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‘Rust zacht, beste Ed,
en bedankt voor 
je mooie brieven’ 

De dingen die
voorbijgaan
Vorige maand was het 26 jaar ge-

leden dat mijn moeder overleed. 

Zij was lang heel erg ziek en haar

sterven bracht gek genoeg ook op-

luchting. Er is geen keus geweest.

En zo gaat het vaak. Mensen om 

je heen verliezen mensen om zich

heen. Tot je zelf aan de beurt bent.

De dingen die gebeuren.

De Wessaner werd de afgelopen 

anderhalf jaar verrijkt met brie-

ven van Ed Blaauw aan Melchert 

Leguijt en vice versa. Twee oud-

collega’s en dorpsgenoten die aan 

elkaar gewaagd waren en hun 

zieleroerselen en bespiegelingen

over het leven via de column ‘Hoe

gaat het nou?’ met ons deelden. 

We hadden afspraken over bijdra-

gen, ook voor dit nummer, maar 

helaas kon Ed ze niet meer waar-

maken. Op de eerste juli, een mid-

dag vol regen en wind, hebben tij-

dens een mooie bijeenkomst heel 

veel mensen met elkaar afscheid 

genomen van Ed. De geur en kleur 

van een leven gevuld met mooie

woorden en anekdotes. De pijn

van het gemis was voor sommigen

al goed voelbaar. De kracht van sa-

men rouwen. Je gaat naar huis met

meer bagage en gedeelde emo-

ties. Maar ook in het schrijnende

besef dat het echt voorbij is.  

Linda Wessels,
Redactie De Wessaner

Daniëlle Koopman had haar man 
opgegeven voor het programma 
Help mijn man is klusser!, een pro-
gramma waarin een klusser wordt 
overvallen door John Williams en 
samen met zijn klusteam het ach-
terstallige werk moet aanpakken. 
Hoe heeft ze dit alles ervaren en 
hoe gaat het nu met haar?

“Geblinddoekt en hand in hand met 
John liep ik de trap op naar mijn 
nieuwe woonkamer. Ik was zo bang 
dat ze alles in fl uorescerende kleu-
ren hadden gemaakt, of oranje. Of 
dat er uiteindelijk helemaal niks was 
gebeurd! Alle scenario’s schieten op 
dat moment door je hoofd.” In de 
nieuwe woonkamer van haar boer-
derij in Westzaan blikt Daniëlle terug 
op de periode rond de afl evering van 
afgelopen maart. Ze is een geboren 
en getogen Zaanse. Met haar blonde 
krullen en vrolijke uitstraling lijkt ze 
jonger dan de 39 jaar die ze is. De 
woonkamer is ruim maar knus; een 
hoog plafond, daglicht vallend door 
de vele dakramen, donkere meubels, 
houten balken en harige kleden. Het 
is stijlvol ingericht in natureltinten, 
met hoge glas-in-looddeuren die de 
woonkamer van het nog onafgemaak-
te gedeelte scheiden. Een verdwaalde 
stofzuiger en een stapeltje tijdschrif-
ten op de grond verraden nog net 
dat je niet in een woonmagazine bent 
beland. Kers op de taart is het weidse 
uitzicht: voor een kabbelend slootje 
en koeien in de wei rondom de boer-
derij. Rechts verderop staat de water-
toren van Assendelft en als je goed 
kijkt, kun je Haarlem zien liggen. 

Driekwart jaar geleden zat Daniëlle er 
nog niet zo zonnig bij. Na een verbou-
wing van tien jaar aan hun boerderij, 
met daarnaast haar werk als gastouder 
in het Zaanse voorhuisje op hun erf en 

Boukes eigen aannemersbedrijf, zat 
ze er helemaal doorheen. “Ik heb de 
stoute schoenen aangetrokken en het 
programma Help mijn man is klusser! 
gemaild. Mijn man Bouke is een harde 
werker en een echte vakman, maar de 
verbouwing was zoveel werk. Alles 
was nog casco. Ik wilde hem een duw-
tje in de goede richting geven door 
hulp te vragen voor het realiseren van 
de woonkamer.” De kennismaking 
met John Williams, de presentator 
van het programma, zal ze niet snel 
vergeten. “Het was zenuwslopend. Ik 
deed de deur open en zag John voor 
de eerste keer, gelijk met de camera 
erbij. Ik dacht: o, daar is hij echt!” Dani-
elle lacht en roert in haar koffi  e. “Ik 
bleef maar ratelen en kon wel door 
de grond zakken. Gelukkig is de helft 
ertussenuit geknipt.”

Tijdens de interviews kwam er veel 
oud zeer naar boven. “Het is gek en 
pijnlijk om jezelf terug te zien. Als ik 
mezelf bekijk, denk ik alleen maar: 
ach, arme vrouw... Alle ellende van 
de afgelopen jaren werd opgerakeld 

voor de camera. We hebben zoveel 
tegenslagen gehad en onze relatie 
stond vaak onder druk. De uitzending 
is eigenlijk één groot verwerkings-
proces geweest.” Voor Boukes reactie 
was ze heel zenuwachtig. Maar hij kon 
haar actie waarderen en was blij met 
de samenwerking met de klusjesman-
nen van het programma en met het 
eindproduct. Ook de onthulling van 
de woonkamer, waar ze geblinddoekt 
door John naartoe geleid werd, was 
spannend. Vijf dagen lang verbleef ze 
bij vrienden zonder iets te zien van het 
resultaat. Gelukkig bevalt het. “Echt 
prachtig, helemaal mijn stijl!” En knik-
kend naar de twee hangstoelen aan 
de balken: “Deze zijn ook geweldig, 
we zitten er vaak samen in.”

Daniëlle vindt dat het programma een 
eerlijk beeld heeft neergezet. Wel zijn 
er wat uitspraken uitgeknipt, waar-
door een en ander anders overkwam 
dan hoe ze het in werkelijkheid had 
gezegd. Omdat Boukes asperger, een 

‘De uitzending is eigenlijk één groot 
verwerkingsproces geweest’

Bouke en Daniëlle Koopman 

in hun nieuwe woonkamer.
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Zaanweg 116, 1521 DR  Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Van Zaane Tweewielers

Westzijde 64, 1506 EG Zaandam 075 617 30 15, www.zaane.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.

Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan • Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136
www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl

Menu
Frisse salade met gerookte kalkoen, walnoten, 

appel, bacon en kerriemayonaise
•

Gebakken zeewolffi  let met kreeftensaus
of

Varkenshaasmedaillons met champignonroomsaus
•

Frambozentunnel met bosvruchtensaus
en slagroom

€ 27,50
Bovenstaand menu wordt geserveerd met gemengde salade 

en keuze uit friet of gebakken aardappelen.

Diverse soorten brood, banket, 
pizza en hartige broodjes.

Kom ook eens genieten van 
een heerlijk kopje koffi  e met gebak!

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, 
zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur.

Bezorging is mogelijk, ook in de avond.

Bakker Verhagen
Kerkbuurt 64, 1551 AE Westzaan

Tel. 075-6284041   
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Joery Hauzendorfer (38) heeft tijdens de 
veiling van VVV Westzaan het kavel ‘In de 
Schijnwerper’ gekocht. Ik spreek hem op zijn 
werk bij autobedrijf Hauzendorfer aan de 
Tienlingstraat 14 in Zaandam. Hij woont met 
zijn vrouw Ying (39) en hun kinderen Max (7) 
en Carmen (5) op J.J. Allanstraat 323.

Wanneer ben je hier komen werken?
Eigenlijk wilde ik accountant worden, maar ik ben 
hier toen ik jong was mijn vader Herman (60) gaan 
helpen en van het een kwam het ander. Hij had 
nog voorgesteld dat ik eerst ergens anders zou 
gaan werken, maar het werd hier zo druk dat het 
daar nooit van is gekomen. Het bedrijf staat nu nog 
op allebei onze naam (een vof). 
Ying werkt hier denk ik een jaar 
of acht. Fulltime, maar zij kan 
ook makkelijk weg voor de kin-
deren.

Hoe doen jullie dat qua opvang?
De kinderen blijven twee keer per week over op 
school (De Kroosduiker Noord) en de andere dagen 
haalt Ying ze op. Ik probeer tussen de middag ook 
zoveel mogelijk thuis te zijn. Dat kan, omdat ik dan 
meteen auto’s die naar Westzaan moeten weg-
breng en andere daar meteen ophaal. We hebben 
veel klanten in Westzaan.

Wat is de kracht van jullie bedrijf?
Ik weet niet hoe het er bij een ander aan toegaat, 
maar ik denk de persoonlijke benadering. De een 
stelt een reparatie die niet dringend is uit tot de 
volgende servicebeurt, terwijl een ander zijn of 
haar auto permanent in perfecte staat wil heb-
ben. Dus het scheelt als je de klanten een beetje 
kent. Kijk, de prijs moet gewoon kloppen. We wer-
ken met fl at-rate tijden. Dat zijn vaststaande tijden 
waarbinnen een bepaalde reparatie gedaan moet 
kunnen worden. Je krijgt bij ons altijd een gespeci-
fi ceerde bon met de werktijden erop.

Hebben jullie last van de crisis gehad?
Nee. Een keer leek het minder te worden, dat we nog 
maar drie dagen van tevoren werk hadden, maar we 
hebben gelukkig nooit een dag zonder gezeten. Er 
werken vijf mensen in de garage en drie hier achter 
de balie/op kantoor. We overwegen iemand extra 
aan te nemen, want we hebben zeven bruggen, dus 
dat zou kunnen. We verkopen geen nee, dus als het 
moet gaan we ’s avonds door. We hebben ook wel 
op zaterdag gewerkt, maar het houdt ook een keer 
op. We hebben een paar heel goede uitleesappara-
ten, waardoor we ook voor andere bedrijven diag-
noses kunnen stellen. Want juist het interpreteren 
daarvan is nog een vak apart. Storingen zijn gerela-
teerd aan allerlei kleine onderdelen.

Jij ziet jezelf hier wel oud worden?
Op zich wel, maar je weet niet hoe het in de auto-
branche verder zal verlopen. Ik denk dat we over 
twintig, dertig jaar allemaal elektrisch rijden. Of op 
waterstof. Wie heeft er dan nog een eigen auto? 
Dat weet je niet. Voor hetzelfde geld meld je op je 
telefoon: ik moet nu naar Amsterdam en dan komt 
er een auto of taxi voorrijden. 

