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‘Je kunt beter met je neus 
in de boter vallen! ’

Lucifers
Bij mijn opa en oma lag vroeger 

op het toilet een doosje lucifers,

Zwaluw Säkerhets Tändstickor, te-

gen de poepluchten. Mijn ouders 

namen die traditie gelukkig over. 

Het verdreef onaangename geu-

ren en ik vond dat erg prettig. Ik 

hield meer van de zwavelgeur van 

afgestreken lucifers dan van de

overige geuren.

Deze zomer is mijn buurtje aan 

de beurt voor rioolvervanging.

Dat is een zegen! Want tot nu toe 

hebben we regelmatig te maken 

met stankoverlast in geval van

stijgend grondwaterpeil, dalende 

luchtdruk of sterke regenval. Ri-

oolgassen zetten uit en komen via

open verbindingen, scheurtjes in

rioolleidingen en niet functione-

rende stankafsluiters naar buiten. 

We kennen allemaal de scherpe, 

onaangename lucht die ons bin-

nenshuis kan overvallen. Het af-

strijken van een lucifer is in dat 

geval volstrekt onvoldoende. Het 

maskeert de geuren, dat wel. Maar 

tegelijk is er daarmee voor gezin-

nen het probleem van lucifers in

een ruimte zonder toezicht. Ik kon

er als kind niet van afblijven. Het 

deed mijn vader besluiten onor-

thodoxe maatregelen te treff en

met een lesje ‘brandende lucifer 

blijven vasthouden tot ie bijna op-

gebrand is’, waarbij ik bijna mijn 

vingers verbrandde. Bang ben ik 

er niet van geworden. Wij hebben 

ook nog steeds een doosje Zwa-

luw-lucifers op het toilet. Voor de 

zekerheid.  

Linda Wessels,

Redactie De Wessaner

Bodemverontreiniging
Namens de gemeente Zaanstad deed 

Alex Ooievaar verslag over bodemver-

ontreiniging door lood in onder meer 

Westzaan. Een onderzoek door het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid 

en Milieu (RIVM) in 2016 heeft aan-

getoond dat blootstelling aan lood 

eff ect heeft op de ontwikkeling van 

de hersenen en leidt tot een lager IQ. 

Vooral jonge kinderen zijn hier gevoe-

lig voor. De gemeente heeft inmid-

dels in kaart gebracht welke delen in 

Zaanstad vervuild zijn met lood.

Deze bodemvervuiling kan door 

diverse bronnen en oorzaken zijn ont-

staan, zoals ophoging met door lood 

verontreinigde grond of de invloed 

van oude industrieën in de Zaan-

streek. De verontreiniging bevindt 

zich in de bovenste grondlaag, maxi-

maal een halve meter diep. Lood 

wordt ook opgenomen door groen-

ten die op vervuilde grond worden 

geteeld. De gemeente organiseert 

eind maart een speciale bijeenkomst 

in De Kwaker voor bewoners die mee-

doen aan de pilotgroep. Op langere 

termijn zal de gemeente themabij-

eenkomsten organiseren waarvoor 

bewoners worden uitgenodigd. Het 

onderzoek en de eventuele sanering 

worden door de gemeente bekos-

tigd. Voor vragen kunt u mailen met 

zaanslood@zaanstad.nl  of contact 

opnemen via telefoonnummer 14075. 

Ook kunt u de notulen opvragen voor 

een uitgebreid verslag. 

Van detentie tot opleiding
Directeur Eric Nijman van het Jus-

titieel Complex Zaanstad (JCZ) gaf 

een kijkje in de keuken en vertelde 

onder andere over de gedetineerden 

die binnen het grootste gevangenis-

complex (68.000m²) van Nederland 

zijn gehuisvest. Ook het duurzame 

karakter van de JCZ werd uitgelicht. 

In december 2016 is gestart met de 

instroom van gedetineerden.

Ook voor directeur Henk Schweitzer 

van De Kroosduiker was tijd inge-

pland. Schweitzer maakte met humor 

een bruggetje naar zijn duurzame 

visie en de toekomstplannen voor de 

school op zowel de Roerdompstraat 

als de Torenstraat. Ouders en leraren 

gaan oude speeltoestellen opknap-

pen, waardoor het schoolplein aan de 

Torenstraat voor de leerlingen weer 

een echt speelplein wordt. Ook ver-

telde Schweitzer dat de school aan de 

Roerdompstraat open blijft, ondanks 

dat deze school slechts 51 leerlingen 

telt. De verwachting en hoop is dat 

door de bouw op het oude terrein 

van PontMeyer in de toekomst het 

leerlingenaantal zal toenemen. De 

volgende vergadering van Dorpscon-

tact is op maandag 3 april om 20.00 

uur in het Reghthuys.

Carla van den Puttelaar

Het Reghthuys barst uit z’n voegen
Is het de overheerlijke appeltaart en cake van Ingrid Jahn die ervoor 

zorgt dat het aantal bezoekers aan de vergaderingen van het Dorps-

contact toeneemt of waren het de onderwerpen die op de agenda 

stonden? Wie het weet mag het zeggen. Met 46 deelnemers moesten 

stoelen worden bijgezet en zaten de toehoorders in een dubbele rij. 

De stemming zat er goed in: humor, discussie, advies en informatie de-

len waren de ingrediënten voor een informatieve avond. 

Henk Schweitzer, directeur van De Kroosduiker, 

tussen Mart van ’t Veer (links) en 

Wouter Veenis, beiden van Dorpscontact. 

(Foto: Fred Eerenberg)

Bent u via e-mail of persoonlijk 

bij de commissie Dorpscontact 

aangemeld, dan ontvangt u de 

notulen bij de uitnodiging van 

de volgende vergadering. Wilt 

u op de hoogte worden gehou-

den, meld u dan aan bij Ingrid 

Jahn, secretaris commissie Dorps-

contact Westzaan, Kerkbuurt 40, 

1551 AE Westzaan, 075-6153348 

of 06-17171793. E-mail: dorpscon-

tactwestzaan@kpnmail.nl
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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

Soep
Pittige kippensoep met champignons, 

paprika, lente ui en courgette 

Koud buff et
Rundercarpaccio met kaas, spekjes, 
pijnboompitten en truff eldressing • 

Serranoham met ananas • 
Wrap gevuld met rosbief, 

honing-mosterdmayonaise en 
Old Amsterdam kaas • Hertenham 

met Walfdorfsalade • Huzarensalade 
• Bonbon van gerookte zalm gevuld 
met kruidenroomkaas • Hollandse 

garnalen met cocktailsaus • 
Gevulde eieren

Kaas
Jonge kaas •  Brie •  Old Amsterdam 

kaas •  Zachte geitenkaas

Warme gerechten
Pasteitjes gevuld met kippenragout 
•  Kalfsvleeskroket •  Boerenomelet •  

Gekookte eieren 

Brood
Bruin- en witbrood •  Paasbrood •  

Diverse luxe broodjes

Nagerecht
‘Proeverij van zoetigheid’

Voor de kinderen serveren wij 
een kinderijsbeker.

Op 1e paasdag, zondag 16 april, serveren 
wij van 12.00-15.00 uur een paasbrunch.

Volwassen € 28,75 p.p. Kinderen € 15,75 p.p. (4-12 jaar)
Prijzen zijn incl. koffi  e, thee, melk en karnemelk.

Bovenstaande brunch wordt in buff etvorm gepresenteerd. Reserveren is noodzakelijk.

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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Tijdens zijn papamiddag spreek ik Harro Vink 

(43), huisarts te Westzaan. Hij woont met zijn 

vrouw Baukje Peeters (38) en hun kinderen 

Thijn (4) en Cato (3) op Zuideinde 73, waar ook 

zijn praktijkruimte ‘aan de Zuid’ gevestigd is. 

De praktijk ‘aan de Noord’ is op Torenstraat 2.

Sinds wanneer ben jij hier huisarts?
Sinds 2010. Baukje en Gera van Altena zijn de ande-

re huisartsen. Ik doe drie dagen in de week patiën-

tencontact en dan ook nog een dag administratie 

en andere dingen. De beide dames werken allebei 

tweeënhalve dag. Daarnaast hebben we altijd voor 

een jaar een of twee huisartsen in opleiding.

Wat heb je na je opleiding 
geneeskunde gedaan?
Ik heb toen als arts-assistent in het ziekenhuis erva-

ring opgedaan. Ik wilde cardioloog worden, maar 

na vier jaar vond ik dat niet meer leuk en ben ik de 

huisartsenopleiding gaan doen. Ik wilde op een 

breder gebied werken en eigen baas zijn. Dus ja, 

dat duurde ook weer twee jaar.

Toen je begon had je een bepaald idee 
van hoe het zou zijn om huisarts te zijn. 
Wat is toch anders gebleken?
Dat het een ontzettend ruim vak is en dat ook nog 

steeds ruimer wordt. De minister wil vanwege alle 

bezuinigingen dat wij steeds meer gaan doen. We 

zijn begonnen met een assistent, ik heb er nu vier. 

Vroeger liepen alle mensen met suikerziekte in het 

ziekenhuis, daar hebben wij nu een speciale ver-

pleegkundige voor. We hebben tegenwoordig ook 

drie psychologen in de praktijk. Prijstechnisch is 

het ook goedkoper om sommige dingen door de 

huisarts te laten doen. Op zich is dat ook leuker, 

uitdagender. Hoe langer ik hier werk hoe meer ik 

bepaalde verbanden zie, mensen en hun families 

beter leer kennen. En ook dat zij mij beter gaan 

leren kennen. Sinds Thijn op school zit leer je ook 

meer kinderen kennen.

En ben jij op het schoolplein dan 
‘gewoon’ Harro Vink?
O ja, daar ben ik gewoon de vader van. Ze mogen 

in de supermarkt ook best in mijn boodschappen-

mandje kijken. Maakt me niet uit. Ik moet geen al 

te gekke dingen doen door dronken door het dorp 

te waggelen en de boel te slopen, maar voor de 

rest… De keren dat ik buiten de praktijk als dokter 

wordt aangesproken zijn in die zeven jaar tijd op 

een hand te tellen. 

En zie jij op jouw beurt op het school-
plein ouders of patiënten staan?
Nee, ouders. Als ik hier de praktijk uitloop dan is de 

knop om. Dan zijn het ‘gewoon’ ouders. Ook om te 

voorkomen dat ze anders niet meer bij je langs dur-

ven komen of in de spreekkamer niks meer durven 

zeggen. Daar ben ik echt heel makkelijk in. En je 

moet dat soort dingen ook niet meenemen, anders 

kun je zelf ook niet meer normaal op het school-

plein rondlopen. 

