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Nieuwe kapberg met 25 kuub Veluws hout

AGENDA

Passie voor traditionele houtbouw
door eugène staffhorst

- Vroeger stonden er vele in de Zaanstreek:
kapbergen, bedoeld om het
hooi op te slaan.

ASSEN DELFT

Brûni Heinke.

Brûni Heinke
leest Josine
van Dalsum
Z A A N D A M - Actrice Brûni Heinke leest morgen in de Bruynzeelhallen gedichten voor die Josine
van Dalsum heeft geschreven.
Het is een onderdeel van de bijzondere expositie ’Dag Josine’.
Deze expositie toont het leven en
werk van de in november 2009
overleden Josine van Dalsum.
Veel mensen zijn bekend met Josine van Dalsum door haar vele
acteerwerk in diverse theater- en
televisieproducties. Naast het
uitvoeren van deze voor haar
grote passie, schreef zij ook boeken en gedichten. Een aantal van
de gedichten leest Brûni Heinke,
vriendin van Josine, morgen vanaf 14.30 uur voor. Heinke werd
bekend uit de soapserie Goede
Tijden Slechte Tijden waarin zij
de rol nam van Helen Helmink.
In 2008/2009 speelde zij samen
met Josine van Dalsum in het toneelstuk Vleugellam. De expositie ’Dag Josine’ gaat over vele
kanten van de actrice. Er zijn
kostuums te zien en natuurlijk
beelden uit verscheidene producties. Aan de andere kant was
het een vrouw met een complexe
en gevoelige binnenwereld. Haar
verzameling knuffels is te bekijken, maar ook bijzondere persoonlijke bezittingen.

’Dag Josine’ te zien tot en met 14 juli 2010;
Bruynzeelhallen aan de Pieter Ghijsenlaan
12d te Zaandam, alleen geopend in de
weekenden van 10.00 tot 17.00 uur. Entree
€4,50 (inclusief consumptie).

Veel van deze karakteristieke
bouwsels zijn in de loop der jaren verdwenen, zegt Rob van der
Meulen uit Assendelft. Rob en
zijn vrouw Miranda zijn zeer gecharmeerd van traditionele
houtbouw. Niet vreemd als je bedenkt dat Rob al jaren een timmerbedrijf heeft.
Al jaren hadden ze de wens om
bij hun woning een kapberg te
bouwen. ,,Op de plek waar wij
wonen (Dorpssraat 77, red.),
stond tot 1989 een langhuisstolp’’, zegt Van der Meulen.
,,Die had weliswaar geen kapberg, maar hier in de directe omgeving hebben er vele gestaan.
Sommigen waren bedekt met
pannen.’’
De kapberg die Van der Meulen door de Koogse architect Han
van Leeuwen liet ontwerpen,
krijgt geen pannen op de gevel.
,,Maar wel op het dak’’, zegt Van
der Meulen. ,,De pannen komen
van een historisch pand, dat recent is gesloopt.’’ De kapberg is
bedoeld om meer woonruimte te
creëren. Het bouwsel krijgt daarom raamkozijnen en er worden
twee verdiepingen aangebracht.
Gisterochtend zette Van der
Meulen, met zijn kameraad Nico
Berkhout, de vierkantconstructie van zes bij zes meter met verdiepingsvloeren op. Het hoogtepunt van de operatie was het aanbrengen van de kap, die met behulp van een kraan op de onderbouw werd gehesen.

Zaterdag
evenementen
KOOG AAN DE ZAAN - 13.30 uur: WK-voetbal
kijken. Buurthuis De Vuister, Molenwerf 44.
ZAANDAM - 12 tot 16 uur: Weggeefwinkel Fanalles is open. Oostzijde 25.
ZAANDIJK - 10 tot 17 uur: Pakhuis De Baars is
geopend, met Lingua Terrae Books. Lagedijk 3.

bijeenkomsten
ZAANDAM - 13 tot 16.30 uur: De Bonifatiuskerk
is geopend. Oostzijde 12.
ZAANDAM - 17 tot 19 uur: Geestelijke Zing-in,
incl. broodmaaltijd. Het Mennistenerf, H. Gerhardstraat 77.