Wat wordt het denk je: 
waterstof of elektrisch?
Ik denk waterstof. Omdat je daarmee een veel gro-
ter bereik hebt. Nu is elektrisch vooral fi scaal heel 
voordelig. Maar als de overheid stopt met subsi-
die geven, dan kost een gemiddelde auto al gauw 

€ 38.000,-. Ja, en je denkt bij 
elektrisch natuurlijk aan het 
milieu, maar ik zie hier aan de 
overkant van het kanaal een 
berg kolen liggen die nodig is 
om die elektriciteit op te wek-

ken. Zonne-energie is nog maar een paar procent 
van alle elektriciteit die er nodig is. Op een liter 
water kun je straks zomaar een paar duizend km rij-
den, als het niet meer is. Dan heb je die accu’s niet 
nodig en je hoeft niet op te laden. Veel makkelij-
ker dus. Voor elektrische auto’s heb ik hier wel alles 
al in huis. Zelfs ondergrondse oplaadpalen. We 
zijn ook allemaal gecertifi ceerd om met dat soort 
auto’s te werken. 
Ik ben zelf bezig een auto op waterstof te kunnen 
laten rijden. Ik heb een apparaat gekocht dat niet 
echt op waterstof loopt, maar op waterstofdamp. 
Dan schijnt je auto toch 20 à 30% zuiniger te kun-
nen rijden. Helaas heb ik nog geen tijd gehad dat in 
mijn auto in te bouwen. Maar nogmaals: het hangt 
echt van de overheid af wat het in de toekomst 
gaat worden.

Hoe gaan je kinderen 
later autorijden?
Als we straks allemaal met 
sensoren gaan rijden kun je je 
afvragen of die later nog wel 
een rijbewijs moeten halen. 
Maar we gaan het meema-
ken. Er zijn nu al apparaatjes 
in auto’s ingebouwd die met 
de dealer en de garage kun-
nen communiceren over de 
technische kant van de auto. 
Dat je straks op je telefoon 
een berichtje krijgt of je een 
afspraak met ons wilt maken. 
Ja, het zou zelfs kunnen dat je 
je agenda aan die van ons kop-
pelt, hahaha! Maar dat is alleen 
maar mooi.

Zo te horen heb je veel plezier in je werk.
Zeker. Maar de kwaliteit van je leven is natuurlijk 
ook erg belangrijk. Het is leuk als je het op je werk 
naar je zin hebt, maar je hebt ook nog een privéle-
ven met kinderen en vrienden. Ik eet ’s avonds altijd 
thuis of bij mijn schoonouders in Assendelft. Vaak 
is het snel eten en meteen door naar de voetbal. 

Voetbal is je grote hobby?
Ja. Ik ben vice-voorzitter. En ik voetbal in Westzaan 
3. Alle kleedkamers worden momenteel verbouwd 
en we hebben veel jeugdspelers, dus dat is erg 
leuk. Ook leuk dat Max nu voetbalt met een paar 
kinderen van jongens die ik al heel lang ken. 

Waar ben je geboren?
In de Vogelenbuurt. Ik zat op De Rank op school. 
Niet omdat we gelovig waren, maar omdat mijn 
moeder dat een betere school vond. Wij kozen 
voor de ‘Noorderschool’ vanwege vriendjes en zo. 
Ik breng de kinderen niet zelf naar school. Op de 
peuterspeelzaal heb ik dat wel gedaan, maar je 
knippert met je ogen en ze zitten al op de basis-
school. Het gaat zo snel!

Wat vind je belangrijk in het leven?
Ja, gezondheid natuurlijk. En dan het liefst zonder 
zorgen. Maar die heb ik niet veel. Je ziet mensen 
om je heen ziek worden of wegvallen. Nee, pro-
beer zoveel mogelijk te genieten. Als je op een 
rustig moment door het dorp fi etst en er is een 
mooie lucht, dan denk ik: ja, lekker! Je leeft zo gauw 
gespannen. Kom ik thuis dan is het van even snel 
eten, snel nog met die apen spelen en hup weer 
door naar de voetbal. En dan ben ik altijd gemid-
deld ook nog een kwartier te laat. Maar dat is 
bekend, hoor. 

Marijke van der Pol

IN DE SCHIJNWERPER
Joery Hauzendorfer: ‘Werken en voetbal’

‘Wie heeft er dan 
nog een eigen auto?’
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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!

Di. t/m Za.
geopend

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

M. SLAAP & Zn  v/h W.H. Spiegel

J.J. Allanstraat 64, 1551 RN Westzaan 
Tel. 075 - 616 27 08, E-mail: mslaap@outlook.com

sedert 1948

  rolluiken
  markiezen
  lamellen
  jaloezieën

  zonneschermen
  rolgordijnen en horren
  knikarmzonneschermen
  ook voor onderhoud en reparaties

Torenstraat 2  -  1551 BL Westzaan  -  Tel. 075 - 621 34 99
www.obmverzekeringen.nl

Uw financieel
specialist
met kantoren in Broek in Waterland, 

Wervershoof en Westzaan.

Sandra Klokkemeijer Robert 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

P.D. Bouw Westzaan
Middel 24, 1551 SP Westzaan, 06-20605445
www.pdbouwwestzaan.nl
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N A T U U R  I N  E N  O M  W E S T Z A A N  -  F R E D  E E R E N B E R G

Visdief broedt graag op eilandjes

Om de buit, vooral kleinere vissen, op 
te sporen, kunnen ze boven het water 
bidden of hangen, net als een buizerd 
of torenvalk. Het lijkt erop dat ze zich 
volledig focussen op de prooi. Mijn 
directe aanwezigheid lijkt ze niet te 
storen. Ik vind ze zo leuk omdat het 
felle, fanatieke jagers zijn. Na een duik 
in het water zien ze er eventjes minder 
charmant uit: verfomfaaid. Ze hebben 
een voorkeur voor landelijke open 
gebieden zoals de Zaanstreek, het 
liefst weidegebied met traag groei-
end, kort gras. Het voedsel bestaat uit 
vis, larven, kreeften en insecten. Soms, 
als je geluk hebt, zie je ze in late avond-
uren rond lantaarnpalen vliegen. 

Voortplanting
Een legsel bestaat doorgaans uit 2 á 
3 geelbruine tot donkerbruine eie-
ren van gemiddeld 41 x 30 mm, met 

grijze en donkerbruine vlekken. De 
broedduur bedraagt 20 tot 23 dagen. 
Visdiefj es hebben soms twee legsels 
in een seizoen. Verrassend genoeg 
nemen ze er sinds kort ook genoegen 
mee hun nesten op platte grinddaken 
van woningen of fabrieken te maken. 
Op deze wijze hebben ze waarschijn-
lijk minder last van grondpredatoren 
zoals de vos, of andere stoorzenders.
Al vroeg in april komen de visdiefj es 
vanuit het zuiden ons land binnen-
druppelen. Onze Nederlandse visdie-
ven overwinteren voornamelijk langs 
de West-Afrikaanse kust, van Maurita-
nië tot Nigeria aan toe. 

Echte globetrotters
Een verrassend en zeer uitzonderlijk 
verhaal is te vertellen over een jonge, 
wel erg dappere visdief, die als kui-
ken werd geringd op 30 juni 1996, in 

midden-Finland. Deze buitengewone 
anekdote toont overduidelijk aan 
dat deze kleine vogels reusachtige 
afstanden kunnen afl eggen. Op 24 
januari 1997 werd het dier terugge-
vonden op het Gippsland-meer in 
Zuidoost-Australië: een reis van maar 
liefs 22.500 kilometer! Er wordt aange-
nomen dat de vogel eerst de voor vis-
diefj es normale route heeft gevolgd 
van Finland via de Noordzee en langs 
de Atlantische kust tot Zuid-Afrika. 
Toen is deze trekker waarschijnlijk in 
een storm terechtgekomen die hem 
helemaal in het verre Australië deed 
belanden. Al met al heeft deze wereld-
reiziger per dag gemiddeld meer dan 
200 kilometer afgelegd. Alleen zijn 
grotere broer, de noordse stern, legt 
jaarlijks nog grotere afstanden af. Deze 
soort stern ziet meer daglicht dan enig 
ander wezen in de wereld, het vliegt 
jaarlijks heen en weer tussen de noord- 
en zuidpool. De noordse stern maakt 
namelijk elk jaar twee poolzomers 
mee. Dat kan alleen door een reis van 
twee maal zo'n 16.000 km te maken 
tussen het noordelijke broedgebied 
en de zeeën ronde de Zuidpool. De 
noordse stern is ook in Nederland te 
zien, vooral als doortrekker.

Vanuit Afrika komen de meeste vis-
diefj es naar onze kust om hier te broe-
den. Ze hebben een grote voorkeur 
voor visrijke, heldere wateren, zoals 
de Nauernasche vaart, het Reefgebied 
en het Noordzeekanaal. Ik zie ze regel-
matig hangen langs het open water 
van het Riettoppad, de Euverenweg of 
langs Communicatieweg naar Assen-
delft. Favoriete broedplekken zijn 
eilandjes waar grondpredatoren als 
de vos niet makkelijk het nest kunnen 
plunderen. 
De visdief is de algemeenste stern en 
bereikt een lichaamslengte tot onge-
veer 35 centimeter. Het is een mooi 
gezicht om de volslanke vogel met 

zwarte kopkap en diep gevorkte staart 
te zien jagen. De snavel heeft een fel 
oranjerode kleur met een zwarte punt, 
de poten zijn mooi rood van kleur. De 
boven vleugels en de rug zijn van ver-
schillende grijstonen.

Een stukje geschiedenis
Het is nu niet meer voor te stellen, 
maar in het het begin van de 20ste 
eeuw werden visdiefj es en ook ander 
soortige sterns massaal afgeschoten 
vanwege het decoratieve verenkleed. 
Het betrof een modegril van de rijkere 
dames die het modieus vonden een 
paar veren door de hoed te steken als 
extra decoratie. 
Rond 1900 broedden meer dan 30.000 
paar visdieven in ons land, waarvan 
veruit de meeste langs de kust. Net 
als bij de grote stern leidde afschot 
voor de dameshoeden-modegril en 
het rapen van eieren tot een forse 
afname. Het aan de kaak stellen van 
deze praktijken door Vogelbescher-
ming Nederland leidde in 1908 tot de 
bescherming van de visdief. Gelukkig. 
De aantallen namen weer fl ink toe, 
met een top van 45.000 paren in 1939. 
Afgezien van een terugval in de oorlog 
bleef de soort talrijk, totdat lozingen 
van gechloreerde koolwaterstoff en 
roet in het eten gooiden; er trad groot-
schalige vergiftiging van het milieu 
op. 2010 was een goed broedjaar, nu 
nemen de aantallen jammer genoeg 
weer wat af. Zie grafi ek.

Visdiefj es (Sterna hirundo) doen hun naam zeker eer aan. Ik vind het 
altijd een prachtgezicht als ze vliegensvlug en op acrobatische wijze, 
een kleine vis uit het water weten te grijpen. Ze zijn in staat om als een 
speer, loodrecht naar beneden te duiken. 