Vroeger had een dokter aanzien. 
Vind je het niet een beetje jammer 
dat dat weg is?
Nee, ik denk dat niemand van onze praktijk zo’n 

status nodig heeft. Ik denk zelfs dat de kracht van 

onze praktijk is dat we relatief laagdrempelig zijn 

en dat je makkelijk bij ons binnen kunt stappen. 

Waar zijn jij en Baukje geboren?
Ik ben in Zaandam geboren en getogen. Bauk-

je komt uit Doesburg en we hebben allebei in 

Amsterdam gestudeerd. De vorige huisarts, Koos 

de Heiden, was een kennis van mijn ouders. Toen 

die aangaf te willen stoppen was de overname snel 

rond. We hebben de praktijk-

ruimte aan de Noord uitgebreid 

en dat gaan we binnenkort 

weer doen. We hebben er al 

200 patiënten bij gekregen. 

Misschien mede vanwege al die extra’s. Zo kun je 

hier ook bloed laten prikken. En de verloskundige 

houdt hier om de twee weken spreekuur. 

Was het vaderschap een grote 
verandering in je leven?
Nee helemaal niet. Dat is hartstikke gaaf. Maar het 

was opeens wel een andere levenswijze. Je kunt 

gewoon veel minder 

makkelijk weg. Of wan-

neer je eigen kind plotse-

ling ziek naar huis komt. 

Je kunt tijdens je spreek-

uur niet zomaar de winkel 

dichtgooien. Dat geldt 

natuurlijk voor veel zelf-

standigen. Qua opvang 

hebben we twee dagen 

per week de Kindertuin, 

hier honderd meter ver-

derop. Daarnaast zijn we 

allebei ook veel bij de 

kinderen. We draaien om 

beurten doktersdiensten 

bij de Huisartsenpost. Als 

dat op vrijdag na 17.00 

uur is dan werk je op 

zo’n dag dus van 8.00 tot 

23.00 uur. En dat is niet 

fi jn. Voor je registratie 

moet je dat minimaal 50 

uur per jaar doen. 

Wat is echt het allernaarste dat jou 
als huisarts kan overkomen?
Ernstige ziektes bij kinderen en bij mensen van je 

eigen leeftijd. Dat komt dan heel dichtbij. Maar het 

hoort erbij. 

Met wie bespreek je dat soort dingen?
Je bent verplicht intervisie met collega’s van buiten 

te hebben. En dat is ook goed.

Heb je ook wel eens gehad dat je 
een fundamentele inschattingsfout 
hebt gemaakt?
Achteraf weet je natuurlijk altijd hoe je iets anders 

had moeten doen. Soms heeft een ziekte tijd nodig 

om zich te ontwikkelen. Je kunt nu eenmaal niet 

iedereen altijd maar door een scan halen. En zelfs 

dan mis je nog weleens dingen. Iemand komt 

bezorgd naar je toe en wil een serieus antwoord. 

En dat wil ik ook. Soms zit er meer achter. Het is wel 

gebeurd dat ik me vergist heb of een situatie niet 

goed heb ingeschat. Dat zeg ik dan ook. Daar moet 

je naar die patiënt ook open in zijn, want zoiets ver-

lies je altijd.

De gezondheidszorg kost handenvol 
geld. Mede vanwege die ‘extra scans’. 
Wie vind jij dat dat moet betalen?
Tijden veranderen. Zelfs de zorgverzekeraar roept 

dat je een second opinion kunt halen als je het 

ergens niet mee eens bent. Er zijn ook steeds meer 

apparaten en testen beschik-

baar gekomen, waardoor dat 

ook kan. Artsen willen daar 

graag hun therapieën op losla-

ten. Dat moeten we met elkaar 

betalen. Iedereen. Je kunt toch niet verwachten 

dat iemand zijn eigen chemo van € 100.000,- zelf 

betaalt. Als ik het voor het zeggen had zou ik er 

zeker een eigen risico in blijven houden, maar ik 

zou ook zorgen dat mensen die dat niet kunnen 

betalen daar een soort kwijtschelding voor krij-

Vervolg zie pagina 5 >>

‘Genieten van 
kleine dingen’

IN DE SCHIJNWERPER

Harro Vink: ‘Iedereen vindt dat 
hij recht heeft op de beste zorg’
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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

Parallelweg 1  -  1151 BS Broek in Waterland  -  Tel. 020 - 403 18 29
www.obmverzekeringen.nl

Uw financieel
specialist
met kantoren in Broek in Waterland 

en Wervershoof.

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

Mollen, wonderlijke 
ondergrondse dieren 

gen. En dat zodra je misbruik maakt 

van dat systeem je bijdraagt in die 

kosten. Kijk, iedereen vindt dat hij 

recht heeft op de beste zorg. Ik zou 

daar ook voor naar België gaan als 

dat moest, maar daardoor wordt het 

ook steeds onbetaalbaarder. Ik vind 

daarbij dat er nooit mensen buiten de 

boot mogen vallen waar het om eer-

stelijns zorg gaat. Ga je niet naar een 

dokter, dan kunnen de gevolgen nog 

veel groter zijn. Dat zie je nu in Ame-

rika gebeuren. Maar ook voor oude 

mensen hier die maar een klein pen-

sioentje hebben is het eigen risico een 

fors bedrag. 

Heb je hobby’s?
Ja, moet je altijd tijd voor maken. Ski-

en, hardlopen en klussen in en om het 

huis. Vind ik ook leuk om te doen. Ik 

moet er echt voor waken dat ik op tijd 

stop met administratieve rompslomp, 

etc. Ook dat zullen veel zelfstandigen 

wel herkennen. Na 21 uur doe ik niks 

meer wat met het werk te maken heeft.

Slaap je goed? En ben je zelf 
goed gezond?
Allebei: ja. Af en toe pak je natuurlijk 

wat van patiënten op. En ook via mijn 

kinderen op de crèche. 

Wat vind je belangrijk in het 
leven?
Ja, de clichés: geluk en gezondheid. 

Maar dat is het natuurlijk toch wel een 

beetje. Je kunt wel 20 miljard hebben, 

maar als je ongezond bent of je kunt 

niks… Je moet vooral genieten van 

kleine dingen overdag. Niet wachten 

tot je dat miljoen verdient. Koester 

die kleine overwinningen. Dat zeg ik 

ook wel tegen patiënten. Je kunt wel 

een doel hebben voor over zes jaar, 

zorg dat je tussendoor ook leuke din-

gen doet. En dat doe ik zelf ook. Met 

de kinderen spelen, een kleine glim-

lach koesteren. Of een patiënt die 

terugkomt om je te bedanken. Dus: 

geluk, gezondheid en genieten.

Wil je zelf nog iets toevoe-
gen?
Ja, over wonen in Westzaan. Want 

het is een heel leuk dorpje. Tijdens 

de inloop in de wachtkamer komen 

oude bekenden van vroeger elkaar 

tegen. Soms wordt iemand die 

meteen naar het ziekenhuis moet 

daar door een ander uit de wacht-

kamer even heengebracht. En van 

de winter op de ijsbaan; fantastisch 

hoe snel dat verbroederde. Je helpt 

elkaar, let op elkaars kinderen. Dan 

ben je echt een dorpje met mensen 

die om elkaar geven. 

Marijke van der Pol

De opa van mijn vrouw Joke was 

rond de Eerste Wereldoorlog naast 

varkenshandelaar ook mollenvanger. 

Mollenvanger was toen nog een echt 

beroep te noemen. Een fanatieke mol-

lenjager kon in die tijd driehonderd 

gulden per week verdienen, een astro-

nomisch bedrag in die tijd. De velle-

tjes werden op plankjes gespijkerd en 

gedroogd. Mollenbont werd hoofdza-

kelijk gebruikt als voering voor de dure 

luxueuze jassen, moff en en mutsen. 

Het ontbreken van de groeirichting, of 

vleug, maakte zijn fl uweelzachte vacht 

aantrekkelijk voor de toentertijd ont-

wikkelende kledingindustrie. Gelukkig 

keerde het tij en is er tegenwoordig 

weinig belangstelling meer voor de 

vachtjes.

Zoogdieren
Het mollenleven speelt zich bijna 

geheel onder de grond af. Met een 

lichaamslengte van 15 centimeter, 

piepkleine oogjes en een stevige roze 

snuit, zijn ze echt schattig te noemen. 

Mollen hebben grote, stevige voor-

poten met zes vingertjes, waar brede 

platte nageltjes aan zitten. De ideale 

gereedschappen om uitgebreide gan-

genstelsels mee te graven. 

Hij voedt zich voornamelijk met regen-

wormen, maar ook slakken, insecten, 

keverlarven, naaktslakken en zelfs een 

verdwaalde kikker staan op het menu. 

Een mol eet per dag erg veel, tussen 

de 50 en 100 gram aan voedsel. Dat is 

soms meer dan zijn eigen lichaamsge-

wicht, want een mol weegt tussen de 

30 en de 130 gram. De grote hoeveel-

heid wormen, slakken en insecten die 

door mollen wordt geconsumeerd, is 

het grote voordeel van een mol in de 

tuin. Wezens die mogelijk schadelijk 

zijn voor de planten in de tuin worden 

zo op een natuurlijke wijze verwijderd. 

Ik heb zelf wel eens gezien dat een mol 

door een reiger werd verschalkt. Ook 

ooievaars, wezels, hermelijnen, kat-

ten, honden en vossen zijn liefhebbers 

van de mol. Andere veel voorkomende 

doodsoorzaken zijn honger, droogte 

of verdrinking door overstroming.

Blind of toch niet?
Er wordt vaak gedacht dat mollen blind 

zijn, maar dat is niet waar. Ze hebben 

kleine oogjes, ongeveer zo groot als 

een speldenknopje, waar ze wel dege-

lijk mee kunnen zien. Mollen hebben 

daarentegen geen oren. Dat betekent 

niet dat ze doof zijn, want horen doen 

ze met hun voelhaartjes op hun kop en 

snuit. Verder hebben ze een erg goed 

ontwikkeld reukorgaan. Met hun lange 

snuit kunnen ze vrijwel alles ruiken en 

lokaliseren. Zijn belangrijkste zintuig 

is zijn spitse roze snuit, die gevoelige 

snorharen en tastzenuwen bevat.

