zaan. In 1873, bij zijn 
huwelijk, was Dirk Kat nog timmerman van beroep, 
maar kwam kort daarna in het ouderlijk bedrijf. Uit 
dit huwelijk is een kind bekend: Adriana, die in 1882 
overleed en slechts 8 jaar oud is geworden. Een jaar 
later overleed haar moeder Catherina de Wijn en 
Dirk Kat hertrouwde op 7 november 1884 met de 
weduwe Grietje Cornelis Slop, die winkelierster was 
en dus de winkel zal hebben bestierd. Dirk werd bij 
dit huwelijk mosterdfabrikant genoemd. 

Uit het tweede huwelijk werd in 1886 een zoon, 
Dirk jr., geboren, die ook eerder is gestorven dan 
zijn vader, bovendien ongehuwd. Op 5 maart 1914 
werd Dirk Kat voor de tweede maal weduwnaar en 
op 24 november 1929 is hijzelf overleden op 82-jari-
ge leeftijd. Hij woonde toen niet meer in het huis 
op nummer 89, want in 1907 had Kat een nieuw 
huis laten bouwen, tegenover de oude woning, 
ten westen van de mosterdmolen. Het pand werd 
gebouwd met een plat dak, zodat de molen bij wes-
tenwind niet te veel windbelemmering zou heb-
ben. Het huis is inmiddels weer gesloopt en in 2000 
vervangen door een nieuw huis, J.J. Allanstraat 84, 
bewoond door het gezin van Arian Oudkerk. 

Na het overlijden van Dirk Kat in 1929, werd molen 
De Veldbloem verkocht aan fouragehandelaar Jan 
Schoen Simonsz., die direct ten zuiden van de molen 
woonde. Daar woont nu de familie Wiering. De 
molen was toen al jaren niet meer in gebruik en ern-
stig in verval geraakt. In 1932 werd de romp omge-
trokken, de klap was tot in de verre omtrek te horen. 
Na de sloop bleven de molenstenen nog tientallen 
jaren op de plek liggen, tot circa 2007. Het molenerf 
werd eigendom van melkboer Simon Schoen, het 
huis op nummer 84 van zijn neef loodgieter Simon 
Schoen. Om ze te onderscheiden werden ze Siem 
Melk en Siem Lood genoemd. Nu is het oude mole-
nerf in gebruik als tuin van de familie Oudkerk.

Tot zover de historie van een alleraardigst molentje 
dat de naam De Veldbloem droeg en beter bekend 
was als De Mosterdmolen. Ik heb in het verleden 
nog veel mensen gesproken, die de molen nog 
hebben zien draaien, daar aan de J.J. Allanstraat, 
die vroeger de Krabbelbuurt was en nog vroeger 
het Zuideinde.

De Mosterdmolen kort voor de sloop in 1932 gezien vanuit het zuiden. Links het molentje De Vlijt van Jan Sol, die woonde aan de 
J.J. Allanstraat 86.

J.J. Allanstraat in 1978 links de voormalige woning en winkel van Dirk Pietersz. Kat, als laatst bewoond door de familie Brinkman. 
Rechts de woning die door kleinzoon Dirk Jansz. Kat werd gebouwd in 1907 en werd gesloopt in 2000. Nu staat daar de woning van 
de familie Oudkerk. In het midden van de foto zien we de boerderij van Groot in aanbouw.

De molenstenen van De Veldbloem lagen nog jarenlang op het 
erf van de voormalige molen, maar zijn rond 2007 verdwenen.  
De foto, gezien vanuit het noorden, maakte ik in 1999.

>> vervolg van  pagina 9
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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



13

Jubileumfeest
Op vrijdag 20 januari hebben de afdelingen 
Westzaan (40 jaar) en Assendelft (45 jaar) van 
De Zonnebloem een jubileumfeest gegeven 
in de kantine van SVA in Assendelft. 

Nadat we de ruimte gezellig hadden aangekleed 
kon het feest beginnen. Samen met zo’n 70  
Zonnebloemgasten, vrijwilligers, ex-vrijwilli-
gers en de Zaanse Parelvissers is het  een zeer 
geslaagde en gezellige middag geworden met 
hapjes en drankjes. 

De Zaanse Parelvissers brachten er goed de 
sfeer in met hun liedjes, waaronder verschil-
lende meezingers. De oprichtster van Westzaan, 
Truus Stoete, was ook aanwezig op het feest en 
we hebben haar een mooi bos bloemen aange-
boden.

Anneke van ‘t Hoff-Martens 
secretariaat afdeling Westzaan, 06-2442 1811

Oprichtster van de afdeling Westzaan Truus 
Stoete (links) werd in het zonnetje gezet.