Visdief (broedvogels)
broedvogel trend - Nederland

© Netwerk Ecologische Monitoring (Sovon, CBS)
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vorm van autisme, vaak tussen hen 
in heeft gestaan, kwam dit in de uit-
zending ter sprake. Daniëlle heeft 
gezegd dat ze na googelen en een 
daaropvolgend bezoek aan een psy-
choloog bij het Centrum van Autis-
me terechtkwamen en dat Bouke 
daar uiteindelijk de diagnose heeft 
gekregen. Het stukje van de psycho-
loog en het Centrum van Autisme is 
er helaas uitgeknipt waardoor het 
lijkt alsof ze zelf de diagnose van 
internet had geplukt. Daar kreeg ze 

op de sociale media commentaar op. 
“Ach, het is jammer maar ik maak me 
er niet druk om”, zegt Daniëlle schou-
derophalend. “We weten zelf wel hoe 
het is gegaan.”
Ook van hun naaste omgeving kreeg 
ze reacties, variërend van ‘Wat dapper 
dat je dat hebt gedaan!’ tot ‘Je gaat je 
man toch niet zo te kakken zetten!’. 
Een bekende was bang dat Boukes 
eigen aannemersbedrijf door het 
programma failliet zou gaan. Niets is 
minder waar. “De mensen in de bouw-
wereld reageerden heel begripvol en 
weten dat Bouke goed werk levert. 

Juist dankzij zijn asperger kan hij goed 
focussen en is hij heel precies. In de 
uitzending kwam duidelijk naar voren 
dat hij een vakman is.” Het stel wordt 
geregeld herkend, wat ze leuk vinden. 
“We krijgen veel positieve reacties als 
’Wat is het mooi geworden!’ en ‘Waren 
jullie niet op tv?’. Laatst waren we in de 
snackbar in ons dorp en toen reageer-
den de mensen met: ‘Hé, bekende 
Nederlanders!’” 

Spijt dat ze haar man heeft opgege-
ven heeft Daniëlle allerminst. “We 
hebben nog veel te doen, maar het 

begin is er nu. Aankomende drie 
maanden heeft Bouke vrij genomen 
om hier te gaan klussen. We zijn door 
het programma meer naar elkaar 
toe gegroeid en hebben onze oude 
hobby stijldansen weer opgepakt. 
Mensen hebben nu begrip voor onze 
situatie en leven meer met ons mee. 
En alle meubels, manuren en materi-
alen voor de woonkamer hebben we 
van het programma gekregen.” Dan, 
stralend: “Het is allemaal één groot 
cadeau geweest!”

Ellen Lindenbergh

Vervolg van pagina 1 >>
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Burgemeester Verstegenstraat 53

1551 TB WESTZAAN

06 - 31 68 28 45

www.timmerbedrijfsomer.nl

Nieuwbouw / Verbouw
Onderhoud / Renovatie

Timmerbedrijf Somer
WESTZAAN

info@timmerbedrijfsomer.nl

www.schramadvocaat.nl

Nauerna 40A - 1566 PD Assendelft

 T 075 670 74 44 - F 075 670 88 45

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar

Een complete training in slechts 30 minuten!

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.45 - 12.00 uur
(Gesloten met reguliere schoolvakanties)

Maandkaart 1x per week 25 euro
Maandkaart onbeperkt 35 euro
10 rittenkaart 65 euro

Middel 6, Westzaan
Tel. 06 255 249 14
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Op het moment dat ik dit schrijf 
is het drie weken voor de zo-
mervakantie. Wij hebben in de 
groep een ‘camping’ gemaakt. 

Op onze camping staat natuurlijk 
een tent, met luchtbed en slaap-
zak. Ook staat de barbecue klaar 
met lekkere worstje en tomaten. Dit 
alles kunnen we opeten aan de pick-
nicktafel onder de parasol. Dan is er 
ook nog een ijswinkeltje waar we 
heerlijk softijs kunnen kopen en als 
we dan klaar met eten zijn kunnen 
we nog even van de glijbaan. Op de 
vensterbank staan fototoestellen 
klaar om al deze vakantievreugde 
vast te leggen.

Het is zo gezellig om de peuters zo 
bezig te zien, heerlijk! Ze staan als 
volleerde koks te barbecueën. Alle 
worstje worden keurig op tijd om-

gedraaid en 
als ze gaar 
zijn krijgen 
wij het op 
een bordje 

opgediend. Ja, wij 
worden weer heel 
goed verzorgd, door 
onze peuters. Bij de 
ijswinkel wordt het 
ijsje eerst gescand, 
voordat het afgere-
kend moet worden. 
De peuters hebben 
echt de grootste lol 
met elkaar.

In de kring hebben 
we het over op va-
kantie gaan. Zodra 
we vragen wat ze 
op vakantie gaan 
doen, is het eerste 
antwoord ‘zwem-
men’. Maar ook aan 
het strand schelpen 
zoeken en kastelen 
bouwen. Eén peuter zei dat zij niet 
zo goed wist hoe je een zandkasteel 
moest maken. Een andere peuter 
ging het haar precies uitleggen: Eerst 
je emmer vol zand doen en aandu-
wen en dan keer je gewoon je emmer 

‘Camping’ Babino

om en heb je een kasteel. De peuter 
keek hem verrast aan en zei ‘dat ga 
ik eens proberen, dank je wel’. Ja, de 
peuters leren veel van elkaar en dat is 
heel leuk om te zien. Als u dit stukje 
leest hebben we vakantie. Maandag 

29 augustus zijn we weer open. We 
wensen iedereen een fi jne zomer, 
met veel zonneschijn!

Babino Peuteropvang Westzaan,
Monique van Westrop



7

door WILLEM TIP/deel 6

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

dat zelfs een noodzaak. In het 
noorden was het water beter, hel-
derder en minder brak.

De windkracht vond nog meer 
toepassingen. Op het hoogte-
punt van het Zaanse molen-
bedrijf in 1731 telde men niet 
minder dan 583 molens.  Bijna 
de helft  daarvan bestond uit 
zaagmolens, een kwart betrof 
oliemolens. Verder waren er 
veel pelmolens (62 in de gehele 
Zaanstreek), tabaksmolens, verf-
molens, volmolens, snuifmolens, 
molens voor de verwerking van schelpen en zand, 
runmolens, een mosterdmolen en een poedermo-
len. Westzaan had in dit topjaar niet minder dan 
161 molens. Twee molens, de pelmolen Het Prin-
senhof en de papiermolen De Schoolmeester zijn 
daarvan nu nog de welsprekende getuigen.

Buitenlanders die de Zaanstreek in deze bloeipe-
riode bezochten, toonden zich verbaasd. Nergens 
op het platteland was zoveel bedrijf. Waar men ook 
rondkeek, overal draaiden de wieken en werd er 
hard gewerkt. Mooi vond men het niet echt. Eer-
der onrustig. De wieken raasden en verstoorden de 
landelijkheid die men elders aantrof. De bezoekers 
vroegen zich in gemoede af hoe de Zaankanters al 
die onrust en beweging verdroegen. Zelf hadden 
de inwoners van de Banne daar minder moeite 
mee. Voor hen betekenden de molens werk en 
welvaart. 

Gelijk op met de houtzagerij ging de Zaanse 
scheepsbouw. Kleine schepen voor de binnenvaart 
had men op het platteland al langer gebouwd. 
Vooral de bouw van grote schepen kwam nu 
echter tot bloei. De aanvoer van gezaagd hout in 
allerlei maten was verzekerd. Bekwame scheeps-
timmerlieden stroomden van alle kanten toe. Ook 

In de Gouden Eeuw veranderde het aanzicht van 
het Zaanse landschap snel. Ooit was het vooral 
landelijk, waterrijk, uitgestrekt en vlak, met hier en 
daar wat woonbebouwing. Krommenie, Assendelft 
en Westzaan hadden een kerk met een toren. In 
Wormerveer stond een kapel. Oost-Zaandam had 
er ook een, vlak bij de Dam, de latere Oostzijder-
kerk. Voor het overige had de wind er vrij spel. Bij 
het aanbreken van de Gouden Eeuw werd dat snel 
anders. Hoog opgetuigde zeilschepen beheersten 
weer, zoals voor het begin van de inlandse oorlog, 
het IJ en de Zaandamse haven. De Westzaanse 
haven bij de Overtoom deden ze ook steeds meer 
aan. 

Op het Zaanse land verrezen overal de industrie-
molens. In het zuiden, zo  dicht mogelijk bij het IJ, 
bouwde men paltrokmolens voor het zagen van 
hout. Het veld ten westen van Zaandam kreeg al 
snel de naam van ‘Molenbuurt’. Aan de Westzaner 
Overtoom stonden de houtzaagmolens eveneens 
dicht bijeen. In het noorden van de Banne West-
zaan, langs de boorden van de Zaan, verschenen 
de oliemolens. De molenaars verwerkten hier 
oliehoudende zaden tot lijnolie, raapolie en kool-
zaadolie. Snel volgden de nieuwgebouwde molens 
elkaar op. In 1630 telde de Zaanstreek al 53 hout-
zaagmolens en 45 oliemolens. Elk jaar waren er dus 
gemiddeld drie molens bij gekomen. 

De Zaanse papiermakerij en gerstpellerij kwamen 
wat later op gang. De witpapiermakerij moest nog 
even wachten op de komst van Gelderse papierma-
kers in het rampjaar 1672. De gerstpellerij eiste gro-
te en zware molens waarvoor de techniek eerst nog 
verder moest worden ontwikkeld. Beide industrie-
takken waren echter in de vroege achttiende eeuw 
volwassen. Ze leverden vanaf dat moment een gro-
te en vooral betrouwbare bijdrage aan de Zaanse 
welvaart. Net als de oliemolens verspreidden zich 
de papiermolens en pelmolens bij voorkeur in het 
noorden van de streek. Voor de papiermolens was 

Het Zaanse landschap (6)

uit het noorden van Duitsland. In West-Zaandam 
waren het er zoveel dat het de moeite loonde 
een eigen Lutherse kerk te bouwen, voorlopig de 
enige buiten de grote steden. Aan het eind van de 
zeventiende eeuw kwam tsaar Peter naar Zaandam 
om daar het vak te leren. Veel wijzer werd hij ove-
rigens niet. De Zaankanters werkten ambachtelijk 
terwijl Peter graag tekeningen en berekeningen 
had willen meenemen. Die vond hij later wel in 
Amsterdam en vooral in Engeland. Toch hield de 
grote scheepsbouw in Zaandam en bij de Westza-
ner Overtoom nog lang stand. In de jaren waarin 
het met de koophandel wat minder ging bouwde 
men de schepen eenvoudig om tot walvisvaarders. 
Pas tegen het eind van de achttiende eeuw was het 
met de scheepsbouw en ook met de walvisvaart 
gedaan. 

Beeldmateriaal: 
Westzaanse Digitale Beeldbank

Molens in het Westzijderveld. In 1731 telde de Zaanstreek 583 molens.