Een mol maakt in zijn leefgebied een 

zeer uitgebreid hol, met loopgangen, 

jachtgangen en een woonkamer. De 

welbekende molshopen die menig 

tuinliefhebber een doorn in het oog 

zijn, ontstaan doordat de mol de aarde 

die vrijkomt bij het graven naar buiten 

duwt. De molshoop vind je altijd aan 

het uiteinde van een gang en zorgt 

daarnaast voor frisse lucht in de ver-

trekken. 

Paartijd 
In de paartijd (februari-april) gaan de 

mannetjes op zoek naar vrouwtjes. 

Ze verlaten hun territorium en graven 

lange mollenritten, totdat ze een ter-

ritorium van een vrouwtje hebben 

gevonden. In mei of juni worden de 

jongen geboren. Na een draagtijd van 

circa 28 dagen werpt het wijfj e in een 

nest in de centrale ruimte 3 tot 6 (soms 

2 tot 7) naakte en blinde jongen. De 

jongen zijn dan 3,5 gram zwaar. Alleen 

het vrouwtje zorgt voor de jongen. Na 

14 dagen hebben de jongen een vacht 

ontwikkeld. De ogen gaan na circa 22 

dagen open, en na 33 dagen verlaten 

de jongen voor het eerst het nest. Na 

twee maanden zijn de jongen zelfstan-

dig en worden ze verstoten. Ze graven 

dan een gang loodrecht naar boven en 

gaan, grotendeels bovengronds, op 

zoek naar een eigen territorium. 

Een mol kan ongeveer 3 jaar oud wor-

den. Echter, slechts 40% overleeft het 

eerste levensjaar en slechts 2% van de 

dieren haalt de 3 jaar.

Wil je geen mollen in de tuin?
De bloem van de keizerskroon ver-

spreidt een geur die mollen zou 

afschrikken en overeenkomt met de 

geur die de vos verspreidt. De geur is 

door Wageningse onderzoekers van 

Plant Research International herleid 

tot 3-methyl-2-buteen-1-thiol, een 

zwavelhoudende terpeen. Helaas 

wordt deze geur ook door mensen als 

zeer onaangenaam ervaren. 

Als je last van mollen hebt, grijp dan 

niet onmiddellijk naar mollenklem-

men of gif, maar probeer het eerst 

diervriendelijk!

Mollen (Talpidae) behoren tot de meest algemeen voorkomende 

zoogdieren van de Zaanstreek. Dankzij een waarnemingsactie van 

het Zaans Natuur & Milieu Centrum is vastgesteld dat de mol in elk 

vierkantekilometervak voorkomt. Op vele plekken zie je de laatste 

tijd molshopen, vooral langs de omgelegde Guisweg, het Riettoppad 

en bij molen Het Prinsenhof. De mol zelf zien we zelden. 

Vervolg van pagina 3 >>
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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

| | |

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

Fitcircuit

Deze Koningsdag wordt weer 

fantastisch. Wij rekenen op een 

grote opkomst. Dit feest wil toch 

niemand missen! En natuurlijk 

halen wij alles weer uit de kast om ons dorp zo 

perfect mogelijk te presenteren. De uitgangs-

punten en het hoofddoel van de commissie 

is dat Koningsdag feestelijk, waardig, maar 

vooral veilig verloopt. Op de braderie en 

de vrijmarkt kunt u bijzondere verrassingen 

verwachten. 

De werkgroep is al druk bezig met de voorberei-

dingen om een stijlvolle, eigentijdse maar zeker 

bruisende dag te organiseren, waar iedere Westza-

ner trots op kan zijn. Hierbij mogen kraamhuurders, 

standhouders, bezoekers, vrijwilligers, slingers, 

ballonnen, vlaggen, snoeren, kabels, luidsprekers, 

een podium en diverse andere voorzieningen niet 

ontbreken. Als vanouds is er muziek en ook voor 

de inwendige mens wordt op diverse plaatsen ge-

zorgd. Maar het belangrijkste zijn droog weer en 

het enthousiasme van de Westzaners en het pu-

bliek om deze dag te doen slagen. 

Het Koningsdaggebied hebben we veranderd.Het 

Lambert Meliszstraatje is net als vorig jaar aan het 

gebied toegevoegd. In de volgende Wessaner krijgt 

u de exacte locaties te horen.

Koningsdag woensdag 27 april
Kraamverhuur
De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Haast u om 

u aan te melden. Het is belangrijk voor ons dorp dat 

er een grote diversiteit aan kramen wordt aangebo-

den. Het zou toch ook leuk zijn als er mensen van 

buiten ons dorp naar Westzaan komen. 

U kunt al een kraam reserveren voor € 25,00 of een 

grondplaats voor € 12,50. Heeft u ook stroom no-

dig dan zijn de kosten € 7,50 extra. Reserveren kan 

via: kraamhuurwestzaan@gmail.com. Heeft u geen 

internet, dan is telefonisch reserveren ook mogelijk 

bij Marcel Haarhuis: 06-21156041. B.g.g. graag uw 

naam en telefoonnummer inspreken, dan wordt 

teruggebeld om de reservering te bespreken en te 

bevestigen.

Vrijmarkt
Tijdens Koningsdag mag je op de aangegeven 

vrijmarktplaatsen binnen het braderiegebied je ei-

gen huisraad verkopen, waarbij wij als commissie 

het wel fi jn vinden als iedereen zich aan de regels 

houdt. De plaats op de vrijmarkt, de kramen en de 

grondplaatsen behoren helemaal schoon achterge-

laten te worden. Ook dit jaar delen wij bij aanvang 

binnen het braderiegebied weer de gedragsregels 

uit en krijgt iedereen een vuilniszak om de overge-

bleven rommel in op te ruimen. Wij verwachten dat 

het ook dit jaar weer vlekkeloos verloopt.

Programma
Het programma is nog niet helemaal klaar, maar 

er is zeker weer veel te beleven. De kinderen kun-

nen hun hart ophalen op het springkussen. Er zijn 

een aantal leuke attracties voor de jeugd, zoals een 

klimwand. De muzikale omlijsting wordt verzorgd 

door de gebroeders Meulkens met hun draaior-

gel De Freie en een heuse centenbak. De muziek 

en de catering zullen weer verzorgd worden door 

Roda. Aan de sanitaire voorzieningen is uiteraard 

ook gedacht. Waar die komt te staan, zullen we 

in verband met de nieuwe locatie later bekend-

maken. In Lambert Melisz zijn weer verschillende 

activiteiten, waaronder sjoelen en klaverjassen. De 

Digitale Beeldbank, de Westzaanse Gemeenschap 

en de EHBO zijn ook weer aanwezig, wat wij zeer 

op prijs stellen.

De commissie Koningsdag bestaat uit Dinie (at-

tracties) Ingrid (communicatie en pr) Marieke 

(kraamverhuur) en Marcel (voorzitter en hand- en 

spandiensten). Een tweede sterke man ontbreekt 

echter nog. Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmel-

den bij Marcel: westzaansegemeenschap@upcmail.

nl of bellen naar: 06-21156041. Wij zijn ook te vinden 

op onze Facebookpagina. Bent u nog geen lid van 

onze Facebookgroep Koningsdag in Westzaan? Ga 

dan naar Facebook.com/groups/187422018048154/ 

U kunt zich aanmelden via bovenstaande link om zo 

de feestelijkheden op de voet te volgen.

Commissie Koningsdag,

Ingrid Jahn-van Binsbergen
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door WILLEM TIP/deel 13

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

werden echter niet strikt gehandhaafd. 

Vaak verschilden ze zelfs per stad of land-

streek. 

De bevolking kon in het algemeen heel 

behoorlijk lezen en schrijven. In het dorp 

Westzaan kregen de kinderen les in twee 

scholen, een in de omgeving van de 

Zuidervermaning, de tweede naast het 

Reghthuys. Klassikale lessen bestonden 

in deze tijd nog niet, die verschenen pas 

in de negentiende eeuw. Alle leeftijden 

zaten bij elkaar in één lokaal. Om de 

beurt konden de leerlingen bij de mees-

ter komen om te worden overhoord of 

voor een nieuwe opdracht. De orde in 

het lokaal was daarbij soms ver te zoe-

ken. Iedereen liep en riep door elkaar. De 

meester had echter een paar geduchte 

middelen om de orde te handhaven, de 

pechvogel en de plak. Wie al te rumoerig 

was kreeg de pechvogel toegeworpen. 

Die moest worden teruggebracht. Daarna 

volgde onvermijdelijk een tik met de plak.

De Zaanse kooplieden hadden door-

gaans meer boeken in huis dan alleen de 

Bijbel en de gedichten van Jacob Cats. 

Ze toonden ook belangstelling voor de 

moderne wetenschap. Aan de Wormer-

veerse Zaanweg kwam in de vroege achttiende 

eeuw zelfs een natuurkundig genootschap bij-

een dat zich bezighield met natuurkundige proe-

ven. Verlichte predikanten omarmden graag de 

natuurwetten die Newton had beschreven (1687). 

Ze vonden daarin een weergave van de natuurlijke 

orde die het Opperwezen al bij de schepping had 

vastgelegd. Deze zienswijze, de ‘fysicotheologie’ 

werd door velen gedeeld. De achttiende-eeuwse 

Verlichting huldigde het ‘durf te denken’ maar was 

zeker niet atheïstisch.

De achttiende-eeuwse Zaanstreek werd kleu-

riger dan ooit tevoren. In de zeventiende eeuw 

had men de huizen nog eenvoudigweg 

zwart geteerd. Zo gebeurde dat ook met 

de schepen. Binnenskamers leefde men 

tussen ongeschilderde houten wanden. 

In de nieuwe eeuw kwamen er echter 

steeds meer mooie verfstoff en beschik-

baar. De verfmolens maalden een hele 

reeks van pigmenten waaruit men zijn 

keus kon maken. Groen bijvoorbeeld 

voor het grenenhouten buitenbeschot 

en oud roze, ‘appelbloesem’, voor het 

binnenwerk. De meeste huizen waren 

van hout, grenenhout. Wie het kon beta-

len, bouwde echter een stenen huis. Een 

stenen huis vroeg minder onderhoud 

en was vooral deftiger.  De nieuwe gere-

De Spaanse koning Philips II die zijn decreten onder-

tekende met ‘Ik, de Koning’ en de Franse Zonneko-

ning waren geen voorbeelden geweest van verlichte 

vorsten. Hun macht zagen ze als een beschikking 

van de natuur of zelfs als een goddelijk geschenk. 