Dubbel jubileumfeest
Op 1 april 1946 is de Westzaanse Gemeenschap 
officieel opgericht. Het doel van de vereniging 
is het activeren van, het bijdragen tot, en het 
organiseren van gemeenschapsactiviteiten in 
het dorp Westzaan. Dit doel is te lezen in de sta-
tuten van de vereniging en dat doel is er nu na 
bijna 77 jaar nog steeds. Het verenigings leven 
bloeit en de diverse evenementen in het dorp 
laten zien dat het doel nog steeds actueel is. 

Een belangrijke schakel voor het samen beleven 
van activiteiten is dorpshuis De Kwaker. En dat doet 
het dorpshuis sinds 1 april 1982 al 40 jaar lang. Het 
dorpshuis is een centrale plek in het dorp, waar elke 
dag wel wat te doen is. Waar je een zaal kunt huren, 
een feestje kunt geven of activiteiten kunt organi-
seren. Waar een klein dorp groot in kan zijn.

Tijd dus om stil te staan bij het meer dan 75-jarig 
bestaan van de Westzaanse Gemeenschap en het 
40-jarig bestaan van dorpshuis De Kwaker. Dat 
stilstaan doen we samen op vrijdag 31 maart van 
20.00 tot 22.00 uur in De Kwaker. Met een hapje en 
een drankje en een kort officieel gedeelte, maar 
vooral door elkaar te ontmoeten en te spreken. 
Tijdens de receptie is er een foto-expositie te zien 
van de Digitale Beeldbank en een digitale presen-

tatie door Aart van ’t Hoff. U bent samen met uw 
partner van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij 
onze gezamenlijke receptie. Wij horen graag of u 
van deze gelegenheid gebruikt wilt maken. 

Via deze link kunt u zich aanmelden: 
https://forms.gle/2YTymQkDuhT9nGDr8. 

Rina Schenk, 
namens het bestuur van de  

Westzaanse Gemeenschap  en het bestuur van  
De Kwaker

Claude Monet in Zaandam 
In 1871 verbleef de later wereldberoemde kunstschilder Claude Monet (1840-1926) vier 
maanden in Zaandam en maakte er 25 schilderijen. Begin oktober van dat jaar reisde Monet 
met zijn gezin via Amsterdam terug naar Parijs, met in de bagage nog 24 van deze doeken. 
Alleen het portret wat hij van Guurtje van de Stadt maakte, een werk in opdracht, bleef in de 
Zaanstreek achter. Er was toen dus geen Zaankanter te vinden die geïnteresseerd was om een 
Monet te kopen. Het zou dan ook nog een aantal jaren duren voordat zijn toen vernieuwende 
impressionistische stijl van werken wereldwijde aandacht en ook waardering kreeg. Vandaag 
de dag behoort werk van Monet tot belangrijke museale collecties of is verborgen in kostbare 
privé verzamelingen.

In november 2019 nam de Willem Jansen Stich-
ting het initiatief om deze meesterwerken nader 
te onderzoeken, en werd samen met Henk Heij-
nen, conservator van het Molenmuseum en Zaans 
Museum, en molenkenner Ron Couwenhoven 
een projectgroep gevormd. Al vrij snel werd dui-
delijk dat deze Zaanse werken van Monet nooit 
eerder echt aandachtig zijn onderzocht en kwa-
men er meerdere vragen naar voren. Die vragen 
worden beantwoord in het boek Claude Monet in 
Zaandam, dat de stichting afgelopen jaar in het 
Zaans Museum presenteerde. En dat op de dag af 
precies 151 jaar nadat Monet aan de Hogendijk in 
Zaandam voet op Zaanse bodem zette.Naast het 
werk van Monet komt nog een aantal buitenland-
se schilders aan bod, zoals de Fransman Armand 
Guillaumin, die begin 1900 in Koog aan de Zaan 
verbleef. Van hem werden maar liefst 17 schilde-
rijen ontdekt die hij maakte rond De Hemmes bij 
het Kalf in Zaandam. Ook de Zaanse schilders die 
zich later door Monet hebben laten inspireren 
komen in het boek ruim aan bod.

Het is met bijna 300 bladzijden en veel afbeeldin-
gen een heerlijk kijk- en bladerboek geworden, 
waarin je zo maar uren kunt doorbrengen. 

Het boek is voor € 19,95 onder meer te verkrijgen 
bij Galerie Staphorsius of via www.uitgeverij-
noord-holland.nl.
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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

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

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
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ZUIDERVERMANING

Van houtbouw en 
smuigers….

