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Hou de datum van 13 April vrij,
want dan is er weer een
voorjaarsvergadering.
En Zaterdag 18 April opening
vaarseizoen in de ark om 14.00 uur.

De redactie wenst U een goed
Vaarseizoen.
Tot 13 April op de vergadering

Op 13 April is er een
Voorjaarsvergadering om
20.00 uur naast Mozamo

Beste clubgenoten.

De winter is weer voorbij als je het een winter mag noemen.
De temperaturen zijn nagenoeg niet onder het vriespunt geweest.
Vorst technisch hoefde er weinig aan de boten te worden gedaan.
Wisten we dat maar van te voren dan scheelt het een boel geld.
De eerste bestuursvergaderingen hebben al weer plaats gevonden.
Ook is Gardien Kuilman als nieuw bestuurslid bij ons aan geschoven.
Het verheugd ons dat we weer een vrijwilligster hebben gevonden die
de financiën op zich wil nemen.
Ongeveer een jaar lang zal zij samen met Jan Zwart de werkzaamheden
uitvoeren, dit om er voor te zorgen dat zij goed wordt ingewerkt.
Wij als bestuur zijn erg blij met haar komst.
Vol spanning wordt er door mij gekeken naar de ontwikkelingen bij de sluis.
Echter daar komt een kleine vertraging in de werkzaamheden van ongeveer een jaar.
Jammer voor Zaanstad en natuurlijk ook voor ons want het geeft wel een beetje
overlast en ik ben benieuwd naar het eind resultaat.
We verkeren nog altijd in de gelukkige omstandigheden dat wij een wachtlijst
hebben voor onze haven.
Voor diegene die op de wachtlijst staan is het vervelend maar voor onze haven
is het een luxe. Ed doet er alles aan om het reilen en zeilen op de haven zo eerlijk
mogelijk te laten verlopen.
Wij hebben recentelijk een overleg gehad met de gemeente en het havenbedrijf.
Daar was nog even onduidelijk wie nu wie had uitgenodigd maar dat werd toch
duidelijk dat wij er op uitnodiging van de gemeente waren.
Wij hebben nogmaals onze verzoeken op tafel gelegd want het bleek dat geen
van de verzoeken de juiste persoon hadden bereikt.
We hopen dat wij binnenkort antwoord krijgen op onze vragen en verzoeken.
We gaan er weer een mooi seizoen van maken en laten we er met z’n allen voor
zorgen dat we een goede sfeer behouden op de haven dan kan dit jaar nu al
niet meer stuk.
Henk van ‘t Hul

Waarschuwing van de Gemeente Zaandam,
Er wordt binnenkort strenger op gecontroleerd.
Er mogen beslist niet meer dan 3 auto’s binnen de witte lijnen op de brug staan,
anders komt er een grote boete op.
En als U de auto daar parkeert, hou er dan ook rekening mee,
dat er nog twee auto’s kunnen parkeren, binnen de lijnen.