De koning bekritiseren was niet verstandig en vaak 

zeer onverstandig. De vorst had immers gelijk. Zon-

der vorst kon het niet, meende men zelfs. Zonder 

alleenheerser kwam het, zo dacht men, onvermijde-

lijk tot een ‘oorlog van allen tegen allen’. De Engelse 

fi losoof Hobbes die deze gedachte opschreef (1651) 

was gekomen tot die naargeestige slotsom tijdens 

de Engelse burgeroorlog. In Engeland zou uiteinde-

lijk het parlement de strijd winnen.

Ook in de Republiek hechtte men aan het gedeelde 

bestuur. Een vorst die de doorslag zou geven hadden 

de Hollandse regenten voor het gewone zakenleven 

niet nodig. Alleen bij oorlogsdreiging of rampspoed 

moest snel kunnen worden beslist. Daarvoor had 

men op de achterhand het ambt van stadhouder. 

Tweemaal deed de Republiek het zonder stadhou-

der. Beide keren maakte oorlogsdreiging aan het 

stadhouderloos tijdperk een einde. De eerste keer in 

het Rampjaar 1672, later nog eens in 1747.

De regenten dachten vooral praktisch. De calvinis-

tische kerk was staatskerk. Dat betekende echter 

niet dat een ander geloof in feite onmogelijk werd 

gemaakt, zoals in Frankrijk.  Als de Lutherse kerk 

in Zaandam in de zeventiende eeuw op grond van 

een bepaald voorschrift werd gesloten en zelfs 

verzegeld, ging ze na een paar weken gewoon 

weer open. De Zaanse schuilkerken voor doops-

gezinden en katholieken mochten dan wel geen 

toren hebben, van binnen waren ze ruim bemeten 

en vaak fraai ingericht met zuilen, bogen, eiken 

banken, en wat de katholieke kerken aanging, met 

schilderijen, altaren en beelden. Iedereen wist 

waar de kerkgebouwen lagen. In Amsterdam en 

Leiden werden talrijke boeken gedrukt, ook veel 

boeken van verlichte schrijvers die in Frankrijk 

streng verboden waren. Soms werden ook in Hol-

land wel eens boeken op een lijst gezet. Die lijsten 

Het Zaanse landschap

formeerde pastorie van Westzaan (1733) was van 

baksteen. Voor het binnenschilderwerk en voor de 

ramen en kozijnen gebruikte men een staalkaart 

aan kleuren: blauw, wit, zwart, appelbloesem, 

lavendel, dodekop, Engels bruin, ‘mittael’, Berlijns 

blauw, vermiljoenrood en koningsgeel. 

Van hout waren in Westzaan nog de nieuwe grote 

doopsgezinde Noordervermaning (1695) en de 

nieuwe Zuidervermaning (1731). Beide verma-

ningen vervingen een zeventiende eeuws hou-

ten gebouw. Van steen gebouwd werd het grote 

nieuwe dorpsweeshuis achter de gereformeerde 

kerk (1717, vergroot in 1746). Van steen was ook 

het meest statige gebouw dat Westzaan rijk zou 

worden, de nieuwe Grote Kerk (1741). Hoog op de 

barokke voorgevel verscheen het wapen van de 

Banne, met lauweren omrankt, de ‘vier leeuwen, 

tegen elkaar oprijzende’. Het deftige gebouw met 

erachter de zestiende-eeuwse toren beheerste 

voortaan het Zaanse landschap. Van verre was 

het te herkennen. Op schilderijen, tekeningen en 

etsen werd het niet zonder trots afgebeeld. Al 

deze monumentale panden kwamen gereed in 

een betrekkelijk korte tijd. Ze waren het zichtbare 

teken van de welvaart die de zeventiende eeuw 

had gebracht. Ze toonden tegelijk ook het vertrou-

wen dat de burgerij had in de toekomst. 

Beeldmateriaal: 

Westzaanse Digitale Beeldbank

De Noordervamaning.

De Zuidervermaninng.

Onderwijs in 1700.
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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

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

- 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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Op zaterdag 1 april en zondag 

2 april, beide dagen van 12.00 

tot 17.00 uur, bent u welkom 

op de driejaarlijkse overzichts-

tentoonstelling met meer dan 

100 schilderijen van het genoot-

schap De Zaanse Salonschilders 

in Het Weefhuis, Lagedijk 39 

Zaandijk (bij de beeldentuin). 

Net als voorgaande exposities staan 

de op 17e-eeuwse wijze geschil-

derde doeken centraal. Deze keer is 

gekozen voor klassikaal gemaakte 

stillevens. Verder zijn er op de expo-

sitie werkstukken met opgeplakt 

papier en acrylverf en een  groot 

aantal op hout geschilderde trom-

pe-l’oeils.

De Westzaners Henny Koster, Hilly 

Huisman, Tiny Aerts en Peter Groot 

zijn lid van de Zaanse Salonschil-

ders. Bij dit genootschap wordt In 

kleine groepen met olieverf geschil-

derd, waarbij gewerkt wordt naar 

de oude meestertechniek van ver-

diepen en verhogen. Illustratrice en 

docente Rina Burger is ruim vijfen-

twintig jaar geleden begonnen in 

Na een fl itsende start in 2015 

is 2016 het eerste jaar dat 

dorpsbus De Groene Koets in 

Westzaan en omgeving heeft 

gereden. In 2016 hebben we 785 

passagiers vervoerd. 

Mede dank zij de vrijwilligers, de 

mensen van het Sociaal Wijkteam 

en het grote enthousiasme bij de 

mensen die regelmatig gebruik 

maken van dit vervoermiddel, is het 

een succes geworden. Een belang-

rijke spil en aanspreekpunt in het 

geheel is coördinator Paul Beke, die 

wekelijks het schema en de indeling 

van de ritten in goede banen leidt.

De dorpsbus wordt veelvuldig inge-

zet bij bezoeken aan kappers, huis-

artsen, tandartsen, supermarkten 

en dorpshuis De Kwaker. Daarnaast 

is ook het vervoer naar het Zaans 

Medisch Centrum voor veel mensen 

een uitkomst. Wat ook populair is, is 

tussen de middag uit eten gaan in 

Festina Lente in Assendelft. Stich-

‘Gekleurd’ van Rina Burger.

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?

Het is niet bekend wanneer de oude 

foto is gemaakt. Zeker is wel dat de 

inrichters van de openbare ruimte in 

de tussentijd een enorme voorliefde 

voor paaltjes en bordjes hebben ont-

wikkeld. Het zal allemaal wel nodig 

zijn, maar een onsje minder zou toch 

wel fi jn zijn geweest. 

Wat moet bijvoorbeeld dat gele 

paaltje met bord daarboven op het 

vluchtheuveltje in het midden van de 

entree van het Weiver? Zouden ver-

keersdeelnemers nou echt niet zelf 

kunnen bedenken dat ze daar rechts 

langs moeten? 

En waarom staat er op de hoek van 

het trottoir een driehoekig bord dat 

aangeeft dat je een voorrangsweg 

nadert, als er ook haaientanden en 

een dubbele doorgetrokken streep 

op de weg staan? En waarom komt 

datzelfde bord terug op de paal van 

het verkeerslicht? Nou ja, zo houden 

we de bordjes- en paaltjesindustrie 

wel aan het werk.

Nog even over de oude foto uit de 

vorige afl evering van deze rubriek. 

Daarop stond een rijtje oude huizen 

aan de Overtoom. De begeleidende 

tekst meldde dat in het huis op de 

voorgrond café Schilperoord was 

gevestigd. Helaas bleek deze infor-

matie niet juist. Het café zat in het 

pand daarnaast. 

In deze afl evering hoek Weiver/Provincialeweg

ting De Zonnebloem maakt met 

haar leden voor diverse uitstapjes 

ook regelmatig gebruik van de bus. 

De fysiopraktijk in Westzaan houdt 

zelfs speciaal rekening met onze 

planning, zodat hun cliënten op ver-

voer kunnen rekenen.

Door bijdragen van sponsoren die 

met hun logo’s de bus sieren en de 

fi nanciële bijdragen van de SMD en 

het Sociaal Wijkteam kunnen we de 

tarieven laag houden. Het tarief van 

een rit van Zuid naar Noord en vice 

versa bedraagt twee euro en het 

tarief van een rit naar Zaandam en 

vice versa bedraagt vier euro. 

Met een beetje goede wil moet het 

lukken om in 2017 over de duizend 

passagiers te vervoeren. De bus rijdt 

van maandag tot en met vrijdag 

van 9.00 tot 17.00 uur. Wilt u met 

ons mee? Bel dan 06-13445600. 

Gelieve twee dagen van te voren 

reserveren.

Martin van ‘t Veer

Het eerste jaar van 
de dorpsbus in Westzaan 

Westzaners exposeren
de Zaanse buurthuizen. Nu geeft 

ze schilder- en tekenlessen in haar 

eigen atelier te Wormerveer.

Wilt u ook meedoen met Rina 

Burger in het atelier? Bel dan 075-

6283019. Informatie over de exposi-

tie en een routebeschrijving vindt u 

op www.hetweefhuis.nl.



Neem contact op voor een gratis proefles!
Gitaarles in Westzaan

Jeroen Duijvestijn
06-48508795

www.jeroenduijvestijn.nl
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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!

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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Voordat wij met de hele Rank ons 

kunstproject Monet startten, zijn we 

als leerkrachten eerst zelf kunstzin-

nig bezig geweest. We werden gast-

vrij ontvangen door Cora en Dirk 

Kuiper en een vriendin in hun Gal-

lery of Dreams. Mede door de mooie 

entourage, de prachtige schilderijen 

en de prettige sfeer kwamen we tot 

leuke eindresultaten.

De kinderen en leerkrachten had-

den er veel zin in om het kunstpro-

ject te starten en hadden al allerlei 

materiaal verzameld waarmee we 

aan de slag konden. De nadruk lag 

op het impressionisme en de kinde-

ren zouden in alle vlakken veel over 

dit onderwerp leren en ervaren. 

Natuurlijk door veel kunst zelf te 

maken, maar ook door te leren over 

de geschiedenis, de schilder Monet 

die hier in Zaandam kwam en nog 

veel meer. U bent van harte welkom 

op de tentoonstelling.

Ingrid Bottema, leerkracht

Leerkrachten De Rank met hun schilderijen in Gallery of Dreams.

Kunst op De Rank
Op woensdag 5 april kunt u vanaf 12.00 uur 

komen kijken naar onze kunst tentoonstelling 

op De Rank, zowel in Westzaan als in Assen-

delft.

Het lichaam
In samenwerking met Peuter-

plein hebben we gewerkt met het 

thema ‘lichaam’. 

Bij dat thema hoort het voorleesboek 

over Fien en Milo, een konijn en een 

muis die buiten willen spelen. Het 

konijn gaat zich aankleden en wat 

doet de muis? Die kleed zich weer uit, 

zodat ze aan het einde van het boek 

nog niet buiten kunnen spelen.