Smuiger’ of ‘smuigerd’ 
komt van ‘smuigen’ of 
‘smuken’, wat onder 
meer ‘laag zijn’ bete-
kent. Van een smuiger 
wordt voor het eerst 
melding gemaakt in 
1644 bij een stolp in 
Westzaan. De Zuider-
vermaning heeft een 
prachtig exemplaar! 
Maar welke verhalen 
worden ermee verteld?

De omschrijving van het fenomeen klinkt nogal 
prozaïsch, maar volgens Bart Carel Nieuwenhuijs 
is de smuiger de kers op de taart in een Zaans 
pand. Vroeger, maar zeker ook nu nog, was het de 
vuurplaats. Hier werd niet alleen de woning ver-
warmd, maar er werd ook gekookt.

Molenaar en houtbewerker Nieuwenhuijs, die al 
bijna 25 jaar huizen, molens en pakhuizen res-
taureert, komt op donderdag 9 maart vertellen 
over houtbouw en… smuigers! Aan de hand van-
beeldmateriaal  vertelt hij over het restaureren 

en betegelen van dergelijke stookplaatsen.
Donderdag 9 maart, 20.15 uur. 
Toegang €7,50, kaarten via  
reserveren@zuidervermaning.nl en aan de zaal.

Teun&Teun
Niemand weet waarom Bach zijn eerste zes klavier-
suites Engelse suites noemde. Had een Britse mece-
nas de compositieopdracht gegeven? Droomde 
hij van een overzeese triomf? Of was het de naar 
Engeland uitgeweken Fransman Charles Dieupart 
die met zijn Six suites de clavessin tot voorbeeld 
strekte? Met één Teun op blokfluit en één aan het 
klavecimbel presenteren Teun & Teun arrangemen-
ten van dit canonieke repertoire die het oorspron-
kelijke contrapunt van Bach en Dieupart prachtig 
uitlichten.

Teun Wisse  (blokfluit) en  Teun Braken  (klavecim-
bel), oftewel Teun & Teun, ontmoetten elkaar op 
het conservatorium in Utrecht. Met repertoire van 
de zeventiende eeuw tot het heden speelde het 
duo op podia in Nederland, Duitsland, Schotland, 
Bulgarije en Zwitserland. 

Zaterdag 18 maart, 20.15 uur, kaarten via oude-
muziek.nl en aan de zaal. 
Normaal  € 25,00 Vriend € 21,00 cjp/student € 10,00 
(excl. transactiekosten).

Schilderskring en 
Jonge Helden uit 
Oekraïne
De Schilderskring Zaanstreek-Noord houdt van 
19 maart tot en met 16 april voor het eerst een 
expositie in de Zuidervermaning. Er is veel divers 
werk te zien in verschillende technieken: van olie 
en acrylverf, tot aquarel en gebruik van gemeng-
de technieken. In het werk komt het plezier van 
het schilderen en tekenen tot uiting. Iedere dins-
dagochtend komen de achttien leden bij elkaar in 
het gebouw de Springplank in Assendelft. Dit jaar 
is het gezamenlijke thema ‘Wonen tussen water’ 
en de leden hebben zich laten inspireren tot het 
maken van zeer uiteenlopende kunstwerken. 

Tijdens de opening spelen twee erg jonge Oekra-
iense helden dit keer piano. Het zijn de 16-jarige 
Nestor Shalimov  en zijn 17-jarige vriend Fjödor 
Shaposhnikov. Ze komen allebei uit Kharkov, een 
stad die al maanden onder Russisch vuur ligt. Bei-
de jongens zaten in de Oekraïne op de muziek-
academie, ‘Ik begon met klassieke muziek, maar 
ik heb nu de jazz ontdekt,’ vertelt Fjödor. ‘Ik pro-
beer nu een plaats te krijgen op de jazzafdeling 
van het Utrechts conservatorium.’

Onnodig te zeggen dat de jongens wel een zak-
centje kunnen gebruiken, dus de Zuiderverma-
ning hoopt op een gul publiek!

Zondag 19 maart, ieder uur vanaf het hele uur 
tussen 13.00 en 16.00 uur. 
De Zuidervermaning is open vanaf 12 uur. De 
expositie duurt tot 16 april. Voor openingstijden: 
www.zuidervermaning.nl
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Willem Jansen – De Weelbrug in Westzaan.

Jubilerende Willem 
Jansen Stichting 
organiseert Zaanse 
KunstSalon
Dit jaar bestaat de Willem Jansen Stichting 50 
jaar. Al een halve eeuw zet de stichting zich in om 
de artistieke nalatenschap van de Westzaanse 
kunstschilders Willem Jansen en zoon Chris Jan-
sen te bewaren en onder de aandacht te brengen. 
Een van de activiteiten in dit jubileumjaar is het 
organiseren van de Zaanse KunstSalon.