Najaarsvergadering 17 november 2014
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Notenkraker
Aanwezig bestuur: Henk van ’t Hul, Riet Nome, Jan Zwart, Rolf Mulder en Ed Baas.
Aantal op de getekende presentielijst: 30 leden
Met kennisgeving afwezig: Johan Schellaars en Jan v. Komen..
1) Opening
Henk opent om 20.05 uur de ledenvergadering en heet een ieder hartelijk welkom.
2) Notulen vorige vergadering
De notulen van de voorjaarsvergadering 2014 worden goedgekeurd.
3) Ingekomen en uitgaande stukken
Riet meldt dat de meeste post die is binnengekomen al vermeld staat in de notulen van de
bestuursvergaderingen welke in Remmingwerk geplaatst zijn.
Tevens hebben wij een opzegging verstuurd naar het Watersportverbond i.v.m. het aankomende
lidmaatschap van de VNM, Verbond Nederlandse Motorbootsport, welke bond hetzelfde voor ons
kan doen als het Watersportverbond, maar wel € 2000,00 per jaar voordeliger uitvalt. Een flinke
opsteker voor onze verenigingskas.
Wij gaan weer een brief sturen naar de Gemeente Zaanstad om eindelijk een duidelijk antwoord te
krijgen over overdragen eigendom steigers.
4) Jaarverslag van het bestuur en diverse verzoeken (vragen) aan de leden.
Wij willen graag de mening weten van de leden of twee vergaderingen niet te veel van het goede
is. Voorstel om de najaarsvergadering te laten vervallen. Is ook zo snel na de bijeenkomst van het
afsluiten van het vaarseizoen. Met algemene stemmen wordt dit voorstel gehonoreerd. Dus
voortaan alleen een vergadering in het voorjaar waarbij een financieel verslag over het voorgaande
jaar.
Vraag aan de leden of er interesse is om een uitje te gaan organiseren. Een dag met een bus weg
bijvoorbeeld. Dit zal dan wel op eigen kosten zijn. Diverse leden hebben hier wel interesse in dus
zal dit binnen het bestuur nader besproken worden.
Tijdens de voorjaarsvergadering 2015 houden wij een bestuursverkiezing.
Aftredend zijn:
Jan Zwart (penningmeester) is niet herkiesbaar.
Rolf Mulder (Technische commissie) is herkiesbaar.

Kandidaten kunnen zich schriftelijk melden 4 weken voor de voorjaarsvergadering. Graag
uitgebreid met werkervaring, beroepsmatig of vrijwillige basis.
Tijdens de vergadering stelt Gardien Kuilman zich al beschikbaar.

5) Verslag Penningmeester
Jan Z. deelt verslagen en begroting uit en neemt een aantal punten door.
Er wordt een nieuwe kascontrole commissie gekozen.
Evert Kluyver en als nieuw lid Gardien Kuilman, waarvoor dank voor deze spontane actie.
Ook voor 2015 zal er geen verhoging van het havengeld volgen.

6) Havencommissie
In 1 jaar tijd van 7 zwervers naar 2 zwervers. Diverse ruilingen hebben er plaatsgevonden. Ook
door het aanschaffen van te grote boten voor onze haven, hebben wij leden moeten verwijzen naar
andere Jachthavens.
7) Technische commissie
Rolf vraagt of er behoefte is aan een gaslek controle? Er komt een lijstje in de Ark te hangen
waarop je kan inschrijven. Er zal door het bestuur nader bekeken worden hoe dit te organiseren en
welke kosten hier uit voortvloeien. Het bestuur gaat ook kijken of er een verplichting aan
verbonden kan worden.
Op 15 maart a.s. zal er weer een brandblusapparaat controle plaatsvinden. Hiervoor komt ook een
lijst in de Ark te hangen.
Rolf heeft 10 nieuwe bolders aangeschaft. Die zijn voor zowel de meldsteiger als de steiger in de
bewaarhaven.
Dinsdag 18 november gaat het water op de steiger eraf. Wel blijft er water in overleg met Gerrit in
de Ark te verkrijgen.
8) De evenementen commissie en redactie
De nieuwjaarsreceptie in 2015 zal 10 januari plaats gaan vinden in het Pannenkoekschip van
20.00 tot 23.30 uur. Jenny en Bertha zullen weer een gezellige avond organiseren.
Maarten Abbekerk wordt bedankt voor het leveren van de haring tijdens het afsluiten van het
vaarseizoen. Deze schenking wordt onder luid applaus gewaardeerd door een ieder.
9) Rondvraag
Gerrit doet een verzoek om een ieder waarvan een foutief telefoonnummer op de lijst staat het
juiste door te geven.
Henk sluit onder dank voor de aanwezigheid de vergadering om 21.15 uur en wenst iedereen een
veilige thuiskomst. Hij nodigt iedereen uit namens de vereniging voor een drankje.