In de groep hadden wij een knuf-

felkonijn en -muis. Tijdens het lezen 

mocht één peuter het konijn aankle-

den en één peuter de muis uitkleden, 

net als in het boek. Nou, ze hadden 

de grootste lol, want de muis uitkle-

den was toch een beetje stout en dus 

ook spannend. Heel veel gegiechel 

dus!

In de kring hebben we ook over het 

lichaam gepraat. Voor je lichaam 

moet je goed zorgen. Je moet je was-

sen, tanden poetsen, haren kammen. 

Maar ook gezond eten is belangrijk. 

Maar ja, dat is best lastig, want sprui-

ten zijn echt niet lekker en  bloemkool 

is ook niet zo lekker. Broccoli, daar 

hebben we nog nooit van gehoord, 

maar bieten gaan best. ‘En weet je juf, 

daar word ik ook groot van hoor, maar 

ik word niet groter dan mijn hoofd. ’

Monique 

van Westrop

Fien en Milo en het voorleesboek.

Opperste concentratie was gebo-

den. Alle kinderen gingen ervoor, 

want wie wil nu niet het rekenta-

lent van De Kroosduiker zijn. Na de 

eerste twee rondes vielen er helaas 

heel wat kinderen af. Alleen de tien 

kinderen met de meeste punten 

mochten door naar de derde ronde.

Ook in de derde en vierde ronde vie-

len weer kinderen af. Na vijf gespeel-

de rondes bleven er twee talenten 

over: Tara Sikkes en Bente Nuij. 

Deze twee meiden speelden woens-

dag 15 maart de halve fi nale op basis-

school De Meander in Assendelft. 

Ze namen het op tegen acht andere 

talenten uit groep 6 van Zaan Pri-

mair. 

Mochten zij bij de beste vijf zijn 

geëindigd, dan volgt op woensdag 

29 maart de fi nale. 

Inge de Leeuw, 

rekenspecialist De Kroosduiker

Twee Kroosduikers door naar halve fi nale rekenbattle
Donderdag 9 februari streden de kinderen uit groep 6 van 

basisschool De Kroosduiker tegen elkaar in de voorronde van 

de rekenbattle.

Op 26 mei is het weer zover: De Campina open dag op het erf van familie Bax, 

Zuideinde 260. 

Op deze dag is er weer van alles te beleven voor jong en oud. Er zijn diverse spelletjes te 

doen en belangstellenden kunnen mee met een rondleiding over het erf. Deze rondleiding 

wordt gegeven door de boer zelf of zijn zoons, die je alles willen vertellen over de koeien 

en de stallen. Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd. Er is koffi  e en thee met wat lek-

kers. En voor de lunch worden er heerlijke frietjes gebakken. Op zoek naar een kadootje voor 

je (klein)kinderen of buurkinderen? Hiervoor is er een leuke kraam aanwezig met soldaten-

spulletjes. Wij hopen op een zonnige dag en uw komst!

Marieke van Bloois 

Open dag boerderij Campina
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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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Café Dansant
Op zondagmiddag 2 april van 15.00 

tot 18.00 uur speelt er weer een live-

band in De Kwaker. Gezellige muziek 

om op te dansen of gewoon om naar 

te luisteren, onder het genot van een 

drankje en een hapje. De entree is 

€ 5,00 inclusief hapjes.

Bridgedrive 
Ook is er weer een maandelijkse 

bridgedrive, op zondag 9 april om 

13.30 uur. Kosten € 6,00 per koppel. 

Aanmelden bij dmschoolmeester@

gmail.com of via 075-6310352  uiter-

lijk tot 12.00 uur op die dag

Fietstocht
Op zaterdag 22 april organiseren 

de buurthuizen De Palmboom, De 

Pelikaan, De Lorzie, Het BrandtWeer, 

De Vuister, buurtcentrum A3, en de 

dorpshuizen De Kwaker en De Horn 

weer een gezamenlijke fi etstocht. 

Zo kunnen de deelnemers, op een 

actieve manier, kennismaken met alle 

genoemde buurt- en dorpshuizen.

Dit jaar doet ook De Horn uit Krom-

meniedijk mee, waar ook een deel 

van de route doorheen gaat. In elk 

buurt- of dorpshuis staat een lekker 

hapje klaar en kan er iets gedronken 

worden. Start is mogelijk vanaf elke 

locatie. De starttijd van de fi etstocht 

is gepland tussen 10.00 en 13.00 uur.

In verband met voorbereidingen is 

het wenselijk dat deelnemers zich 

vóór 20 april opgeven bij het buurt- of 

dorpshuis waar men wenst te starten. 

Kosten € 2,50 per persoon. De fi ets-

tocht is ongeveer 30 kilometer, maar 

er kan ook gekozen worden voor een 

deel van de route. Voor degenen die 

de hele tocht fi etsen is er een prijs-

vraag gemaakt. Voor alle deelnemers 

staat een goody-bag klaar. 

 

De Kwaker, JJ Allanstraat 127, 075-

6310352, info@dorpshuis-westzaan.

nl, www.dorpshuis-westzaan.nl, face-

book.com/DorpshuisDeKwaker.

Ruimte te huur
Een vergadering, workshop, presen-

tatie, (bedrijfs)cursus of koken met je 

team? Bent u op zoek naar een ruimte 

voor uw vereniging, club of bedrijf? 

Dan kunnen wij misschien aan uw 

vraag voldoen. Op diverse dagdelen 

maar ook in de avonduren hebben 

wij verschillende ruimtes vrij. Enkele 

zijn standaard voorzien van beamer 

met HD-scherm. Informeer vrijblij-

vend naar onze mogelijkheden.

Oranjefeest
Op zaterdag 22 april is er weer 

Oranjefeest in De Kwaker met 

livemuziek. Aanvang 20.30 uur. 

De entree is € 5,00. Dit grootse 

dorpsfeest mag je natuurlijk 

niet missen! Het thema is zoals 

ieder jaar Oranje, om alvast in 

de stemming te komen voor 

Koningsdag. De Zaanse band 

Akoestix treedt dit jaar op, dus 

dat belooft weer een superge-

zellige feestavond te worden. 

Op de site www.akoestix.nl vindt 

je meer informatie over de band.

Orgelconcert 
in Grote Kerk

Op vrijdagavond 7 april zal de 

bekende Nederlandse organist 

Herman van Vliet een concert 

verzorgen op het fraaie, mo-

numentale orgel van de Grote 

Kerk. 

Het belooft weer een mooie, afwis-

selende avond te worden waar u 

van harte voor bent uitgenodigd. 

Het concert begint om 20.00 uur. 

De kerk is vanaf 19.15 uur open. 

De toegang is gratis en de koffi  e 

en thee staan voorafgaand aan 

het concert weer voor u klaar. Na 

afl oop is er een collecte ten bate 

van het orgelfonds.

Joost Rijken

Bijzondere 
diensten in de 
Grote Kerk 
In de week voor Pasen (de 

‘Stille Week’) is er elke dag ’s 

avonds om 19.30 uur een bij-

zondere dienst in de Grote 

Kerk. 

Het begint op zondag 9 april. Dan is 

er een vesper waarbij louter (medi-

tatieve) liederen van de oecumeni-

sche gemeenschap Taizé (Frankrijk) 

gezongen worden. Van maandag 

tot en met woensdag zijn er vespers 

waarvan al 40 jaar het bijzondere is 

dat die door leken voorbereid en 

geleid worden. Op Witte Donder-

dag is er een avondmaalsviering 

aan tafels. Aan de dienst van Goede 

Vrijdag zal de Zaandamse zangeres 

Christine van der Gijn haar mede-

werking verlenen. Zij zal onder 

andere enkele liederen van Bach 

ten gehore brengen: ‘Blute nur’ en 

‘Es ist vollbracht’. Aan de paaswake 

op zaterdag zal de zanggroep van 

de kerk medewerking verlenen. De 

paasdienst (aanvang10.00 uur) zal 

een vrolijke dienst worden waarin 

de zang begeleid wordt door orgel, 

trompet, trombone en cornet.

Cornelis Visser

Herman van 

Vliet op orgel.

In Westzaan is een groot activiteiten-

aanbod, en ook het verenigingsleven 

biedt veel mogelijkheden. Toch kan 

het zijn dat mensen geen aanslui-

ting vinden. Daar kunnen verschil-

lende oorzaken voor zijn, zoals kleine 

geheugenproblemen, lichte gevol-

gen van een CVA (beroerte), een klei-

ne fysieke beperking of psychische 

problemen. Hierdoor gaan mensen 

te weinig de deur uit en ontmoeten 

ze steeds minder mensen. Soms kan 

het daardoor ook bezwaarlijk worden 

voor hun partner, hun naaste familie 

of de mantelzorger. Juist voor deze 

mensen wil het Sociaal Wijkteam iets 

in Westzaan kunnen bieden: dicht bij 

huis en zonder indicatie. Bij ‘Eff e d'r uit’ 

kunnen mensen buurtgenoten ont-

moeten en leuke activiteiten onderne-

men. Dit kan van alles zijn, van een kop 

koffi  e drinken en praten tot creatieve 

activiteiten. Van een hobby delen tot 

muziek luisteren. Of van puzzelen tot 

een kort uitstapje maken. Een groep 

van vijf ervaren vrijwilligers begeleidt 

met enthousiasme deze middag, 

waardoor er veel persoonlijke keuze 

mogelijk is. 

‘Eff e d’r uit’ is iedere maandag van 

13.30 tot 16.00 uur in Lambert Melisz. 

De kosten zijn € 3,00 per keer, inclu-

sief koffi  e en thee.

Aanmelding
Wie niet zo makkelijk meer aanslui-

ting vindt bij bestaande activiteiten, 

maar geïndiceerde dagbesteding een 

stap te ver vindt, is welkom bij 'Eff e d'r 

uit'. Aanmelden is nodig bij het Soci-

aal Wijkteam Assendelft-Westzaan 

en kan via 088-3833014. Of loop op 

maandag- en woensdagmorgen even 

bij ons binnen in Lambert Melisz. Er 

volgt dan een kennismakingsgesprek 

met één van de begeleidende vrijwilli-

gers en een medewerker van het Soci-

aal Wijkteam. Zo kan de dagbesteding 

goed aansluiten bij de behoefte.