‘We herkennen het allemaal wel,’  vertelt voorzitter 
Arjen van Ginkel. ‘Je hebt een schilderij aan de wand, 
maar eigenlijk wil je wel eens wat anders. Daarvoor 
organiseren we de Zaanse KunstSalon: particulieren 
kunnen een kunstwerk voor de verkoop inbrengen 
en een andere liefhebber kan zijn slag slaan en een 
werk van een bepaalde schilder waar hij al zo lang 
naar op zoek is aanschaffen.’ Hiervoor berekent de 
stichting een kleine vergoeding, om daarmee andere 
activiteiten weer verder mogelijk te maken. 

Het accent ligt bij de Jansens en hun Zaanse tijdge-
noten, waarbij je kunt denken aan Freek Engel, Ger-
rit Slavenburg, Adriaan Timmers, Jan de Boer, Frans 
Mars, Gerrit de Jong, Felicien Bobeldijk, Jaap Kaal, Jan 
Kruijver, Leo Poelmeijer en Klaas Bood. Maar ook is 
er werk te zien van kunstenaars van buiten de Zaan-
streek, zoals Piet van Wijngaerdt en de Haarlemmer 
Leendert de Vogel. Verder zijn er meerdere werken 
op papier te koop van Clemens Briels, Karel Appel en 
Corneille. 

Kortom, een heel gevarieerd aanbod in de galerie, 
waar veel te kijken valt. Leuk is ook dat gedurende de 
verkoopexpositie werk kan worden ingebracht, zodat 
ook een tweede bezoek op een later moment zeker 
de moeite waard is. Ook deze keer verleent Galerie 
Staphorsius belangeloos de medewerking en stelt 
de expositieruimte ter beschikking. Rob Staphorsius 
adviseert desgewenst bij het bepalen van de ver-
koopprijs van een kunstwerk.

De Zaanse KunstSalon loopt tot en met zaterdag  
1 april.

Galerie Staphorsius, 075-6143 000
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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

 
staphorsius.nl

papier- en olieverfrestauratie 

schoonmaken van schilderijen 

inlijsten & Passepartouts

in- en verkoop van schilderijen  

kaarten & grafiek 

taxatie & bemiddeling

Adv_Wessaner_Staphorsius.qxp_Opmaak 1  27-

  
  
  
  
  
  
  

 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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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

Vachtige vriendjes en poezelige pootjes
Als ik bij de boerderij/trimsalon van Janneke Leijen op de Nauernasche Vaartdijk 28 aankom word ik hartelijk verwelkomd door een echte 
dierenliefhebster. Ze ontpopt zich weldra als een volwassen nazaat van Pippi Langkous, die dit dierenpension als een echte dierenvriendin 
met volle overgave runt. Ze doet dit samen met haar drie-jarige dochter Haelie Kae, die als zij niet naar de peuterspeelzaal is, al een pittige 
hulp geworden is bij het verzorgen van de dieren, waar ze in het geheel niet bang voor is.

Naast Haelie Kae zijn er nog enkele stagiaires, die elk 
een opleiding volgen tot dierenverzorgster of die-
renarts en haar bij het vele werk behulpzaam zijn. 
Ze vervangen haar ook tijdens de jaarlijkse vakan-
tieweek die Janneke broodnodig heeft na een jaar 
lang voor de dieren gezorgd te hebben. En dieren 
heeft Janneke naast haar pensiondieren voldoende 
op haar boerderij. Zo zijn er 15 Walliser schwarznase 
schapen, 25 quessant-schaapjes, 3 zwangere alpa-
ca’s, een klein minipaardje, kippen en eenden en de 
7 Australian shepherd-honden die Janneke als fok-
ster momenteel opvoedt. Daarnaast heeft ze ook 16 
Britse kort- en langhaarkatten in haar cattery. Je kunt 
hier terecht voor de aanschaf van een stamboomkit-
ten. 

Het is dus iedere morgen vroeg opstaan voor Jan-
neke en Haelie Kae om iedereen van eten te voor-
zien. Gelukkig is er rond de boerderij 1500 m2 terrein 
waarop diverse van elkaar gescheiden speelruimtes 
met trainingsattributen voor de honden zijn aan-
gebracht en waar ook gehoorzaamheidstrainingen 
gegeven worden, die voor jonge pups erg belang-
rijk zijn. Voor de schapen en alpaca’s zijn rechts naast 
de boerderij nog eens 3,5 hectare land beschikbaar, 
zodat ook deze dieren niets tekort komen.