Luchtfoto uit 1925 van houthandel Rote in Westzaan.

Dorpscontact 
start weer in 
september

De vergadering van 4 juli is vervallen. Graag 
ontvangen wij u weer op maandag 5 sep-
tember, aanvang 20.00 uur. 

Hiervoor ontvangt u dan ook te zijner tijd een 
uitnodiging met de notulen van de vergadering 
van 7 juni.
Wilt u ook op de hoogte gehouden worden van 
wat er zich in ons mooie dorp afspeelt? Stuur dan 
een e-mail of uw adres naar het secretariaat van 
de commissie: Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan. 
Telefoon: 075-6153348 of 06-17171793. E-mail:  
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl
Wij wensen u een geweldig mooie zomertijd toe 
en graag tot ziens!

Ingrid Jahn, secretaris Dorpscontact 
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D.H. Pielkenrood - van Mechelen

J.J. Allanstraat 189

1551 RD Westzaan

06-51034508

linette@pielkenroodvastgoed.nl

www.pielkenroodvastgoed.nl

    linkedin.com/in/linettepielkenrood

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

Puur natuur!
Bij ons kunt u terecht voor de echte 

Westzaanse zuivel zoals yoghurt, 
kwark en melk.

Daarnaast vindt u vlees, eieren, 
sappen en het servies van Wiebe 

van der Zee.Tevens verkopen 
wij Schippers kaas. We helpen u 
graag bij het samenstellen van een 
geschikt cadeau, relatiegeschenk of 

kerst pakket.Geniet van een heerlijk 
boeren ijsje op ons Rustpunt!

www.westzaansezuivelboerderij.nl

Westzaanse 
Zuivelboerderij

Kijk voor steeds wisselende maandacties op 

www.wereldkeukenwestzaan.nl

Wereldkeuken Westzaan - Overtoom 65-67 1551 PE Westzaan

Reserveren? Bel 075-2027153/075-6120045 of mail wereldkeukenwestzaan@gmail.com

Voor informatie over adverteren in

kunt u mailen naar jan.steijn@tiscali.nl

HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN!
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T E K S T  -  M E L C H E R T  L E G U I J T

F O T O ’ S  -  D I G I T A L E  B E E L D B A N K  W E S T Z A A N  &  M E L C H E R T  L E G U I J T

Zo was het

In Westzaan blijft veel bij het oude, maar tegelijkertijd verandert er veel. In de rubriek ‘Zo was het’ 
een foto van toen en nu, gemaakt op dezelfde plek. Wat is veranderd en wat is hetzelfde gebleven?

Vandaag blik op Westzaan-Noord

Beide foto’s zijn genomen vanaf de Watertoren. De 
oude foto dateert uit de jaren vijftig, de recente 
foto is enkele jaren geleden gemaakt. Er is veel ver-
anderd in deze hoek van Westzaan. Het wijkje met 

de Appel- en Peereboomstraat verrees in de jaren 
zestig. En Lambert Melisz (het gebouw rechts naast 
de kerk) was nog een kleinschalig bejaardentehuis. 
Nu bestaat het voornamelijk uit appartementen 
voor senioren.

Dagtocht met De Zonnebloem
Op maandag 29 augustus willen wij een 
dagtocht organiseren met een liftbus. Men-
sen die afhankelijk zijn van een rolstoel 
kunnen dus ook mee in de bus. Dit keer doen 
we een poldertour. 

We rijden door drie bekende polders van ons mooie 
land: de Beemster, Schermer en Eilandspolder. We 
weten als Nederlander allemaal dat we veel land 
hebben gewonnen door de drooglegging, maar 
hebt u er wel eens goed naar gekeken? Hoe is het 
ontstaan? De chauff eur Jacco laat deze polders zien 
en vertelt er een mooi verhaal over. Tijdens de rit 
stoppen we voor een lekkere 
lunch in het polderdorp De Rijp. 
Vertrek is om 10.00 uur vanaf 
Lambert Melisz en we zijn om 
ongeveer 16.00 uur weer thuis.
Prijs € 32,50 inclusief lunch. 
Opgeven kan bij Anneke van 
’t Hoff  075-6286115 of Hilly Huis-
man 075-6280057.

Kunst op De Rank
In de onderbouw van De Rank is de afge-
lopen tijd gewerkt rond het thema ‘kunst’. 
In de vorige Wessaner hebt u daar al foto's 
van kunnen zien. 

Twee kinderen van groep 3-4 kwamen op het 
idee om hun opa op school uit te nodigen. Want 
hun opa maakt ook kunst, namelijk zeefdruk-
ken. Op donderdag 30 juni was het zover. 
Ed Visser kwam met zijn mobiele zeefdrukkerij 
op school. Eerst legde hij uit wat zeefdrukken 
was en daarna gingen de kinderen zelf aan de 
slag. Elk kind maakte twee zeefdrukken, een 
voor thuis en een voor de tentoonstelling op 
het zomer-eetfeest van school. Het thema van 
die dag is ‘vriendje’. Toen de zeefdrukken droog 
waren, werden ze mooi gekleurd en versierd. Tot 
slot gingen ze met hun zelfgemaakte kunstwerk 
op de foto. Het was een leuke, 
leerzame en kunstzinnige dag. 
Hulde aan opa Ed.

Juf Hanneke Huisman-Goedhart

Opa Ed Visser helpt een leerling op zijn mobiele zeefdrukkerij.



Neem contact op voor een gratis proefles!
Gitaarles in Westzaan

Jeroen Duijvestijn
06-48508795

www.jeroenduijvestijn.nl
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Simone Dijkman
M A K E L A A R D I 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!

www.FinenzoZaanstad.nl     

Telefoon: (075) 612 14 17

Op ons kun 
je rekenen

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

� Leenauto’s beschikbaar
� 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
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Het was een sprookjesachtig ver-
haal. Omdat de wolf van Roodkapje 
er geen zin meer in had om altijd 
maar slecht te moeten zijn, moest 
zij op zoek naar een nieuwe slech-
terik. En zo kwam ze in vele sprook-
jes terecht: in Frozen, Sneeuwwitje, 
Het jungleboek, Belle en het beest, 
Peter Pan,  Aladin en ten slotte in De 
tovenaar van Oz. Overal beleefde ze 

weer een nieuw avontuur, maar… in 
geen van de sprookjes vond ze een 
nieuwe slechterik. Gelukkig kwam 
haar oude vertrouwde wolf op het 
einde toch terug en liep het verhaal 
nog goed af. Juf Bianca, onze oud 
collega, schreef de verhaallijn en de 
teksten en zocht de leuke bijpas-
sende muziek.

Ook dit jaar speelden en zongen 
alle  kinderen van de hele school 
mee. Dat blijft toch de charme van 
De Kroosduiker Zuid!  De zaal zat 
fl ink vol met ouders, opa’s, oma’s 

Schoolmusical Kroosduiker Zuid
‘Slechterik gezocht’ was dit jaar de titel van de schoolmusical van 
De Kroosduiker Zuid. De musical werd op 9 juni in dorpshuis De 
Kwaker opgevoerd. 

Schilderen om van te leven, dat is 
iets anders dan tekenen voor je 
plezier. Vader Willem en zoon Chris 
Jansen werkten elke dag aan een 
gezicht op de Weelbrug of een teke-
ning van molen Het Prinsenhof of het 
Reghthuys. Een mooie bos bloemen 

in een vaas was ook goed, als het 
maar zorgde voor brood op de plank. 
Bestuurslid Arjen van Ginkel wist de 
aandacht van de jeugd te vangen 
met zijn verhaal over de familie, die 
na 19 keer verhuizen in Westzaan 
neerstreek.

Juf Lisette met de superenthousiaste groep 4-5 van De Kroosduiker Noord. Achter hen de tekeningen.

Bowlen met 
Kroosduiker Zuid
Elk jaar verkopen de kinderen 
van De Kroosduiker Zuid de 
loten van de Westzaanse Ge-
meenschap. Een deel van de 
opbrengst is voor de school.

De Kroosduiker vindt dat het geld 
ook echt aan de kinderen besteed 
moet worden. Er wordt gepro-
beerd om elke twee jaar iets leuks 
te doen met de hele locatie. Een 
paar jaar geleden was dat een dag-
je Artis en dit keer was het bowlen 
in Uitgeest. 
De Ouderraad heeft van de 
opbrengst voor onze kinderen 
tien banen kunnen reserveren. Er 
waren twee banen voor groep 1-2, 
vijf banen voor groep 3-4-5 en drie 
banen voor groep 6-7-8. Zo kon-
den alle klassen in kleine groepjes 
tegen elkaar bowlen.
Met 15 auto’s vertrokken we met-
een om half 9 naar Uitgeest. Hal-
verwege de ochtend kwam er nog 
een beker limonade en een lekker 
koekje voorbij. De ochtend werd 
afgesloten met een ijsje. Volgens 
de kinderen vloog de tijd voorbij. 
Voor ons een teken dat het een 
supergeslaagde ochtend was 
en een goede besteding van de 
opbrengst van 
de WG-loten.  

en andere familieleden. Dat was wel 
even spannend voor de kinderen, 
hoor.  Maar de liedjes werden uit volle 
borst gezongen en geen stukje tekst 
werd vergeten. Al met al weer een 

prestatie om supertrots op te zijn 
en hopelijk weer een mooie school-
herinnering voor later.

Team Kroosduiker Zuid

Jansen & Jansen Daarna was het de beurt aan de 
jeugd om een stilleven of een dorps-
gezicht te maken. Of om toch zelf iets 
te bedenken, per slot van rekening is 
een kunstenaar vaak erg gehecht aan 
zijn vrijheid. 

De resultaten van alle inspanningen 
zijn de moeite waard en vallen te 
bewonderen aan de verschillende 
schoolmuren op de noord, de zuid en 
binnenkort ook in het midden bij cbs 
De Rank.

Stichting Willem Jansen, 
Arjen van Ginkel

Groep 4 en 5 van de Westzaanse basisscholen deden ook dit jaar mee 
aan het kunstproject Jansen & Jansen. Met een PowerPoint-presenta-
tie, originele schilderijen, het schilderspalet en het hoofd van Willem 
Jansen gaf de naar de schilder vernoemde stichting les over kunst uit 
de eigen omgeving.
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Kerkbuurt 60
1551 AE WESTZAAN
T 075 - 6287866
E info@hhkappers.nl
I  www.HHkappers.nl

Maandag Gesloten
Dinsdag 9.00 - 18.00 uur
Woensdag 9.00 - 18.00 uur
Donderdag 9.00 - 21.00 uur
Vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

LID

TWEEWIELER-
BEDRIJVEN

Elke vrijdag van 8.00 tot 

13.00 uur in Westzaan  

(op de stoep in de  

kerkbuurt).

 banden
 uitlaten
 accu’s
 schokdempers
 schadeherstel
 verkoop
 personen- en bedrijfswagens

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

Kleine Tocht 37  1507 CA Zaandam
075 616 07 66    www.autoprins.nl
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Activiteiten 
na de vakantie
Donderdag 22 september 10.00 
uur cursus thai chi door Maria Fofana. 
Thai Chi is een eeuwenoude Chi-
nese bewegingsleer met langzaam 
vloeiende bewegingen die zorgen 
voor ontspanning, balans en stabili-
teit. Aanmelden en informatie: Maria 
06-37196402.