‘Eff e d’r uit’ nieuwe dagbesteding in Westzaan

‘Eff e d’r uit’ is de wekelijkse activiteitenmiddag in 

Lambert Melisz voor mensen die behoefte hebben 

aan ontmoetingen in een kleine groep. Deze gezellige 

activiteitenmiddag is bedoeld voor mensen die niet 

zo gemakkelijk de aansluiting vinden bij bestaande 

activiteiten. Bij 'Eff e d'r uit' zal de groep klein zijn en is veel begelei-

ding aanwezig. Hierdoor is veel persoonlijke keuze mogelijk.

Er is een ruim en gevarieerd aanbod 

bijeengebracht en dus veel te zien 

voor de Zaanse kunstliefhebbers. 

En natuurlijk ook om te kopen om 

de eigen collectie uit te breiden. Het 

aanbod beperkt zich zeker niet alleen 

tot Willem en Chris Jansen. Er is ook 

schitterend werk van Freek Engel, 

Frans Mars, Klaas Boodt en andere 

streekgenoten te zien en te koop.

De verkoopexpositie moet geld bij-

eenbrengen voor de plannen die de 

stichting in 2018 heeft om stil te staan 

bij het feit dat Chris Jansen 100 jaar 

geleden geboren werd.

De verkoopexpositie in Galerie Stap-

horsius loopt tot 27 mei. De ope-

ningstijden zijn dinsdag tot en met 

zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Robbert van Kleef

Verkoopexpositie De Zaanse Kunstsalon

Op 8 april opent de Willem Jansen Stichting bij Galerie Staphorsius de 

verkoopexpositie 'De Zaanse Kunstsalon', samengesteld uit werken 

die door particulieren zijn ingebracht. 
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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

www.desolarstore.nl | Ronde Tocht 48 | Zaandam | 075-8200280  

EEN DUURZAME TOEKOMST BEGINT BIJ... 
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In juni 2018 organiseert de club 

een groot feest in een tent op het 

Roda-complex met onder andere 

een Westzaans podium voor talent-

volle Westzaners die dan hun zang-, 

muziek- of cabaretkwaliteiten kunnen 

tonen. 

Roda is al een aantal jaren aan het 

sparen om de jubileumactiviteiten 

te kunnen bekostigen. In november 

2016 verkochten jeugdleden en senio-

ren onder andere bloembollen om de 

jubileumkas te spekken. De veiling, op 

vrijdagavond 31 maart aanvang 20.00 

uur in clubgebouw De Kemphaan, 

moet de club fi nancieel verder op weg 

helpen om de grote kosten te kunnen 

dekken. Vijf jaar geleden werd er een 

veiling georganiseerd om de kosten 

van een nieuwe keuken te fi nancieren, 

en dat werd een groot succes.

Er zullen op de veilingavond door 

de veilingmeester maar liefst zestig 

kavels worden aangeboden. Vele par-

ticulieren maar ook bedrijven brach-

ten deze kavels in. De kavels bestaan 

Veiling voor 100-jarig bestaan Roda
Diverse kavels ingebracht door bedrijven en particulieren

Korfbalvereniging Roda Westzaan is volop 

bezig met de voorbereiding van het 100-jarig be-

staan, dat vanaf februari 2018 het hele jaar door 

gevierd gaat worden. In elke maand van het jubi-

leumjaar zijn er activiteiten binnen de club. Roda wil daarbij de hele 

Westzaanse gemeenschap betrekken, zodat het een echt Westzaans 

feest gaat worden. 

uit leuke, ludieke, maar ook waarde-

volle artikelen en diensten voor jong 

en oud, zowel voor de particulier als 

voor bedrijven. Een kleine greep uit 

de aangeboden kavels: avondvul-

lend muziekfeest met videoclips uit 

de jaren 60 tot 90 (Musicjourney), een 

Zaanse spin (windmolentje, aanne-

mersbedrijf G. Volkers), een minuut 

gratis winkelen (Coöp), vleespakketten 

(Beka), kinderloopfi ets (Firma. Woudt), 

bon Beauty Service Treatment voor 

man en vrouw (HH Kappers), vier och-

tenden gratis kinderopvang (Babino), 

een apk-keuring, twee zomerbanden 

en een kleine beurt (garage Hauzen-

dorfer), halve advertentiepagina (De 

Zaankanter), dubbelzijdige lichtbak 

geheel compleet (Skyline Reclame), 

leverworsten op lengte van de bieder 

(slager Veenboer), kinderfi ets, diners, 

haarknippen, appeltaarten, schilde-

rijen, fotosessie, interieuradvies, enz., 

enz. Op de website www.wkvroda 

kunt u de gehele kavellijst inzien.

Goed doel
De opbrengst van de veiling zal niet 

alleen ten goede komen voor de fi nan-

ciering van het 100-jarig bestaan. Roda 

heeft ook besloten om een goed doel 

te koppelen aan deze veiling. Tien 

procent van de opbrengst zal de club 

schenken aan het Jeugdsportfonds 

(zie www.jeugdsportfonds.nl). Het 

Jeugdsportfonds creëert sportkansen 

voor kinderen tot 18 jaar die om fi nan-

ciële redenen geen lid kunnen worden 

van een sportvereniging.

Op de veilingavond zal de Roda-kantine 

vanaf 19.00 uur geopend zijn. Uiteraard 

is iedereen welkom. Roda hoopt dan 

ook dat het clubgebouw op die avond 

‘uitverkocht’ is en zal er alles aan doen 

om het iedereen naar de zin te maken. 

Aan de ingebrachte kavels zal het niet 

liggen. Die zijn, dankzij de gulle gevers, 

zo divers dat er voor iedere bezoeker 

op de veiling wel wat te halen valt.

Dick Smit,

jubileumcommissie WKV Roda

NLdoet
Om een locatie als het dorpshuis 

in goede staat te houden is veel 

inspanning nodig. Ook dit jaar 

is het weer gelukt vrijwilligers 

te vinden om op 11 maart te 

helpen het achterstallig onder-

houd aan te pakken. 

Het leuke is dat het Oranjefonds 

dan geld voor materialen beschik-

baar stelt. De vrijwilligers die zich 

aanmeldden kwamen deze keer uit 

de hoek van de gemeentepolitiek. 

Naast dat ze hun handen uit de mou-

wen staken, konden belangstellen-

den hun licht komen opsteken over 

de plannen van hun politieke groe-

pering voor de komende vier jaar.

Samen met de vaste klusploeg van 

De Kwaker werd de kleedkamer 

onderhanden genomen. De muren, 

maar vooral het plafond en een 

nieuwe vloerbedekking stonden 

voor deze dag op de actielijst. Als 

experts in vergaderen merkten de 

politici op dat de akoestiek van de 

vergaderruimte nogal te wensen 

overliet. Dat kon volgens hen beter 

en ook het plafond werd drastisch 

onderhanden genomen. Aange-

vuld met nieuwe gordijnen kan 

hier nu weer weldadig en effi  ciënt 

vergaderd worden. Onze dank aan 

NLdoet en de vrijwilligers van deze 

dag. Soms is één plus één drie en De 

Kwaker is daar blij mee. 

Henk de Gelder 

Links naar rechts: Tjeerd Rienstra, Henk de Gelder, Barbara Visser (VVD-lid Tweede Kamer), 

Marianne Katee, Gerrit Jan Molenaar, Rina Schenk ( VVD-gemeenteraadslid), Gerda Steen-

bergen, Kees Heinis, Cor Sluijs. Zittend: Bob Korver, Peter Ruiter, Dick de Vries, Ruud Vollenga. 

(Foto: Fred Eerenberg)

Iedereen die overdag tijd heeft is 

van harte welkom bij ons orkest, van 

jong tot oud. De repetities duren 

van 13.30 uur tot circa 15.45 uur. 

Het harmonieorkest bestaat uit 31 

muzikanten en staat onder leiding 

van dirigent Rolf Hoogenberg. Op 

7 januari hebben we medewerking 

verleend aan de nieuwjaarinstuif. 

Vorig jaar hebt u ons diverse keren 

in Westzaan kunnen beluisteren. 

Onze optredens waren o.a. tijdens 

de 4-Meiherdenking en de Kerst-

samenzang. Daarnaast hebben we 

een fantastisch buitenoptreden bij 

molen De Schoolmeester gehad 

en een binnenoptreden in Lambert 

Melisz. Een buitenoptreden was 

toen niet mogelijk in verband met 

een stormachtige wind.

Dit jaar gaan we uiteraard ook 

weer van ons laten horen. Plannen 

genoeg. Nieuwe muzikanten zijn 

van harte welkom bij ons orkest. 

Vooral bij de klarinettengroep, 

hoorns en slagwerk kunnen we nog 

wel wat muzikanten gebruiken. Kijk 

eens op onze website voor meer 

informatie: www.dagorkestzaan-

streekwaterland.nl, of kom gewoon 

maar eens langs op een van onze 

repetitiewoensdagen.

Ook zijn wij nog op zoek naar een 

dame of heer die bijvoorbeeld één 

keer in de maand tussen 14.00 en 

15.00 uur de koffi  e en thee wil ver-

zorgen. De dank van de dorstige 

orkestleden is groot en als blijk 

van waardering kunnen wij een 

vrijkaart aanbieden voor het bijwo-

nen van een van onze concerten. 

Heeft u interesse in deze gezellige 

koffi  e/theedienst, dan kunt u con-

tact opnemen met Wil Kleiss, 075-

6212458 of wilkleiss@kpnplanet.nl.

Dagorkest Zaanstreek-Waterland 
heeft plannen genoeg
Elke woensdagmiddag repeteert Dagorkest Zaanstreek-Waterland 

in dorpshuis De Kwaker. Rond de klok van 13.15 uur zijn de meeste 

muzikanten al in de grote zaal aanwezig voor een gezellig middag-

je muziek maken. 
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GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com

www.bartnieuwenhuijs.nl 

SPECIALIST IN 
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE  HOUTBOUW

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

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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Selderij-kaassoep
Soep voor 4 personen

Bereidingstijd: ± 35 minuten

Benodigdheden:

500 gram bleekselderij  •  2 eetlepels olijfolie  •  1 

winterpeen  •  1 teentje knofl ook  •  1 prei, in dun-

ne ringen  •  2 kruimige aardappels, geraspt  •  4 

deciliter groentebouillon (van blokje)  •  1 theele-

pel tijmblaadjes  •  zeezout en peper uit de molen  

•  nootmuskaat  •  125 milliliter crème fraîche  •  200 

gram geraspte pittige oude kaas  •  10 sprietjes bies-

look  •  selderijzout (optioneel) 

Bereiding:

Bewaar het groen van de selderij en snijd de stelen 

in dunne boogjes. Pel de ui en de knofl ook en hak 

ze fi jn. Was de winterwortel en prei en snijd deze 

in dunne plakjes/ringen. Verhit de olie en bak de ui 

en knofl ook glazig. Voeg er de wortel, bleekselde-

rij, aardappel en prei aan toe en laat ± 5 minuten 

zachtjes roerbakken. Schenk de bouillon erop, voeg 

de tijm toe en breng de soep aan de kook. Kook 

de soep ± 15 minuten zachtjes. Pureer de soep en 

roer hem door een zeef. Breng de soep op smaak 

met zout, peper en nootmuskaat en roer de crème 

fraîche erdoor. Roer nu de kaas erdoor en laat het 

zonder dat de soep kookt, smelten. Hak het ach-

tergehouden selderijgroen grof, knip de bieslook 

in 3 cm lange stukjes en garneer de soep ermee. 