Met haar advertentie in De Wessaner waarin zij haar 
boerderij aankondigt als: Binnenkort open! is Jan-
neke voorzichtig begonnen met het aantrekken van 
klanten. Maar nu al zijn er voldoende aanmeldin-
gen voor haar dag-, weekend- en vakantie opvang 
van honden, katten en knaagdieren en moet er aan 
uitbreiding van de opvang en de trimsalon worden 
gedacht. De verwachting is dat dit in maart 2023 
gereed zal zijn, inclusief een compleet kattenhotel 
op haar noordelijke veranda. Hierdoor zal de opvang 
van haar eigen katten alsook van de pensionkatten 
goed geregeld zijn. 

Er wordt door Janneke altijd op gelet dat al haar 
opvangdieren moe en relaxed naar hun baasjes 
teruggaan. Door de deskundige begeleiding en 
ervaring van Janneke en haar overwicht op de 
dieren worden die vaak na een paar dagen of een 
weekje opvang in het pension, socialer en makkelij-
ker in de omgang met andere dieren. Janneke krijgt 
hier vaak positieve berichten over van haar cliënten. 
Voor wat betreft halen en brengen van dieren is Jan-
neke bijzonder soepel. Ná afspraak kun je van ‘s mor-
gens 7 uur tot ‘s avonds 11 uur bij haar terecht om je 
dier te brengen of op te halen. 

Naast de opvang is er een hondenschool, waar je 
samen met Janneke en je hond diverse cursussen 
kunt volgen. Denk aan gehoorzaamheids-, detectie-, 
behendigheids- en puppytraining. Janneke organi-
seert ook regelmatig op haar erf verjaardagsfeestjes 
voor kinderen, die ook door Healie Kae geweldig 
gewaardeerd worden De alpaca’s en Indische loop-

eenden, die dan vrij over het erf mogen rondlopen, 
zijn dan telkens welkome en grappige toeschouwers 
die de vreugde voor de kinderen verhogen. Voor het 
boeken van een plekje voor je dier, of het nu voor 
een dag of een week of wat langere vakantie is, kun 
je haar bereiken via 06 4850-5937 of jleijen2802@
gmail.com.
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Dewi Fraij wint Visser-Schoenprijs
Maandag 9 januari vond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Westzaanse Gemeenschap in ’t Reghthuys de uitreiking plaats van de Visser-
Schoenprijs. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan de meest verdienstelijke Westzaner van het afgelopen jaar. Dit jaar viel de keuze op Dewi Fraij. 
Wouter Veenis van het Visser-Schoenfonds prees de inzet van Dewi Fraij voor het dorp. Zij is de laatste jaren steeds meer de drijvende motor achter 
De Dag van Westzaan geworden. Bovendien organiseert ze samen met haar ouders elk jaar het Sinterklaasmuseum. De prijs bestaat uit een wissel-
trofee, een geldbedrag en een fraai boeket.

Dewi Fraij is met haar 21 jaar de jongste prijswin-
naar ooit. Ze studeert facility management aan de 
Hogeschool Inholland in Diemen. In het weekend 
zit ze achter de balie bij Van der Valk in Oostzaan. 
Ze houdt van tekenen, graferen en dansen. In haar 
dankwoord memoreerde Dewi Fraij hoe ze zeven 
jaar geleden een keer met haar vader meeging 
naar een vergadering over De Dag van Westzaan. 
Ze was het niet van plan, maar na afloop van de 

bijeenkomst ging ze naar huis met de taak om de 
dag te promoten op Facebook. Daar kwam al snel 
het notuleren van de vergaderingen bij en het 
maken van de flyer. Later ook het beheren van het 
mailcontact en het afnemen van interviews voor 
de speciale editie van De Wessaner. Als je ouders 
vrijwilligers zijn, word jij het vanzelf ook, zei Dewi 
in haar toespraakje in ’t Reghthuys. De ervaringen 
die ze opdoet bij het mede-organiseren van De 
Dag van Westzaan zei ze goed te kunnen gebrui-
ken bij haar studie. Ze raakte ontroerd toen ze ver-
telde dat het vrijwilligerswerk haar ook wel eens 
te veel werd. Vooral als de druk toeneemt en haar 
ouders haar eraan herinneren dat ze achterloopt 
op school. En nu staat ze een volle zaal toe te spre-
ken, terwijl ze vroeger zo verlegen was. 

Dewi zei de toekenning van de Visser-Schoenprijs 
te zien als de kers op de taart van haar vrijwilli-
gerswerk voor De Dag van Westzaan. Iets wat haar 
motiveert om het gewoon weer een jaar te doen. 
En daar kunnen wij, als Westzaners, alleen maar 
heel blij mee zijn.