artistic park

Hijsen van de kap op het vierkant bij Timmerbedrijf Rob van der Meulen.
verdwenen. En vervolgens nog
zo’n periode moeten drogen. Pas
daarna is het geschikt om gebruikt te worden. Molenaar Tim
Doeves en de vrijwilligers van

Het Jonge Schaap hebben het
hout op maat gezaagd. Van der
Meulen en Berkhout zetten
daarna de hoofdconstructie in elkaar. De nieuwe kapberg, met

een aflopende voorbouw van 3
bij 6 meter, krijgt een verbinding
met het woonhuis (houtskeletbouw) van Rob en Miranda. Pas
over twee weken beginnen de
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timmerlieden met het dichtmaken van de kapberg en het aanbrengen van de deuren en raamkozijnen. Tim Doeves behoorde
gisteren niet tot degenen die een

kijkje kwamen nemen bij de operatie. Hij had echter een goede
reden. De beroepsmolenaar uit
Zaandijk trad gisteren op Het
Jonge Schaap in het huwelijk.

LEZERS SCHRIJVEN
(ADVERTENTIE)

Brieven van lezers zijn welkom. Houdt u er rekening mee dat de lengte beperkt blijft tot 250 woorden en dat het een onderwerp betreft
waarover de krant heeft bericht. De redactie heeft het recht bijdragen te weigeren of in te korten. Insturen kan ook via e-mail naar
lezers@hdcmedia.nl met vermelding van uw postadres.

Ondernemersfonds

Niet chic (3)

’Ondernemersfonds moet stadshart aantrekkelijker maken’.
Deze kop bevestigt de vrees
dat Zaandam als aantrekkelijk
winkelgebied schromelijk
wordt overschat. Dit heet beeldvorming, geachte ondernemers.
Een echt stadshart heeft een
natuurlijke aantrekkingkracht.
Zie bijvoorbeeld Amsterdam,
Alkmaar, Haarlem, Hoorn.
Een stadshart dat op de kaart
moet worden gezet, is al bij
voorbaat bezig met reanimeren.
Promotie, evenementen en
feestverlichting kunnen een gebrek aan intimiteit niet compenseren.
JAAP DE JONG
Krommenie

De ingezonden brief van exwethouder Peter Roos van Wormerland over de nieuwe wethouder Ronald Hendriks en de
inspraak over het plan voor het
dorpscentrum is niet chic. Het
lijkt erop dat deze ex-wethouder zijn wethoudersgram probeert te halen. Zijn uitspraak
dat de omwonenden mochten
meepraten en suggesties mochten doen is inderdaad correct.
Zijn bewering dat die suggesties in het plan zijn verwerkt is
echter absoluut niet waar. Die
’verwerking’ beperkte zich tot
wat één der burgers op een inspraakavond noemde: de keuze
van de kleur van de tegels van
de toiletten.

De verkiezingsuitslag van 3
maart bevestigde de keuze van
de burgers en daarmee het ongelijk van de ex-wethouder. De
uitslag liet zich lezen als een referendum, waarbij de Wormerlandse bevolking zich duidelijk
uitsprak voor een alternatief
centrumplan. Wij hopen dat zo
spoedig mogelijk een alternatief
plan ontwikkeld wordt om te
komen tot een levendig en gezellig centrum in ons dorp.
Daarom de oproep van de Bewonersvereniging Dorpscentrum aan alle betrokkenen om
zich te richten naar de slogan:
Werk mee aan het Nieuw Alternatief Centrum Plan.
JAN KESTING
Bewonersvereniging Dorpscentrum Wormer

PVV
De PVV van Wilders heeft in de
Zaanstreek gemiddeld 17,5 procent van de stemmen gehaald
(Dagblad Zaanstreek d.d. 12-06).
Dat betekent dat gemiddeld
82,5 procent van de kiezers in
de Zaanstreek niets van de PVV
wil weten. Zij hebben gekozen
voor democratische partijen, die
inspraak en verdraagzaamheid
koesteren. Dit brengt optimisme en geeft hoop, aan zowel autochtone als allochtone inwoners, van onze mooie Zaanstreek.
HANS MANDJES
Wormer