Bestrooi tot slot eventueel met wat selderijzout.

Weetje:

Bleekselderij heeft een frisse smaak en is ook nog 

eens ontzettend gezond. Het zit namelijk boorde-

vol vitamines en bevat ook veel kalium en calcium. 

Bleekselderij is, net als wortelen, mango’s en man-

darijnen, rijk aan bètacaroteen. Dit wordt in het 

lichaam omgezet 

in vitamine A. Het 

zorgt voor een 

goede weerstand 

en is belangrijk 

voor het gezichts-

vermogen, maar 

ook voor gezonde botten, tanden, huid en voor de 

groei. Er zijn ook aanwijzingen dat bètacaroteen 

een anti-oxidatieve werking heeft en de lichaams-

cellen beschermt tegen vrije radicalen. Daarnaast 

bevat bleekselderij, net als asperges, ook veel kali-

um. Kalium werkt ook vocht afdrijvend. 

Je kunt eindeloos variëren met bleekselderij en 

het rauw, gestoomd, gekookt of geroerbakt eten. 

Het is lekker in salades, als tussendoortje, als snack 

met een sausje of in pastasauzen. Bleekselderij 

is ook een smakelijke toevoeging in soep en kan 

verwerkt worden in groentesapjes. Het blad van 

bleekselderij kun je niet eten. Als je het kookt, 

wordt het bitter.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Ingrid de Vries

Kaas lijkt een niet alledaags ingrediënt om soep mee te maken, maar het is zeker het proberen waard. 
Ook dit is een lekker gemakkelijke soep. Je kunt wat room toevoegen om het nog een vollere smaak 
te geven. Ook een heerlijk gerecht voor onze vegetariërs. Serveer er een lekker broodje bij. Dit is trou-
wens ook alvast een leuk receptje voor de Paasdagen.

In februari had ook in Lambert Melisz de 

griep zijn intrede gedaan. De bingo, die al-

tijd goed is voor een grote opkomst, werd 

dunnetjes bezocht. 

Fijn was het dan ook te constateren dat menig-

een weer aanwezig was tijdens het optreden 

van de Zaanse zanger Benjamin en de zanger 

John Meijer, welbekend van BZN. De Digitale 

Beeldbank op bezoek staat altijd garant voor 

een groot succes. Er werd weer volop genoten 

van de mooie plaatjes van ons dorp en er moes-

ten zelfs extra stoelen worden aangeschoven.  

Accordeongezelschap Tavenu heeft ons weer 

paar uurtjes laten meezingen. We zien hen 

hopelijk volgend seizoen terug.

Met ingang van het nieuwe seizoen worden 

de dinsdagmiddagactiviteiten overgenomen 

door Marion Bruijns. April is alweer de laatste 

maand dat er op de dinsdagmiddag activitei-

ten zijn. Daarna volgt de zomerstop. De data 

van het samen zomeren en het jaarlijkse uitje 

moeten nog worden besproken. Deze worden 

in de volgende editie van De Wessaner bekend 

gemaakt.

 

Het programma van april
De activiteiten starten om 14.00 uur.

4 april Bingo 

11 april  Gebroeders van der Hoeven met 

gezellige muziek 

18 april  Het 4 en 5 mei-comité is samen met 

groep 7 van De Rank te gast met fi lms 

over Monumenten Spreken. Kinderen 

en ouderen spreken samen over de 

fi lms en de ouderen brengen voor-

werpen uit de oorlogsjaren mee, zoals 

bonkaarten en persoonsbewijzen, en 

vertellen daarover.

25 april  Gezellige afsluiting  van het seizoen 

met een hapje, een drankje, muziek 

van Nel de Jong en een rondje bingo.

Activiteiten Lambert Melisz

John Meijer trad 

in februari op in 

Lambert Melisz.

Het Westzaans Dameskoor bestaat 35 jaar en 

viert dit met een jubileumuitvoering op zon-

dagmiddag 2 april in de Zuidervermaning. 

In deze sfeervolle ruimte zullen wereldhits, Neder-

landse nummers en licht klassieke muziek klinken. 

Dit met enthousiaste muzikale begeleiding van pia-

no, strings en gitaar. Om langer in de sfeer te blijven, 

is er na afl oop nog gelegenheid voor een drankje en 

een hapje.

Het concert begint om 14.00 uur. Kaartverkoop van-

af 13.30 uur aan de zaal en op woensdag 29 maart 

van 15.00 tot 16.30 uur in De Kwaker. De kaarten kos-

ten € 8,00, kinderen t/m 12 jaar gratis. 

Op 4 mei zingen we weer mee in de herdenkings-

dienst in de Grote Kerk. We doen op 20 mei mee met 

het Saens Korenfestival in Wormerveer, in de pro-

testantse kerk, vlak bij de Zaan. Er treden veel koren 

op. Ons optreden is als eerste gepland, van 11.00 tot 

11.25 uur. Op 28 juni vieren wij ons 35-jarige jubile-

um. Alleen voor leden in De Prins te Westzaan.

Ina van der Schaaf, 

voorzitter Westzaans Dameskoor

Westzaans Dameskoor timmert aan de weg
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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

Hatha Yoga & H-Yoga 
(H-Yoga is speciaal voor  

(ex) kankerpatiënten) 

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL 
Westzaan  06 30 24 58 85 
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Maya Stoff er van Fitcircuit, 
op en top sportvrouw

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

Zodoende meld ik mij op de afgespro-

ken ochtend om half tien in sport-

uitrusting bij haar sportschool op 

Middel 6. Dat is weer eens wat anders 

dan met pen en papier aan een inter-

view beginnen! Er heerst een gemoe-

delijke sfeer in het gebouw, waar ik 

als nieuweling direct herkend word 

met de vraag: ‘Hallo kom jij hier voor 

het eerst?’ Het is een vroege klant, die 

om deze tijd haar training er al weer 

op heeft zitten. Met ‘een prettige 

training nog en tot ziens’ vertrekt ze 

naar huis.

Maya Stoff er is dan reeds volop bezig 

met haar trainingen, samen met een 

achttal sportieve dames en heren uit 

Westzaan. Nadat ze mij heeft voorge-

steld als de journalist die een stukje 

komt schrijven over haar sportschool, 

krijg ik uitgebreid uitleg over de 

diverse toestellen die in een cirkel in 

de trainingsruimte opgesteld staan. 

Dat zijn er acht voor krachttrainingen, 

met telkens tussen de toestellen een 

bankje of platform waarop een lich-

tere conditionele oefening gedaan 

moet worden. Iedere twee weken 

worden deze platforms en bankjes 

gewijzigd, zodat er variatie ontstaat 

in het circuit.

Het bijzondere aan de toestellen 

voor de krachttraining is dat deze 

hydraulisch en dubbelwerkend zijn. 

Zodoende worden telkens twee 

spiergroepen getraind met hetzelfde 

toestel. Door de duw- en trekbewe-

gingen te versnellen krijgt men meer 

weerstand en wordt het eff ect inten-

siever. Er hoeven zodoende ook niet 

telkens gewichten ingesteld te wor-

den. Andere sportscholen die met 

toestellen met gewichten en katrol-

len werken, hebben hiervoor het 

dubbele aantal toestellen nodig.

‘Kom maar mee,’ zegt Maya en ze 

brengt me naar de hoek waar ruimte 

is voor de warming-up. We doen daar 

samen een aantal conditionele oefe-

ningen om de spieren wat op te war-

men. ‘Dit is belangrijk om blessures 

te voorkomen,’ zegt zij. Ondertussen 

houdt zij de andere cursisten scherp 

in het oog en corrigeert hen soms.

Als ik dan na een fl inke warming-up 

aan het circuit begin, valt het mij op 

dat de toestellen heel effi  ciënt wer-

ken en zich soepel aan 

de gebruiker aanpas-

sen. Naarmate je harder 

trekt of duwt, neemt de 

weerstand toe, zodat 

je zelf de zwaarte van 

de training kunt bepa-

len. Per toestel wordt 

50 seconden intensief 

gewerkt, waarna je van 

plek wisselt. Een lamp 

in het midden van de 

ruimte die afwisselend 

10 seconden rood en 50 

seconden groen brandt, 

geeft aan wanneer 

gewerkt of gewisseld 

wordt. Om alle 16 posi-

ties van het circuit twee 

maal af te werken is 

zodoende een half uur 

nodig. Op de bankjes 

en plateaus tussen de 

krachttoestellen moet 

ik telkens een conditio-

nele oefening doen. Bij dit springen 

waarbij ik gelijktijdig met de armen 

moet zwaaien of het bankje moet 

aantikken, blijkt dat mijn coördinatie 

van armen en benen nogal voor ver-

betering in aanmerking komt. Hier 

valt duidelijk nog wat te winnen.

Na mijn tweede ronde langs het cir-

cuit neemt Maya Stoff er mij weer mee 

naar de hoek waar nu een cooling-

down wordt gedaan. Alle spieren 

die voelbaar duidelijk aan de beurt 

geweest zijn, worden hier met diver-

se rekoefeningen weer op lengte 

gebracht. ’Zo voorkom je spierpijn 

achteraf,’ maakt deze op en top sport-

vrouw mij duidelijk. Na afl oop van 

de les heb ik met een van de andere 

klanten nog een prettig gesprek aan 

de koffi  etafel in de hal. 

Tijdens de proefl es ben ik tot de 

ontdekking gekomen dat Maya over 

een grote kennis van de spieren 

beschikt. Zij heeft ook veel tips op 

haar internetsite voor het onderhoud 

hiervan. Want door middel van een 

gezonde voeding ontstaat in combi-

natie met training een strakke body. 