Peter Groot

Kaldenbach Piano’s & Vleugels
Nauerna 43a, 1566 PD Assendelft 
023 547 61 72   •   06 17 224 024

www.kaldenbachpiano.nl   •   info@kaldenbachpiano.nl

• Grote passie voor ons vak
• Onze service:
 - reparatie
 - restaureren
 - stemmen
 - onderhoud
 - inkoop en taxatie 

Alles onder één dak

Bechstein 
Seiler

Feurich
Bösendorfer 
Schimmel

getoetst op kwaliteit

Podologiepraktijk Loopfit-Fahner
Behandelt voet- en voet gerelateerde houdingsklachten 
 Afspraak maken? Tel:075-6160726

 
Aangesloten bij de Stichting LOOP. 

Erkend door vrijwel alle zorgverzekeraars

Tel: 075-6160726
Bezoek ook onze website:

www.podologie-loopfitfahner-zaandam.nl 

Loopfit-Fahner
Penningweg 73 E 
1507 DG Zaandam

Fysio Witt 
Dorpsstraat 283 
1531HH Wormer

Medisch Centrum Gezond Plus
Stationsstraat 9
1521 DT Wormerveer

Dewi Fraij. Foto Inholland.
Wouter Veenis overhandigt de wisseltrofee aan prijswinnaar 
Dewi Fraij.
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Horizontaal: 
1 omlijsting (4), kleverig broodsmeersel (6), 2 on-
deugend (5), elk (5), 3 landcode van Ierland (2), 
knijpen (5), roem (3), 4 deel van je hals (6), an-
kertouw (4), 5 grote wereldzee (6), opbergzakje 
(4), 6 stad in Duitsland (4), mevrouw (4), de dato 
(afk.) (2), 7 rangtelwoord (5), drogisterijketen (2), 
biersoort (3), 8 waternimf aan de Rijn (7), gemeen 
(3), 9 hulpkracht bij een popgroep (6), onderwijs-
type (2), sciencefictionfilm (2), 10 halfedelsteen 
(5), meisjesnaam (5), 11 landcode van Grieken-
land (2), Iers Republikeins Leger (3), hoofdek-
seltje (5), 12 gele kleur (4), klimwerktuig (6), 13 
verbond (4), roepnaam Eisenhower (3), voetbal-
club uit Den Haag (3), 14 slaapje (3), maand (3), 
Nederlandse wereldkampioen wielrennen 1979 
(4), 15 vriend (Spaans) (5), Japanse zwaardvecht-
kunst (5), 16 radio golflengte (2), openbare tuin 
(4), deel van de hals (4), 17 struisvogelachtige (3) 
bloedvat (4), regenscherm (3), 18 kantoormap 
(6), windrichting (4).

Verticaal:
1 muisarm (3), adellijk (5), saus met stukjes vlees 
(6), kapsel (4), 2 godin van het onheil (3), be-
schermer van natuur en milieu (7), godsdienst 
(2), getal (6), 3 ophouden (6), heel mooi (5), 
boom (3), minicomputer (4), 4 boerderij (4), ede-
len (4), Europees land (6), kloostergemeenschap 
(4), 5 stad van Flipje (4), tegenslag (6), familielid 
(2), reptiel (6), 6 haast maken (4), computerpost 
(5), elke (6), Nederlandse omroep (3), 7 rivier in 
Duitsland (4), samenwerkende groep (4), aange-
daan(7), dopingmiddel (3), 8 grondsoort (3), niet 
jong (3), zangstukje (6), tropische vruchten (6), 9 
regeringshoofd (9), de lucht betreffende (4), mu-
zieknoot (3), muziekterm (2).

Zijn de juiste woorden ingevuld, dan lees je in 
de gekleurde balk van boven naar beneden de 
vroegere benaming van als iets slecht afloopt.

Vrijwilligers Koningsdag gezocht

Ieder jaar organiseert de Westzaanse Ge-
meenschap met veel plezier Koningsdag in 
Westzaan. Op deze dag zijn er activiteiten 
voor jong en oud. Zoals attracties voor kin-
deren, vrijmarkt, braderie, foodtrucks en nog 
veel meer. Samen proberen wij er een groot 
feest van te maken.

Helaas hebben wij voor Koningsdag 2023 een 
vrijwilligerstekort waardoor het nog niet dui-
delijk is of wij de festiviteiten op Koningsdag 
kunnen organiseren. Wil jij graag dat de festivi-
teiten in Westzaan in 2023 doorgaan? En heb je 
tijd en vind je het leuk om mee te helpen met 
de organisatie? Wij zoeken vrijwilligers voor 
de organisatie vooraf en/of vrijwilligers die 
op de dag zelf een uurtje of langer willen hel-
pen. Heb je interesse of wil je meer informatie?  
Stuur dan een mailtje naar bestuurwg@west-
zaan.nl of bel mij even op 06-8249 2789.