Woensdag 28 september 10.00-
11.00 uur cursus Italiaans voor begin-
ners door Yvonne Jagtman. 15 lessen 
van elk 1 uur. Je leert kennismaken, 
cappuccino bestellen, inchecken, 
de weg vragen en nog veel meer. 
De nadruk ligt op spreken en luiste-

ren, maar lezen en schrijven komen 
ook aan bod en je leert de basis van 
de grammatica. De lessen uit boek 
worden geregeld afgewisseld met 
muziek en fi lm en er is ook aandacht 
voor de lekkere Italiaanse keuken. 
Aanmelding en informatie: www.
studio-italie.nl of 075-6224455 of 
06-22285289.

Maandag 3 oktober 19.30-21.00 uur 
cursus Engels voor beginners. 15 lessen 
van 1,5 uur. Kosten € 180,-. Engels is 
de taal waar je vrijwel overal mee 
terecht kunt. De cursus is op de prak-
tijk en het gesprek gericht. De cursus 
wordt gegeven door een zeer erva-
ren oud-docent Engels, die het voor 
u zo aangenaam mogelijk zal maken, 
zodat u spelenderwijs het Engels 
(beter) gaat beheersen.

Woensdag 5 oktober 19.30-21.00 
uur cursus Frans voor op vakantie. 
15 lessen van 1,5 uur. Kosten € 180,- 

Frankrijk en de Fransen leer je beter 
kennen als je de Franse taal een 
beetje beheerst. In deze cursus geen 
onnodig ingewikkelde dingen, maar 
het Frans waar je in de praktijk wat 
aan hebt als je op reis of op vakantie 
bent. Bijvoorbeeld als je daar iets wilt 
kopen of uit eten wilt gaan of voor het 
krijgen van informatie. De uitspraak 
van het Frans is belangrijk en op dit 
niveau zal goed geoefend worden 
aan de hand van audio-materiaal.

Zondag 3 september Café Dansant. 
Een gezellige dansmiddag met live-
muziek van de Willie Ashman Origi-
nal Jazzband (www.willieashman.nl). 
Aanvang 14.30 uur, entree € 5,- inclu-
sief hapjes, exclusief drankjes. 

Zaterdag 10 september Tribute 
to André Hazes. Aanvang 19.30 uur, 
entree € 10,- Vrienden van De Kwa-
ker ontvangen twee vrijkaarten. De 
avond begint met een optreden van 

het koor Gewoon Hazes, een Zaans 
koor o.l.v. Joshua Prins. Aansluitend 
een spetterend optreden van de 
Hazes Blues band, met de grootste 
hits en mooiste songs , gebracht op 
een manier die uniek is in Nederland. 
De zanger is Ruud Versteeg. Face-
book.com/HaZesBlues. Kaarten tele-
fonisch reserveren via 075-6310352 
of info@dorpshuis-westzaan.nl. Ook 
kaarten aan de zaal, maar vol=vol!

Zaterdag 24 en zondag 25 septem-
ber het weekend van de Westzaanse 
Digitale Beeldbank met tal van foto’s 
van oud Westzaan, fi lms, cadeau-arti-
kelen et cetera.

Tijdens de schoolvakantie, vanaf 
16 juli, zijn wij niet dagelijks bereik-
baar. U kunt altijd mailen naar 
info@dorpshuis-westzaan.nl of een 
bericht inspreken op de voicemail 
075-6310352. Wij zullen dan z.s.m. 
contact met u opnemen.

Nadat de stichting Exploitatie 
Dorpshuis De Kwaker tien jaar gele-
den alleen de exploitatie overnam 
van stichting Welsaen, was nu het 
moment aangebroken om ook het 
gebouw in eigendom te verkrijgen. 
Dit kon tot stand komen dankzij de 
inbreng van de Westzaners, onder 
andere door het lidmaatschap van 
de stichting Vrienden van De Kwa-
ker, alsmede de grote inzet van vele 
vrijwilligers van het dorpshuis in de 
afgelopen tien jaren.

Westzaan heeft nu haar eigen dorpshuis

Het bestuur van De Kwaker. Van links naar rechts Martien Roos, Martin van ‘t Veer, 

Gerda Steenbergen, Henk de Gelder, Marianne Kaatee en Hans Klerk.

Met de aankoop van De Kwaker van woningcorporatie Parteon is de 
gemeenschap in Westzaan eigenaar geworden van het dorpshuis.

Hiermee is voor de toekomst gega-
randeerd dat we niet met hogere 
huurlasten krijgen te maken.  Maar 
ook wordt hiermee continuïteit 
verkregen voor de huisvesting van 
verenigingen en activiteiten in de 
toekomst. Een en ander kon worden 
gerealiseerd door een eenmalige 
bijdrage van de gemeente Zaanstad 
en leningen van stichting Vrienden 
van De Kwaker, het Geertje Visser-
Schoenfonds en de Rabobank.

Martin van ’t Veer

De Westzaanse 
prutrace
De jaarlijkse prutrace bij dorps-
huis De Kwaker telde dit jaar 
135 deelnemers. 

Er werd gestreden in vier catego-
rieën: vrouwen, mannen, meisjes en 
jongens. 
De eerste drie bij de vrouwen: Birgit 
Smits (tijd: 10.30), Ruby Burquin en 
Denise Schutz. 
Bij de mannen: Lars Insing (6.25), 
Tom Roelofsveld en Timo Roelofs-
veld. 
De meisjes: Shura Nieboer (10.20), 
Dorisa Bron en Eliana van Viegen. 
En de jongens: Stach Nieboer (7.15), 
Khaled en Max van Bohemen.
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De steun bij uw uitvaart 

(075) 616 99 05

www. monutabvdb.nl

Monuta      Bakker en Van der Blom

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
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Kronkelslootjes en poldermolens, een kerktoren in 
de verte. Hier wat koeien, daar wat schapen. Ver-
derop een grote zwerm kieviten en in het riet zit 
misschien wel een roerdomp. Het veenweiden-
gebied met zijn grasland, water en wolken is een 
eeuwenoud, oerhollands landschap. Een landschap 
om zuinig op te zijn. Samen met boeren, agrarische 
natuurverenigingen, omwonenden en andere par-
tijen is Landschap Noord-Holland op zoek naar een 
nieuwe toekomst voor de veenweiden.

Steeds dieper dalende veenweiden
Zoals het nu gaat met de veenweiden kan het niet 
doorgaan. Want het veen klinkt steeds verder in. 
Dat komt door de ontwatering. Het waterschap 
pompt de drassige weilanden droog, zodat het 
gras lekker kan groeien en de boeren al vroeg in 
het voorjaar met hun trekkers het land op kunnen. 
Maar als veen droogvalt en in contact komt met de 
buitenlucht, vergaat het en klinkt het in. Dat gaat 
met een vaartje van één tot twee centimeter per 
jaar. Naarmate het maaiveld daalt, wordt het land 
steeds natter, en moet het waterschap het peil 
opnieuw verlagen en nòg harder pompen. Daar-
door klinkt het veen nog meer in, enzovoort. Op 
veel plekken in het veenweidengebied, bijvoor-
beeld rond Westzaan, kun je dit duidelijk zien. 
Langs de sloot is het land nog nat en blijft het veen 
behouden. Maar middenin zakt het weiland in. Het 
wordt een soort badkuip. ‘Pannigheid’ wordt dat 
genoemd. Op veel plaatsen zal het maaiveld in de 
veenweiden de komende eeuw met meer dan een 
meter dalen.

CO2-uitstoot en zout kwelwater
In het veenpakket ligt veel koolstof opgeslagen, die 
bij het vergaan van het veen vrij komt in de vorm 
van het broeikasgas CO2. Dat draagt bij aan de kli-
maatverandering. En dat kan behoorlijk oplopen. 
De oxidatie van het veen draagt twee procent bij 
aan onze landelijke CO2-uitstoot en die moet de 
komende jaren nu juist met 20 procent omlaag. 
Bovendien komt bij de afbraak van het veen ook 
veel stikstof en fosfaat vrij. Dat is slecht voor de 
waterkwaliteit en voor planten en dieren die in 
de sloten leven. En naarmate het maaiveld daalt, 
neemt de invloed van zout kwelwater toe, waar-
door het gras minder snel zal groeien.

Gezamenlijk zoeken naar oplossingen
De Agenda Groen en de nieuwe Watervisie 2021 
van de Provincie Noord-Holland pleiten voor veen-
behoud en het tegengaan van verdere bodem-
daling. In gebieden waar het waterpeil niet langer 
– of alleen tegen onaanvaardbaar hoge kosten – 
kan worden afgestemd op de functie van het 
gebied, zal men naar een ander, nieuw bedacht 
gebruik moeten zoeken. Om de verdere afbraak 
van het veenpakket te vertragen, is een hoog 
waterpeil in die gebieden een vereiste, ook in de 
zomermaanden.

Dat betekent minder pompen en het water zoveel 
mogelijk in het gebied houden. De verandering 
van het klimaat maakt de nieuwe aanpak nog drin-
gender, want bij hogere temperaturen verloopt 
de afbraak van het veen nog sneller. ‘Landschap 
Noord-Holland wil partijen bij elkaar brengen en 
het maatschappelijke debat aangaan,’ zegt Mireille 
Dosker van Natuurlijke Zaken, het nieuwe merk 
voor zakelijke diensten van Landschap Noord-
Holland. ‘Zo hebben we in drie regio’s Veen-
middagen gehouden om met boeren, omwonen-
den en recreanten over mogelijke oplossingen te 
praten. We hebben mensen ook mee op excursie 
genomen en met een grondboor monsters uit 
het veen geprikt. Je zag het veen in zo’n grond-
monster meteen van bruin naar zwart verkleu-
ren, het oxideert waar je bijstaat.’ En dat doet het 
al meer dan duizend jaar.

Je kunt er blauwe bessen, veenmos 
en lisdodden kweken
Men is hard op zoek naar nieuwe manieren voor de 
boeren om in het veenweidengebied hun brood 
te verdienen. Sommige boeren hebben belang-
stelling voor experimenten met peil gestuurde 
drainage. Andere boeren zijn geïnteresseerd in 
nieuwe natte teelten, zoals veenbes, blauwe bes, 
veenmos en lisdodde. Veenmos kun je in het tuin-
centrum als turfstrooisel verkopen en het is een 
grondstof voor medicijnen. Lisdodde is bruikbaar 
als iso latiemateriaal. Samen met de agrarische 
natuur vereniging Water, Land en Dijken doet Het 
Landschap onderzoek naar nieuwe landbouw-
vormen bij een hoger waterpeil. In het Innovatie 
Programma Veen worden nieuwe, rendabele land-
bouwmethoden ontwikkeld, die bij hogere grond-

waterpeilen de productie van melk en vlees 
combineren met natte teelten. 