WEERSPIEGELINGEN

In de rubriek ’Weerspiegelingen’ vraagt de
krant de lezer wat er op een ’waterfoto’
van Daniëlle van der Erve staat.
De vraag deze week: ’Welk pand is hier te
zien?’ Stuur uw oplossing naar redactie.zaan@nhd.nl of Westzijde 23, 1506 EA,

CYAANMAGENTAYELLOWBLACK

PATHÉ-BIOSCOOP, Hermitage 140, Zaandam,
tel. 6160847 (12-18 uur).
How to train your dragon (3D): za, zo 14 uur.
Killers: dag. 16.20 en 19.10 uur, do, vr, ma, di
13.50 uur.
Letters to Juliet: dag. 18.50 en 21.10 uur, do, vr,
ma, di 13.30 en 16 uur, za, zo, wo 15.30 uur.
Nanny Mc Phee 2 (nl): za, zo 13.40 uur.
Planet 51 (nl): za, zo, wo: 14.20 uur.
Prince of Persia: dag. 21.40 uur.
Robin Hood: do t/m ma 21.20 uur, wo 21.30
uur.
Sex and the City 2: do, vr, ma, di 15.40 uur, do
t/m za 18.30, 21.30 uur, za t/m wo 20.30 uur.
She’s out of my league: do, vr, ma, di 13.20 uur,
za, zo 16.10 uur, dag. 18.40 uur.
Sneak Preview: di 21.20 uur.
Streetdance (3D): do, vr, ma, di 14 uur, do t/m
di 19 uur.
The A-team: dag. 13.20, 16, 18.50, 21.30 uur.
The back-up plan: dag. 13.50, 16.20, 21 uur.
Toy story 3 (3D nl): wo 13.30 16 uur.
Toy story 3 (3D) wo 13.40, 16.10, 19 uur.
Wicky de Viking (nl): za, zo, wo 13.30 uur.
FILMHUIS DE FABRIEK, Jan Sijbrandsteeg 12,
Zaandam, tel. 631 19 93.
Nowhere boy: zaterdag 21.30 uur, zondag 16
uur.
Crazy heart: zaterdag 21.45 uur, zondag en
maandag 20.30 uur.
No one knows about Persian Cats: zaterdag
19,15 uur, zondag en maandag 20.15 uur.
Reykjavik-Rotterdam: zaterdag 19.30 uur, zondag 16.15 uur.

Jonge Schaap
Maar liefst 25 kuub hout liet Van
der Meulen op maat maken bij
houtzaagmolen
Het
Jonge
Schaap, op de Zaanse Schans. De
stammen voor de kapberg zijn
afkomstig van De Hoge Veluwe.
Het hout heeft eerst een jaar
moeten ’wateren’, vertelt Van der
Meulen, zodat de groeisappen

bioscopen

Zaandam. Juiste inzendingen maken kans
op een afdruk van de foto (de winnaar
krijgt hiervan bericht en kan hem afhalen
op ons adres). We verloten één foto per
week. Lezers van deze krant kunnen een
foto bestellen bij Daniëlle (www.d-wa-

ter.nl) of via de krant: 075-6813542. Lezers
betalen, op vertoon van de bewuste foto
uit de krant, geen € 125,= maar € 75,= per
afdruk (20x30 cm). Oplossing vorige week:
de watertoren uit 1882, te Assendelft. Winnaar (uit 30 inzendingen): M. Taanman.
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WORMERVEER - Kunstenaarsmarkt van keramiek tot schilderkunst. Van 11 tot 16 uur: expositie van beelden, etsen, keramiek, olieverfschilderijen, aquarellen en gemengde technieken. De kunstenaars zijn aanwezig. Van 12 tot
15.30 uur: Kleikraam. Jonge kunstenaars kunnen hier gratis hun eigen kunstwerk maken.
Van 12.30 tot 13 uur en van 14 tot 14.30 uur is
er een muzikale omlijsting door ’Good Afternoon’ met jazz en blues. Wilhelminapark.
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