Westzaanse Gemeenschap,
Reinhold Damminga 

  De
puzzel
     van
 INGRID

De doorloper van deze maand is geen prijspuzzel, u kunt de oplossing dus niet  
insturen. De oplossing van de prijspuzzel uit het decembernummer is: Wij wensen jullie 
een gelukkig en goed 2023. De winnaar is Zwart uit de Gruttostraat. Hij of zij heeft een 
cadeaubon van 50 euro gekregen. Van harte gefeliciteerd! 
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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

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
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‘Liedjes die niet mochten’
Zondag 5 maart Nederlied Ensemble met 
‘Liedjes Die Niet Mochten’. Een muzikaal 
kleinkunstprogramma, aanvang 14.00 uur. 
Kaarten verkrijgbaar op www.ticketkantoor.
nl/shop/kwaker-westzaan. Zie ook de 
voorpagina.

Gezocht
Op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 maart wordt 
de Zaanse Top 500 uitgezonden in De Kwaker. De 
Kwaker wordt dat weekend omgetoverd tot echt 
muziekcafé, er zullen tal van (muziek-) activiteiten zijn.
We zijn nog op zoek naar een aantal gastheren 
of gastvrouwen en barmedewerkers die één of 
meerdere dagdelen ons team willen versterken. 
Lijkt dit je wat? Meld je dan aan via info@dorpshuis-
westzaan.nl of 075-6310 352.

Jubileum
Op 11 maart bestaat De Kwaker 40 jaar. Eén van onze 
vrijwilligers heeft het hele archief gedigitaliseerd. 
We zijn nu nog op zoek naar iemand die hier een 
PowerPoint- presentatie van kan maken. 

Kindertheater
Zondag 26 maart de kindertheatervoorstelling Plons 
(4+). De bekroonde muzikale familievoorstelling 
over de avonturen van kikkervisje Kiki door Theater 
Smoespot. Reguliere verkoopprijs € 5,80. Vrienden van 
De Kwaker krijgen € 2,50 korting. Kaarten verkrijgbaar 
op: www.ticketkantoor.nl/shop/plons. Ben je nog geen 
Vriend van De Kwaker? Meld je dan aan via de mail met 
je naam en adres, dan maken wij het in orde.

Theater Smoespot met Plons. Foto Henk de Reus.

Bridgen
Kortgeleden hebben we een middagje bridgen 
gecombineerd met Italiaans eten. Hebt u ook zin om 
iedere week een avondje te bridgen, meld u dan aan 
bij bridgeclub De Kwaker of kom een keertje kijken 
op dinsdagavond. Kijk voor meer info op de site van 
De Kwaker: www.dorpshuis-westzaan.nl.

Zijn we alweer gewend om 2023 en niet 2022 in te vullen? Ik moet er altijd even over nadenken. Februari is 
de maand dat mijn man en dochter beiden jarig zijn. Zelfs op dezelfde dag. Best wel knap dat ik bevallen 
ben op de verjaardag van mijn man. We hoeven nu maar één keer de verjaardag te vieren en dat scheelt 
weer. Wij zijn vaak wel van de zelfgemaakte taarten. Tegenwoordig moet je met veel dingen rekening hou-
den. Geen suiker, vegan of glutenvrij. Deze maand maar een glutenvrije monchoutaart. Voor meer van dit 
soort recepten, zijn ze te vinden op: Glutenvrije recepten.

Monchoutaart
10 personen
Bereidingstijd: ruim 2 uur

Wat hebben we nodig:
• 300 gram glutenvrije chocoladekoekjes
• 125 gram gesmolten boter
• 200 gram monchou
• 250 ml slagroom
• 1 zakje klop-fix
• 2 blaadjes gelatine
• 100 gram suiker
• 2 eetlepels suiker
• 1 zakje vanillesuiker
• 1 citroen
• 1 pot kersen vlaaivulling (560 gram)

Bereiding:
Maal de koekjes fijn. Voeg de gesmolten boter toe 
aan de koekkruimels. Bekleed de bodem van een 
springvorm met bakpapier en verdeel het koek-
mengsel over de bodem. Druk het een beetje plat. 
Laat de bodem afkoelen in de koelkast. Laat de 
gelatine weken in koud water. Klop de slagroom 
samen met de vanillesuiker, 2 eetlepels suiker en 
klop-fix stijf. Doe de monchou, citroenrasp en 100 

gram suiker in een andere kom. Mix dit tot een 
romig mengsel. Doe het sap van een halve citroen 
in een steelpan en verwarm dit. Haal de pan van 
het vuur en los de gelatine op. Giet de gelatine bij 
het roomkaasmengsel en mix dit erdoor. Doe ver-
volgens de slagroom bij de roomkaas en spatel de 
mengsels door elkaar. Giet de monchou over de 
koekjesbodem. Laat de taart minstens 2 uur opstij-
ven in de koelkast. 