Een nieuwe toekomst voor 
de veenweiden of moerasnatuur
Het veenweidenlandschap is uniek in de wereld. In 
2012 hebben rijk en provincie precies uitgezocht 
wat dit landschap zo waardevol maakt. Uit dat 
onderzoek rolden zeven kernkwaliteiten: het veen, 
de archeologische waarden, de Middeleeuwse 
strokenverkaveling en historische watergangen, 
de karakteristieke dijk- en lintdorpen, de grote 
openheid van het landschap en de weide- en 
moerasvogels.

Landschap Noord-Holland heeft de kernkwalitei-
ten beschreven en meetbaar gemaakt. ‘We stellen 
nu ‘veenschetsen’ op,’ vertelt Mireille Dosker. ‘Dat 
zijn mogelijke toekomstbeelden met nieuwe ver-
dienmodellen voor behoud en ontwikkeling van 
het veenweidengebied. Hoe ziet zo’n veenweiden-
gebied er in de toekomst uit? Welk eff ect hebben 
innovaties op de kernwaarden van het landschap, 
op het vogelleven en op de leefbaarheid?’

Een andere mogelijkheid is om van veenweiden 
weer moerasnatuur te maken. In het testproject 
‘Omhoog met het veen’ in het Ilperveld, onder-
zoekt het Landschap samen met internationale 
universiteiten diverse technieken om het veenwei-
dengebied te vernatten en er weer een veenpak-
ket te kweken, met veelbelovende resultaten. 
Goed voor de roerdomp, de Noordse woelmuis, de 
waterral en heel wat bijzondere plantjes.

Manon de Boo, 
bron: Landschap Noord-Holland maart 2016

Een nieuwe toekomst voor de veenweiden
Het kan niet langer zo doorgaan met de veenweiden. Hun maaiveld daalt door ontwatering 
met een meter per eeuw. Landschap Noord-Holland is een breed overleg gestart om te zien 
wat hier aan te doen is en of er een nieuwe toekomst voor de veenweiden te bedenken is. 

De schone schijn van het veenweidegebied. Deze dalende veenbodems stoten kooldioxide uit en dragen daarmee bij aan de 

opwarming van de aarde. De enige manier om maaivelddaling tegen te gaan is een eff ectief waterpeilbeheer. Foto: M. Dosker.
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J.J. Allanstraat 111 • 1551 RC Westzaan 
T 075 6280552 • M 06 25034656 • E ron.lagerweij@kpnmail.nl

maandag 09.00 - 18.00 uur
dinsdag 09.30 - 17.30 uur
woensdag 09.00 - 17.30 uur
donderdag 09.00 - 18.00 uur
vrijdag 09.00 - 17.30 uur
zaterdag 09.00 - 16.00 uur

GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com

www.bartnieuwenhuijs.nl 

SPECIALIST IN 
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE  HOUTBOUW

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

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!

BEL VOOR EEN 

AFSPRAAK

Nieuw kunstgebit?Nieuw kunstgebit?

BETROUWBAAR

VAKKUNDIG

SNEL

ALTIJD IN DE BUURT

• Voor bedrijf en particulier
• 25.000 producten direct 

uit voorraad leverbaar
• Ook op zaterdag geopend!

WWW.GROENHART.NL
24 UUR PER DAG, 7 DAGEN 
PER WEEK BESTELLEN

TEL. 0299-480100
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OuderwetseArretjescake
Gebak of nagerecht voor 8 personen

Benodigdheden:
250 g witte basterdsuiker of gewone suiker  •  
1 groot ei of 2 eetlepels vanillevla  •  5 eetlepels 
cacaopoeder  •  170 gram roomboter (ongezou-
ten)  •  80 gram margarine (je mag ook alleen 
roomboter gebruiken)  •  250 gram biscuitjes of 
lange vingers  •  eventueel noten, stukjes choco-
lade of Cointreau

Bereiding:
De koekjes in kleine stukjes breken. Doe de bas-
terdsuiker en het ei in een kom en mix deze met 
een mixer door elkaar. Meng de cacaopoeder er 
lepel voor lepel bij en mix het ondertussen al roe-
rend. Smelt de boter langzaam in een pannetje en 
verkruimel de biscuitjes in kleine stukjes. Voeg om 
en om de gesmolten boter en de biscuitkruimels bij 
het mengsel in de kom en meng het. Voor een luxe 
variant kun je ook walnoten of brokjes pure choco-
lade toevoegen naar eigen smaak. Doe het ontstane 
mengsel in een cakevorm, die je eventueel hebt 
bedekt met bakpapier of folie. Zet de vorm in de 

vriezer voor minstens twee uur. Voor het serveren 
eerst wat laten opwarmen buiten de koeling.

Weetje:
Arretjescake (ook 
Arretje Nofcake en 
in Limburg plets-
keskoek) is een 
koude cake die 
traditioneel in ver-
schillende Neder-
landse streken 
gegeten wordt. Oorspronkelijk is de cake een recept 
uit een promotieboekje van Nederlandsche Olie-
fabrieken Calvé-Delft. Calvé voerde destijds twee 
soorten vet, te weten Delfi a, een soort frituurvet 
van kokosvet, en Delfrite, een soort margarine. Het 
(strip)fi guurtje Arretje Nof werd als reclame gebruikt 
voor de producten. Recept nummer 100 was Arre-
tjescake. Het kon van beide producten gemaakt 
worden, waarbij in de zomer Delfi a werd aanbevo-
len, omdat de cake anders te slap zou blijven.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!
Ingrid de Vries

Feestje of gewoon een gezellige avond in het verschiet. Wil je graag iets lekkers, maar ontzettend mak-
kelijks bij de koffi  e? Snel klaar. Geen oven of iets dergelijks nodig. Wat wil je nog meer! Slechts 2 uurtjes 
in de vriezer!

Cursussen in 
De Kindertuin
Vanaf september is er op de dinsdagoch-
tenden voor kinderen van 0 tot 4 jaar en 
hun ouders een cursus babymassage. 

Massage versterkt de band tussen ouder en kind 
en je leert als ouder de lichaamstaal van je baby 
beter te begrijpen. Het gaat om vijf lessen van 
1,5 uur. De kosten zijn € 65,- Inschrijven kan door 
een mail te sturen naar: info@kindertuin.nu.
 
Op de maandagochtend komt Njola Ritzen, 
bekend van Muziek op schoot, voor peu-
ters muziek(les) geven. 

Het doel is muziek maken, luisteren en beleven, 
ontdekken en proberen, maar vooral samen 
plezier maken met je kind. De kinderen worden 
ingedeeld naar leeftijd. Voor kinderen van 1 tot 
4 jaar, samen met een ouder. 

De lessen starten op 19 september in de NSO-
ruimte van De Kindertuin, Zuideinde 22. Voor 
tien lessen betaal je € 65,- Inschrijven kan door 
een mail te sturen naar info@kindertuin.nu.

Miriam Boerema, 
06-22674297

Anderhalf jaar schreven Ed Blaauw en 
Melchert Leguijt brieven aan elkaar in de 
Wessaner. Op 22 juni overleed Ed Blaauw 
volkomen onverwacht. Melchert Leguijt 
schrijft bij wijze van In Memoriam nog een 
laatste brief aan zijn oud-collega. 

Beste Ed,

Dit is mijn laatste brief aan jou en het is maar de 
vraag of je ‘m leest. Misschien zit je ergens op 
een wolk en moet je straks even om mijn woor-
den glimlachen. Maar misschien krijg je er hele-
maal niets van mee. Het doet er niet toe. Zie deze 
laatste brief als een eerbetoon aan jou. Aan een 
uitstekend journalist, een humorist en aan een 
kleurrijk man die voor iedereen een vriendelijk 
woord over had.
Ik vloek bijna nooit Ed, maar toen ik tijdens mijn 
vakantie hoorde dat jij op 22 juni totaal onver-
wacht was overleden op 63-jarige leeftijd, knal-
den er een paar enorme krachttermen door de 
hotelkamer. Ik was verbijsterd. Natuurlijk, je ver-
bleef in Heliomare, waar je revalideerde na de 
amputatie van je linkeronderbeen. Je kampte met 
vaatproblemen, wat je eerder al een deel van je 
voet had gekost. Maar je had er alle vertrouwen in 
dat het goed zou komen en had al aangekondigd 

dat je à la Johan Derksen alleen nog maar gekleur-
de schoenen zou dragen als je prothese was aange-
meten. En toen kwam die fatale nacht in Heliomare. 
Je maakte voor het slapen gaan nog een grap met 
de verpleegkundige en sloot je ogen. Om ze nooit 
meer open te doen.
Lamgeslagen zaten mijn vrouw en ik op een terras-
je langs de Donau waar we een glas op jou dronken 
en herinneringen aan je ophaalden. En ondanks de 
droefenis brak al snel de lach door. Want jij had een 
enorm gevoel voor humor. Je schudde het ene na 
het andere verhaal uit je mouw, waarbij je nooit 
wist wat waar was en wat niet. Je grappen kwa-
men op de meest onverwachte momenten. Was de 
redactiechef tijdens een vergadering net aan een 
serieus betoog bezig, zei jij opeens uit het niets: 
‘Voorzitter, mag ik even interrumperen? Ik wil graag 
opmerken dat collega Meester vandaag weer een 
fantastisch overhemd aan heeft.’ Of je kondigde 
om half tien ’s ochtends aan dat je iemand in Cana-
da ging bellen. Als een collega dan zei ‘Blaauw, doe 
niet zo stom. Het is daar middenin de nacht’ ant-
woordde jij dat dat niet waar was omdat ‘tegelijker-
tijd met het invoeren van de euro de tijdverschillen 
in de wereld waren afgeschaft’. 
Als journalist, je werkte voor De Typhoon, Haarlems 
Dagblad en Dagblad Zaanstreek, ging je graag naar 
het buitenland. Moest AZ tegen Beveren voetbal-

len dan reisde jij naar België om Jean Marie Pfaff  
te interviewen. Of je zocht Zaankanters op die 
naar de VS waren geëmigreerd. En steeds kwam 
je met een goed verhaal terug. Je schilderde met 
woorden en probeerde altijd sfeer in een artikel 
te brengen.
Je uitvaart werd door zo’n 400 mensen bezocht. 
Als het aan jou had gelegen hadden de bezoe-
kers heel traditioneel een kop koffi  e en een plak 
cake gekregen. ‘Want zo doen jongens uit de Ros-
molenbuurt dat.’ Je vrouw Saskia en je dochter 
Stephanie staken daar gelukkig een stokje voor 
en voegden wijn, bier en frisdrank aan het assorti-
ment toe. Dat paste toch iets beter bij je.