Het is zeker leuk en leerzaam om 

deze sportschool te bezoeken. Kijk 

eens op www.fi tcircuit.nl. Misschien 

heeft de lezer na dit artikel ook zin 

in een proefl es? Maya zal u graag 

ontvangen.

Rolf Stigter

Als ik Maya bel voor een afspraak voor een interview over haar sport-

school nodigt ze me gelijk enthousiast uit voor een proefl es. Dat is 

een voortvarende dame, gaat het door mij heen. En inderdaad, het 

lijkt mij ook de beste manier om haar en haar sportschool beter te 

leren kennen. 

Vanaf 1 maart is Lenneke Berke-

laar (27) voor een jaar de nieuwe 

huisarts in opleiding bij Huisart-

senpraktijk Westzaan. Lenneke 

is geboren in Nederhorst den 

Berg en heeft in Maastricht haar 

geneeskundeopleiding gedaan. 

Anderhalf jaar heeft ze als assistent 

chirurgie in Harderwijk gewerkt. 

Daarna was ze een jaar jeugdarts in 

Amsterdam-Zuid. Ze werkte toen op 

het consultatiebureau en als school-

dokter op basisscholen. Vervolgens 

heeft ze nog een klein half jaar 

in een verpleeghuis in Barneveld 

gewerkt.

Huisarts word je niet zomaar, daar 

moet je een aparte opleiding voor 

volgen. Lenneke zit in het eerste jaar 

van de huisartsopleiding aan het 

AMC. Zij zal vier dagen per week in 

Westzaan aan het werk zijn, waar 

nodig onder toeziend oog van de 

huisartsen. Haar functie is overigens 

niet te vergelijken met een coassi-

stent in een ziekenhuis, die onder vol-

ledige verantwoordelijkheid van een 

specialist valt.

Lenneke over haar nieuwe werk-

zaamheden: ‘Het leuke van een huis-

arts is de diversiteit aan klachten en 

aan mensen. Ik zie mijzelf daarbij als 

meedenker voor oplossingen. En dan 

niet alleen medisch, al ben ik daar 

natuurlijk goed in geschoold. Ik hecht 

ook belang aan wat mensen zelf 

graag willen weten of wat zij denken 

dat er aan de hand is.’

Lenneke is al enigszins vertrouwd 

met Westzaan, omdat hier een oom 

Nieuwe huisarts in opleiding

en tante van haar woonden. Zelf 

woont ze in Amsterdam-West en 

wie oplet zal haar dagelijks op haar 

scooter het dorp in en uit zien rijden.
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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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K O S M O S W E G S T R E P E R

Inleveradressen:•  Bloemsierkunst Albers, 
J.J. Allanstraat 335

•  Gré Jongewaard, 
Nauernasche Vaartdijk 4•  A. Kuiper, 

Lambert Meliszstraat 72•  Jeannet Vollenga, Middel 165, e-mail: renjv@live.nl•  Eduard Neefjes, Zuideinde 14

  De
puzzel
     van
 PETER

Dit is een prijspuzzel. De oplossing kunt u sturen naar de bekende adressen. 

Onder de juiste inzendingen wordt een prijs verloot. De oplossing vindt u in het meinummer. 

De oplossing van de puzzel van Ingrid uit het vorige nummer is FOKPREMIE.

S R E E W N O T E E M O K A P G T

G T S A T E L L I E T L L G A N O

E N E A J U P I T E R I E N A I B

W T R T O L S F I Ë IJ B I D L O

K Z O N Z M A I O N D S O R E E R

L N A A M W O S C M G E L K M D T

E L M H U S A S T H S A J P O N K

M A E E R R L R F R T O S M R A E

S L A A T A A R T E O J K A D W D

U E M O N E G N A E E N A D N E N

N E U K Z N O C U K G R A A A T E

E H R F I O E O U S E A M U R M K

V E R O L N P R V E A T C
2 T I L

O N O I T A T S E T A I U R U O

T E E N A L P S M E S A I L B R W

Streep de onder vermelde symbolen of woorden weg in horizontale, verticale of diagonale richting. Een letter mag slechts ten 

hoogste één keer worden weggestreept. De 15 niet gebruikte letters vormen in de leesrichting een bekende naam. Deze naam 

als oplossing inzenden.

π  -  ∞∞  -  ALIËN  -  ANDROMEDA  -  ASTRONAUT  -  ATMOSFEER  -  BLIKSEM  -  PLANEET  -  BOL  -  CEL  -  DAMPKRING  -  

GAS  -  HEELAL  -  JEDI  -  JUPITER  -  KOMEET  -  KOSMOS  -  LICHTJAAR  -  MAAN  -  MARS  -  MC2  -  METEOOR  -  MELKWEG  

-  OERKNAL  -  ONWEER  -  OZON  -  RAKET  -  RING  -  ROBOT  -  RUIMTESTATION  -  RUIMTEWANDELING  -  SATELLIET  

-  STER  -  UFO  -  URANUS  -  UV  -  VENUS  -  WOLKENDEK  -  IJS  -  ZON  -  ZWARTEGAT

Het bestuur van de WG nodigt u 

van harte uit voor de algemene 

ledenvergadering op maandag 

24 april, aanvang 20.00 uur. 

Vorig jaar werd de vergadering op 

een bijzondere locatie gehouden, 

namelijk in het Justitieel Complex 

Zaanstad, de nieuwe gevangenis. 

Dit jaar zijn we welkom in de Grote 

Kerk. U bent van harte welkom. Na de 

pauze krijgen de aanwezigen mooie 

verhalen over de geschiedenis van de 

Grote Kerk te horen. 

Leden van de Westzaanse Gemeen-

schap krijgen het jaarverslag toege-

stuurd. U kunt het jaarverslag ook 

opvragen en/of voor 10 euro per 

jaar lid worden. Bel dan 075-6153440 

of mail maar westzaansegemeen-

schap@upcmail.nl. Website: www.

westzaan. Info.

Grote Westzaanse Loterij 
De jaarlijkse loterij gaat dit jaar niet 

door. De reden is dat er te weinig 

loten werden besteld door de clubs 

en de scholen. Hierdoor kan het 

fi nancieel niet rond gemaakt worden 

en komt er te weinig geld binnen om 

bijvoorbeeld de prijzen en drukkos-

ten te betalen. Volgend jaar beter?

In memoriam
Op woensdag 22 februari is Klaas 

Boekhoudt, oud-voorzitter van de 

WG, op 87-jarige leeftijd overleden. 

Hij was van 1991 tot 2001 voorzitter 

van de Westzaanse Gemeenschap 

en heeft zich altijd volledig inge-

zet. Wij denken aan zijn vrouw en 

(klein)kinderen en wensen hun veel 

sterkte.

Algemene ledenvergadering Westzaanse Gemeenschap 
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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

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

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
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K E R K D I E N S T E N

M. Prévost zei: ‘Al het geluk op aarde 
berust op een compromis tussen 

droom en werkelijkheid.’ 

Doopsgezinde Gemeente
De diensten zijn in de Kooger Vermaning, tenzij 

anders vermeld.

 2 apr  10.00 uur Zuidervermaning Westzaan, 

br. Otto Bleker

 9 apr 10.00 uur voorganger nog onbekend

 13 apr  Witte Donderdag 19.30 uur ds. Jaap 

Brüsewitz, avondmaal bij aanzitten

 16 apr  Eerste Paasdag 

10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz

 23 apr 10.00 uur ds. Pieter Oussoren

 30 apr 10.00 uur voorganger nog onbekend 

Christelijke Gereformeerde Gemeente
De middag- en avonddiensten zijn in Beverwijk, 

Meerstraat 62.

 2 apr 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

 9 apr 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

 14 apr  Goede Vrijdag 

19.30 uur ds. L.J. Koopman

 16 apr  Eerste Paasdag 

9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

 17 apr  Tweede Paasdag 

9.30 uur ds. L.J. Koopman

 23 apr 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

 30 apr  9.30 uur leesdienst, 19.00 uur ds. J van 

Dijken, Nieuw-Vennep

Gereformeerde Gemeente Westzaan
Actuele informatie kerkdiensten: www.

kerktijden.nl/gem/311/geref-gem-westzaan

 2 apr  10.00 uur leesdienst 

18.45 uur ds. R. Kattenberg

 5 apr 19.30 uur R.A.M. Visser

 9 apr 10.00 en 15.30 uur leesdienst

 13 apr  19.30 uur Goede Vrijdag-dienst 

ds. W. Zondag

 14 apr Goede Vrijdag Geen dienst

 16 apr  Eerste Paasdag 

10.00 en 15.30 uur leesdienst

 17 apr Tweede Paasdag 

  10.00 uur leesdienst

 23 apr  10.00 uur leesdienst 

15.30 uur ds. P. Mulder

 30 apr 10.00 en 15.30 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
 2 apr 10.00 uur ds. L. Rasser, Amsterdam

 9 apr  10.00 uur Palmzondag 

ds. C. Visser, Westzaan

 10 apr 19.30 uur passievesper

 11 apr 19.30 uur passievesper 

 12 apr 19.30 uur passievesper

 13 apr  Witte Donderdag 

19.30 uur ds. C. Visser, Westzaan

 14 apr  Goede Vrijdag 

19.30 uur ds. C. Visser, Westzaan

 15 apr 19.30 uur ds. C. Visser, Westzaan

 16 apr  Eerste Paasdag 

10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan 

 23 apr 10.00 uur ds. E.M. Post, Bunnik

 30 apr  10.00 uur dhr. A.J.D. Noordijk, 

Amsterdam

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 voor spoedrecepten: 

075-6552555, fax: 075-6552559.

Verloskundigen
Om de week kunt u op woensdagochtend op 

Torenstraat 4 terecht voor het spreekuur van 

verloskundigen. 

Zie www.verloskundigenassendelft.nl.

Veilig Thuis
Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kinder-

mishandeling. Bel gratis 0800-2000. Dag en nacht, 

ook in het weekeind.

Dorpsbus
Hebt u de dorpsbus nodig voor vervoer? Bel De 

Groene Koets voor een afspraak: 06-13445600.

Sociaal Wijkteam
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: Ingrid Jahn, Kerkbuurt 40, 

 tel: 075-6153348/06-17171793

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
Uiterlijk 1 april 2017 sturen naar De Kersen-

boomstraat 40, 1551 BW Westzaan of mailen 

naar wessaner@gmail.com. Kopij in Word zonder 

opmaak. Geen foto’s in de tekst geplakt, geen 

kaders, strepen of kolommen. Foto’s minimaal 

1 Mb als bijlage bij de tekst. 

De volgende Wessaner verschijnt op donderdag 

20 april 2017.  

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.

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