Weetje:
Monchou is de Franse naam 
voor, mijn wang/mijn liefje of 
honing. Het is een merknaam van 
zuivelcoöperatie Friesland Campina. De kaas 
wordt alleen in Nederland verkocht. De roomkaas 
kan gebruikt worden als broodbeleg, maar ook in 
koude en warme gerechten. Het is bekend gewor-
den door de monchou-taart met een bodem van 
Bastognekoeken en kersen als topping. Er kan ook 
cheesecake mee worden gemaakt.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Westzaans 
Dameskoor 
treedt op
Al eerder berichtten wij over het aanstaande 
jubileum van het Westzaans Dameskoor. De 
datum is zondag 26 maart. Het wordt een mid-
dagconcert en de opbrengst komt ten goede 
aan het KWF Kankerfonds. Het concert vindt 
plaats in de Zuidervermaning. Er wordt een 
afwisselend programma aangeboden, van klas-
siek tot modern met o.a. Nella Fantasia en een 
Abba-medley. Onze pianiste Inge Reijn speelt 
een medley op het orgel, onze dirigente Nancy 
Latour speelt een klassiek stuk van Händel op 
de dwarsfluit en een van onze koorleden Kim 
Bloem zingt een solo met begeleiding van Inge 
Reijn op het orgel. Voor het volledige program-
ma verwijzen wij u naar de website: westzaans-
dameskoor.nl
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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

Drijvende Steigers BV

• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers

Kanaalweg 5 A, 1566 NA Assendelft, 075-6351695

• boomrooierij • boomverzorging 
• boomveiligheidscontrole

• bomen en planten
• stobbenfrezen 

www. meijerboomverzorging.nl of bel  06-21800308
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K E R K D I E N S T E N

Godfried Bomans zei: 
Het leukste van een feest is  

de dag ervoor.

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 vrijdagochtend op 
Torenstraat 4 terecht voor het spreekuur van de 
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 23 maart. Graag ontvangen wij uw 
kopij vóór 1 maart. 

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 € 27,50 krijgen zij het een jaar lang toegestuurd. 
Een berichtje naar het secretariaat is voldoende.

De Wessaner digitaal 
Wilt u De Wessaner digitaal lezen? Dat kan. Op de 
website van de Westzaanse gemeenschap www.
westzaan.nl vindt u ons digitale archief met meer 
dan 20 jaargangen van De Wessaner. De nummers 
kunnen ook gedownload worden.

Doopsgezinde Gemeente
De diensten zijn in de Kooger Vermaning
26 feb 10.00 uur ds. Cocky Brouwer, 
 begin van de 40 dagen tijd
05 mrt 10.00 uur in de Zuidervermaning, 
 br. IJke Aalders
12 mrt 10.00 uur br. Hans Fronczek
19 mrt 10.00 uur br. Bram van der Zijden
26 mrt 10.00 uur ds. Cocky Brouwer

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62.
26 feb 9.30 en 16.00 uur ds. J. van Dijken, 
 Nieuw-Vennep
05 mrt 9.30 en 16.00 uur ds. B. de Graaf, Nunspeet
08 mrt Biddag voor gewas en arbeid
 beide diensten in Westzaan
 15.30 en 19.30 uur ds. G. van Vliet
12 mrt 9.30 en 16.00 uur ds. G. van Vliet
19 mrt voorbereiding Heilig Avondmaal
 9.30 uur ds. G. van Vliet
 16.00 uur ds. M.P. Hofland, Haarlem
26 mrt viering Heilig Avondmaal
 9.30 en 16.00 uur ds. G. van Vliet

Gereformeerde Gemeente Westzaan
26 feb 10.00 en 15.30 uur leesdienst
05 mrt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
12 mrt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
15 mrt Biddag 15.00 en 19.30 uur 
 ds. C. van Ruitenburg
19 mrt 10.00 uur leesdienst en 19.00 
 ds. J.B. Huisman
26 mrt 10.00 uur leesdienst en 19.00 ds. K. Boeder

Protestantse Gemeente Westzaan
26 feb 10.00 uur ds. S. Visser, Zaandam
05 mrt  10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
12 mrt  10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
19 mrt 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
26 mrt 10.00 uur ds. P. Verhoeff, Alkmaar

Wanneer komt De Wessaner uit?
23 maart   21 september
20 april   19 oktober
25 mei   23 november
22 juni   21 december



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

  

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