Groet, Melchert

In memoriam Ed Blaauw

Ed Blaauw tijdens de 

nieuwjaarsreceptie in 2012. 

Foto: Arnold Sol.
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speciaalzaak in franse kaas en wijn 
winkel, groothandel, relatiegeschenken en partyservice

Voor meer info en reserveringen over proeverijen en cursussen: 
of De Cock & Co   e-mail: r.de.cock@planet.nl

WINKELCENTRUM WESTERKOOG • Koog aan de Zaan • T 075 - 6315350 • E info@ndelangebakkerij.nl

De lekkerste ZAANSE DUIVEKATERS worden  
door onze bakkers gemaakt!

Voor een overheerlijk ontbijt, lunch of  
tussendoortje, voor feestelijk gebak en  

heerlijke taarten gaat u naar…

HIER HAD

UW
ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie over  
adverteren in 

kunt u mailen naar  
jan.steijn@tiscali.nl
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Dat het gezellig zou worden stond 
bij voorbaat vast. De weergoden 
waren helaas met vakantie en 
hadden verzuimd mooi weer te 
bestellen, maar de dames lieten 
zich daardoor niet weerhouden 
en  trokken  stevige stappers aan. 
Andere leden van het dameskoor 
lieten zich met een speciaal daar-
voor gecharterde boot van Frans 
Schoof rondvaren.

Dit jaar bleven de dames ‘thuis’, in 
Westzaan. En terecht. Molen Het 
Prinsenhof werd aangedaan en 
bezichtigd. De draaiende wieken 
verwelkomden ons al van verre. Wat 
een prachtige locatie. Met eigen 
ogen konden we aanschouwen 
waar de onvermijdelijke gortepap 

zijn basis heeft. Trots en fi er staat de 
molen tussen het wuivende riet te 
draaien. Het is een van de laatste pel-
molens van Nederland. Ruim 200 jaar 
gerst gepeld, 300 jaar oud in 2021. In 
de 19e eeuw werden er koffi  edoppen 
verwerkt en rond de Eerste Wereld-
oorlog zaagsel, dat als houtmeel 
diende voor de linoleumfabricage in 
Krommenie. Wat een rijke historie. 
Een stuk vernuft waar je versteld van 
staat. 

Het was harde arbeid en niet altijd 
even comfortabel. Het huisje ach-
ter de molen getuigt van verlangen 
naar een hete kop koffi  e, brood met 
reuzel, een snorrende potkachel 
en een molenbittertje. Het voor de 
Zaankanters bekende huisje boven 

de sloot bracht vele herinneringen bij 
de dames naar boven (kkkkoud). In 
de molen bevindt zich een prachtige 
ruimte voor gezelschappen. Sfeer-
vol verlicht en met lekkere hapjes en 
drankjes, waar de dames zelf voor 
hadden gezorgd. 

Een kleine rondvaart door de smalle 
sloten was ook heel leuk. Zo zag je 

Dameskoor 35 jaar jong
En eindelijk het was zo ver: een boottochtje door het Westzijderveld 
langs de molens De Schoolmeester, Jonge Dirk en Het Prinsenhof. Op 
woensdag 29 juni sloot het Westzaans Dameskoor op traditionele 
wijze het zangseizoen af met een gezellig uitje. 

In Nederland krijgen jaarlijks onge-
veer 13.200 vrouwen en 100 mannen 
te horen dat ze borstkanker heb-
ben. En dan is er maar één ding dat 
telt: beter worden! Voor hun gene-
zing is onderzoek naar borstkanker 
essentieel. Stichting [Z]aan de Wan-
del organiseert sinds 2011 jaarlijks 
een wandeltocht door Zaanstad en 
omstreken om geld in te zamelen 
voor de strijd tegen borstkanker. 

Dit jaar vindt op 4 september de 
zesde editie plaats met als start- en 
fi nishlocatie het nieuwe sportpark 
De Omzoom in Assendelft. Er zijn 
vier wandelafstanden waaruit je kunt 
kiezen: 5 km, 10 km, 15 km en 25 km. 
Je kunt meelopen als individu, maar 
bijvoorbeeld ook met familie, met 
vrienden of met collega’s. Hoe meer 
mensen er meelopen, hoe beter 
natuurlijk. Deelname van kinderen 

t/m 12 jaar is gratis! Als deelnemer 
krijg je een T-shirt cadeau met het [Z]
aan de Wandel-logo erop. Onderweg 
zijn er ‘pitstops’ waar je even wat kunt 
eten en kunt uitrusten. Op de pitstops 
is ook muziek en natuurlijk is er op 
de start- en fi nishlocatie van alles te 
doen en te beleven.

De opbrengsten komen volledig ten 
goede aan een project van het onco-
logische centrum ZMC/Esperanz 
én borstkankeronderzoek door het 
Nederlands Kanker Instituut/Antoni 
van Leeuwenhoek. [Z]aan de Wan-
del 2016 is verder volledig gespon-
sord, van het eten en drinken voor 
de wandelaars tot de T-shirts en het 
entertainment. Zo behaalt [Z]aan de 
Wandel de maximale opbrengst voor 
de goede doelen. 
Loop ook mee! Schrijf je in op: 
www.zaandewandel.nl.

Samen op weg 
naar voor altijd beter

Wegens groot succes van de 
vorige editie organiseert de Bun 
samen met de Westzanerwerf 
op zaterdag 3 september op-
nieuw een zomerfeest voor het 
hele dorp. 

Vorig jaar was er de eerste editie 
van het zomerfeest nieuwe stijl, Fie-
sta del Sol. Het was de eerste keer 
dat de Bun en de Westzanerwerf 
de handen ineen hebben geslagen 
met als resultaat een geweldig feest 
voor jong en oud én Noord en Zuid 
op de gezellige Westzanerwerf. Een 
feest van verbinding. 
Op 3 september organiseren we de 
tweede editie: het Indian Summer-
feest. 

weer een stukje van Westzaan dat 
slechts weinigen kennen. Al met al 
een zeer geslaagd uitje. Dank aan alle 
vrijwilligers van de maalploeg van 
Het Prinsenhof. Het was een ‘prinse-
lijke dag’. En wat eten we vanavond? 
Juist… gortepap met stroop. Het kan 
nog.

Gerda Vreeken, dirigente Westzaanse 
Dameskoor

Westzaanse Gidi van den Crommenacker roept iedereen op om deel 
te nemen aan [Z]aan de wandel 2016 en de strijd tegen borstkanker.

Nieuwe adverteerders
In het eerste halfj aar van 2016 heeft De Wessaner twee nieuwe adver-
teerders kunnen begroeten. In februari Volendammer Visboer Buijs en in 
juni Face & Hair.

Zomerfeest op 
de Westzanerwerf

Komt allen, want naast deze acti-
viteiten is het Indian Summerfeest 
ook dé perfecte gelegenheid om na 
te genieten van de vakantieperiode, 
verhalen te delen met dorpsgeno-
ten en even opnieuw de verbinding 
te zoeken met elkaar. 

Tot 3 september op de Westzaner-
werf! 

De Bun en Westzanerwerf

Het programma
14.00-16.00 uur
 Feestelijk kinderprogramma

16.00-17.00 uur
 Open podium voor alle West-
zaanse muzikanten (in spé)

17.00-19.00 uur
 Eten met live muziek

17.00-22.00 uur
Band

22.00-23.00 uur
dj

Impressie 

Zomerfeest 2015
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De Enige scharrelspecialist in de Zaanstreek.
Uitsluitend scharrelvlees, worst en vleeswaren uit eigen 

worstmakerij. Diverse maaltijden, soepen en broodjes.

Sinds 1916 een begrip in de Zaanstreek.

Zuiddijk 97  •  Zaandam  •  Tel. 075 - 616 41 25
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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

 

Spectrum Schoonmaakbedrijf is 
er voor al uw schoonmaakwerk!

Vaartdijk 17, 1566 PM Assendelft | Tel: 075 - 616 68 64
Mob: 06 - 542 955 01 | info@schoonmaakbedrijfspectrum.nl

www.schoonmaakbedrijfspectrum.nl

Glasbewassing
Onderhoud kantoren

Schoonmaak opleveringen
Vloeronderhoud tapijt en/of harde vloeren

Schoonmaak gevels voor 
bedrijven en particulieren

Verwijderen van graffi ti 

Voor een 
persoonlijke 
en adequate 

aanpak!
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 De
puzzel
 van
INGRID

Deze maand geen prijspuzzel. 
U kunt de oplossing dus niet 
inzenden. De oplossing vindt u 
in het volgende nummer, dat in 
september verschijnt. Veel puz-
zelplezier.

Horizontaal:
1. stiekem een gesprek volgen, 
11. toilet, 12. tennisterm, 13. delen 
van het hoofd, 15. Arrondissement 
in Frankrijk, 17. schorre stem, 19. 
tegenover (afk.), 20. bevel, 21. 
enorm groot, 23. boekenwurm, 
25. internationaal keurmerk voor 
kwaliteit, 27. kleur, 29. alpenweide, 
30. brandresten, 31. plaats in de 
Ardennen, 32. bazige vrouw, 33. 
watervogel, 35. literaire verhande-
ling, 37. kloosterlinge, 39. reeds, 
40. boerderij, 41. lidwoord, 42. 
jongensnaam, 43. Employee Writ-
ten Software (afk.), 44. weefsel, 46. 
boom, 47. schilletje, 49. honing-
drank, 50. binnenkort, 52. medail-
le, 54. Nebraska (afk.), 55. uitroep, 
56. algemeen comité overheids-
personeel (afk.), 58. navigatiemid-
del, 60. plaats, 62. abonnee, 64. 
clown, 65. toezichthouder van 
paarden.

Verticaal: 
1. spoedig, 2. heftig, 3. niet vol, 5. dierengeluid, 7. golfterm, 8. kleur, 9. daar, 10. plantensoort, 11. bladzijde, 14. gedrags-
regels, 16. beteuterd, 18. meisjesnaam, 22. fornuis, 24. plaats in Noord-Holland, 26. havenplaats in Californië, 28. puzzel, 
34. ladderzat, 35. boom, 36. Yemen (afk.), 38. iemand die godsdienstige oefeningen leidt, 42. Amerikaanse staat, 45. balk 
om een molensteen mee op te heff en, 47. vacature (afk.), 48. pestkop, 51. Limburgse voetbalclub, 53. rang in het leger 
(afk.), 57. boom, 59. aanwijzend voornaamwoord, 61. real time(afk.), 63. lidwoord.

Als je de woorden juist hebt ingevuld lees je bij 6 verticaal de naam van een voormalige wipbrug in Westzaan.

0 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

Onder ideale weersomstandig-
heden hebben we op 17 juni 
onze jaarlijkse viswedstrijd voor 
de basisschooljeugd gehouden. 

De opkomst had wat beter gekund, 
maar er waren toch 16 kinderen 
aanwezig die de strijd met elkaar 
aangingen. Onder het toeziend oog 
van vaders, moeders ,opa’s en oma’s 
werd er vanaf 14.00 uur tot 15.30 uur 
vol overgave gevist. Er werd in totaal 
645 centimeter vis gevangen, en de 
grootste vis was 21 cm, gevangen 
door Dammie Maasdam. Tijdens het 
vissen werden alle vissers getrak-

Uitslag viswedstrijd voor de jeugd
teerd op drinken en een zakje snoep. 

De uitslag per leeftijdsgroep was 
als volgt:
Onder de kinderen tot en met 7 jaar 
waren twee winnaars met het zelfde 
resultaat: Daan Hut en Joey Dressel-
huizen, beiden met 89 cm. 3e. Niels 
Haan met 63 cm, 4e. Cheynne van 
Hinte met 39 cm, 5e. Rubin Elshout 
met 34 cm.

Leeftijdsgroep 8 en 9 jaar: 1e. Dam-
mie Maasdam met 60 cm, 2e. Jael 
Rijken met 54 cm, 3e. Fanny Boerquin 
met 14 cm.

Leeftijdsgroep 10 en 11 jaar: 1e. Dij-
lan Dresselhuizen  met 188 cm, 2e. 
Jasper Rijken met 15 cm.

Al met al kunnen we weer terug-
zien op een geslaagde vismiddag, 
mede mogelijk gemaakt door onze 
sponsor Tante Pien voor wat betreft 
de prijzen, en Erik Timmer voor de 
snoep, zodat alle aanwezige kinde-
ren met een prijsje en extra snoepje 
huiswaarts konden keren. 

Visclub De Braak, 
Cees Sopjes
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Handbeschilderde geboortestoeltjes
Speciaal bloemwerk@evenementen
Stylingadvies binnen- en buiten
Diverse workshops

Nieuwsgierig? Kijk snel op

www.vandijkstijl.nl

Bent u op  
zoek naar advies  

over verzekeringen, 
hypotheken, financiën 

of pensioen?

Westzijde 318, Zaandam  

T 075 - 616 17 17

www.drvr.nl

MEER INFORMATIE
www.kindertuin.nu
info@kindertuin.nu
Telefoon 075 6150217
Zuideinde 22, Westzaan

KINDERTUIN WESTZAAN
Kindertuin Westzaan is al jaren een 

betrouwbaar adres voor kinderopvang in 

Westzaan. Wij bieden kinderdagopvang 

voor 0 tot 4-jarigen en naschoolse opvang 

voor kinderen van 4 tot 12 jaar van CBS 

De Rank en OBS De Kroosduiker Zuid.

Speerpunten:

Bewegen, natuur ervaren, samen spelen, 

leren van elkaar en 

buiten zijn.

Meer info op kindertuin.nu

samen spelen, samen leren!

...aangenaam.

Uitvaartverzorging
Dag & Nacht bereikbaar

023 - 5 371 375

Opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan

  www.luvu.nl - persoonlijke begeleiding
  uitvaartleidster: - wilsbepaling / nazorg
  M.C. Vis - Luttik - uitvaartverzekeringen
  Zuideinde 35 - opbaren: ’t Reght Huys / thuis
  1551 EA  Westzaan - deeluitvaarten
  075-617 09 54 - uitvaart naar uw eigen wens

Gré Vis Ruud Kerkhoff

• Drijvende aanlegsteigers
• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers

Westzijde 390, 1506 GL Zaandam, 075-6351695

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

OF
Je ziet het verschil!

t m
e

Laat een mooie foto van jezelf 

en/of je favo riete huisdier 

naschilderen of tekenen. Dat kan 

al vanaf 95 euro. Kijk eens op 

www.zaanarts-portretten.nl of 

mail naar pcmgroot@gmail.com

ZAANARTS

Kapsalon

Fotostudio

Op afspraak M 06-36325638

Overtoom 31, 1551 PC Westzaan
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K E R K D I E N S T E N

‘Elk afscheid betekent de geboorte
 van een herinnering.’ 

 Salvador Dali 

Doopsgezinde Gemeente
De diensten zijn om 10.00 uur in de 
Kooger Vermaning.
 7 aug nog onbekend
 14 aug ds. Henriette van Dunné
 21 aug ds. Jaap Brüsewitz
 28 aug ds. Henriette van Dunné
 4 sep op bezoek in de Kogerkerk
 11 sep ds. Jaap Brüsewitz
 18 sep ds. Henriette van Dunné
 25 sep br. Hans Fronczek

Christelijke Gereformeerde Gemeente
De middagdiensten worden gehouden in 
Beverwijk (Meerstraat 62) tenzij anders vermeld.
 31 juli 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
 7 aug  9.30 uur ds. L.J. Koopman. 

16.00 uur ds. J. van Dijken, Nieuw-Vennep
 14 aug  9.30 uur ds. G. van ’t Spijker, Baarn

16.00 uur ds. D. Quant, Houten
   Beide diensten in Westzaan i.v.m. 

feestweek Beverwijk
 21 aug  9.30 uur evangelist J. Bonhof, Utrecht 

16.30 uur ds. D. Quant, Houten
 28 aug  9.30 uur en 16.00 uur 

student J.J.G. den Boer, Apeldoorn
 4 sep 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
 11 sep 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
 18 sep  9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman.
   In beide diensten voorbereiding op 

het Heilig Avondmaal
 25 sep  9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
   In beide diensten viering van het 

Heilig Avondmaal. In de middagdienst 
nabetrachting en dankzegging.

Gereformeerde Gemeente Westzaan
 7 aug  10.00 uur leesdienst en 

19.00 uur stud. H.J. Agteresch
 14 aug  10.00 uur leesdienst en 

19.00 uur ds. J. Driessen
 21 aug 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 24 aug 19.30 uur ds. M. Joosse
 28 aug 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 31 aug 19.30 uur ds. K. Boeder
 4 sep 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 8 sep 19.30 uur ds. J.J. van Eckeveld
 11 sep 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 18 sep 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 25 sep  10.00 uur leesdienst en 

18.45 uur ds. R. Kattenberg
 29 sep 19.30 uur ds. M. Karens

Protestantse Gemeente Westzaan
 7 aug 10.00 uur A.J.D. Noordijk, Amsterdam
 14 aug 10.00 uur R. de Lange, Zaandam
 21 aug 10.00 uur ds. J.C. den Hertog, Alkmaar 
 28 aug  10.00 uur ds. P.J. van Midden, 

Bergambacht
 4 sep  10.00 uur startzondag ds. C. Visser, 

Westzaan
 11 sep 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 18 sep 10.00 uur ds. A. Mak, Bloemendaal
 25 sep 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

Belangrijke adressen
Spreekuren Westzaanse huisartsen
Spreekuren van dr. H.B.E. Vink, dr. B. Peeters en 
dr. G.N. van Altena. 

Zuideinde 73
Inloopspreekuur: 
maandag, woensdag en vrijdag 8.00-9.00 uur

Torenstraat 4
Inloopspreekuur: dinsdag 8.00-9.00 uur

U kunt een afspraak maken tussen 8.00 en 17.00 uur 
op 075-6353806. Voor een afspraak 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 voort 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.verloskundigenasendelft.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
Inloop in Lambert Melisz op maandag en woensdag 
9.00-12.30 uur. Bel 088-3833014 voor een afspraak 
bij u thuis. Zie ook www.swtzaanstad.nl/assendelft-
plus-westzaan.

De beheerders van 
de publicatiekasten zijn: 

Noord: Ruud van Vuure, Torenstraat 28, 
 tel: 075-6282813 

Zuid: Carla en Eduard Neefjes, Zuideinde 14, 
 tel: 075-6161746

Colofon
Redactie 
Redactie : Peter Groot (075-771 08 18)
  Linda Wessels (06-40426993)
Fotografie : Fred Eerenberg
Eindcorrectie : Tjakko Bos
Opmaak/druk :  HuigHaverlag Printing, 

Wormerveer

Inleveren kopij
Linda Wessels - De Kersenboomstraat 40, 
1551 BW  Westzaan, e-mail: wessaner@gmail.com

Voor advertenties 
Jan Steijn - Watermolenstraat 102, 
1551 BG  Westzaan, e-mail: jan.steijn@tiscali.nl

Secretariaat bestuur
Jeannet Vollenga - Middel 165, 
1551 SV  Westzaan, tel: 075-621 09 02

Financiële administratie
Jan Steijn - Watermolenstraat 102, 
1551 BG  Westzaan, tel: 075-785 13 20

Bankrelatie
Rekeningnummer: NL61 RABO 0370123506

Kopij volgende nummer
De artikelen en foto’s voor het volgende nummer 
uiterlijk 1 september 2016 aanleveren als tekst 
zonder opmaak (ook zonder kaders en kolommen) 
per e-mail: wessaner@gmail.com of bezorgen op 
De Kersenboomstraat 40, 1551 BW Westzaan. 
Foto’s minimaal 1Mb als bijlage. 
De volgende Wessaner verschijnt op woensdag 
28 september 2016.  

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.
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Telefoon 075 6281263 
www.bartnatuursteen.nl
info@bartnatuursteen.nl
Showroom: Guisweg 23

Bart 
Natuursteen
Natuursteenbewerking voor bouw, 

interieur en grafmonumenten

Guisweg 43-45
1544 AH Zaandijk 

KAAIKHOF 18, Assendelft, Tel. 075-6573400

WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS!

Meer dan 80 verschillende verse vlaaien

Winkelcentrum “de Saen “

Bestellen: WWW.LIMBURGIAVLAAI.NL

De techniek  
van de toekomst,  

dankzij de  
ambitie van nu

Zaans vakmanschap sinds 1902  HuigHaverlag is een vooruit-

strevende drukkerij, altijd al geweest. Neem onze ambitieuze ICT-afdeling. 

Hier vind je professionals die weten dat publishing meer is dan inkt op papier. 

Resultaat: innovaties op maat – oplossingen die het proces beter, sneller 

en goedkoper maken. De basis onder al onze activiteiten is onze Zaanse 

herkomst. Niet ingewikkeld doen, maar aan de slag gaan en altijd vooruit wil-

len, dat kenmerkt onze aanpak. Meer weten over ons vakmanschap of onze 

ambities? Kijk op HuigHaverlag.nl of maak een afspraak, via (075) 612 73 73.

HIER HAD 

UW ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN!

Voor informatie
over adverteren in 
De Wessaner kunt 

u mailen naar 
jan.steijn@tiscali.nl
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