Bestuursvergadering W.S.V.“De Remming” maandag 12 januari 2015
Aanvang:

20.00 uur

Locatie:

De Ark

Aanwezig:
Nome.

Henk van ’t Hul, Jan Zwart, Rolf Mulder, Ed Baas, Gardien Kuilman en Riet

Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur en heet vooral Gardien welkom.
Omdat er verder niemand zich heeft aangemeld voor de vacature van Penningmeester zal zij
vast mee gaan lopen om kennis op te doen voor de overname van het Penningmeesterschap na
de Voorjaarsvergadering in april 2015.
Notulen vorige vergadering:
De notulen van 4 november jl. worden goedgekeurd.
Evaluatie najaarsvergadering:
Door de positieve reactie op het laten vervallen van de najaarsvergadering is besloten dit ook
daadwerkelijk te laten gebeuren.
Ook was er voldoende interesse in een uitje in het najaar. Dit gaat uitgewerkt worden.
Ook gaat geïnformeerd worden wat de eventuele kosten zijn voor een gascontrole op de boten
waar dit van toepassing is. De kosten zal de eigenaar zelf moeten dragen.
Binnengekomen post en/of uitgaande post:
Adres wijziging fa. Kroon.
Nieuwsbrief V.N.M.. Iedere maand zal er een nieuwsbrief verschijnen.
Deze zal op de website van de Remming geplaatst worden en er zal één leesexemplaar in de
Ark gelegd worden.
Het is wel de bedoeling dat die er blijft liggen.
De brief aan de Gemeente betreffende nieuw huurcontract is goedgekeurd en zal verstuurd
worden.
Financiën:
De onkostenvergoeding voor het bestuur welke zijn goedkeuring heeft gekregen tijdens de
voorjaarsvergadering zal uitbetaald gaan worden.
Gardien heeft een afspraak gemaakt met Jan Zwart om kennis te vergaren over onze
boekhouding.

Haven- en Technische commissie:
Het verlengen van de vingersteigers zal geen doorgang vinden. De kosten zijn te hoog.
De verlichting op de steigers zal daar waar van toepassing vervangen gaan worden voor LED.
Er is een Legionella controle geweest. Na doorspoelen van de leiding is de installatie
goedgekeurd.
De meterstanden van het elektra zijn weer opgenomen. Er is één meter defect, deze zal
vervangen gaan worden.
Er blijken diverse meters niet in gebruik te zijn. Deze gaan gecontroleerd worden of deze
defect zijn of dat daar geen gebruik van stroom is.
Er zal aan Gerrit gevraagd worden de meterstand van het totaal aan verbruik elektra op te
nemen en dit door te geven aan de leverancier.
Gerard Meijer heeft twee andere boten gekocht. Een 13 meter en een 9 meter boot. De 9
meter boot genaamd BZN ligt in zijn huidige box 29 en voor de 13 meter boot is geen plaats.
Wij zullen hem nog verzoeken om een kopie van zijn verzekering in te leveren.
Redactie- en evenementen commissie:
De nieuwjaarsreceptie op zaterdagavond 10 januari jl. had een lage opkomst. Jammer dat een
aantal trouwe bezoekers andere voor hen belangrijke afspraken hadden. Volgend jaar hopen
wij meer leden te begroeten en hen de beste wensen persoonlijk te doen.
Rondvraag:
Henk stelde voor de begroting voor wat betreft de gereserveerde gelden wat
gespecificeerder te maken. Er zijn al 4 gespecificeerde bedragen, dus voorlopig laten wij het
hierbij.
Henk vroeg ook of wij willen nadenken over een spreker of presentatie voor na de pauze
tijdens de voorjaarsvergadering. Misschien zijn er binnen onze leden ideeën hierover.
Hiermee wordt de vergadering om 21.50 uur afgesloten.
De volgende vergadering zal op dinsdag 3 februari 2015 in de Ark gehouden worden.

Bestuursvergadering W.S.V.“De Remming” dinsdag 3 februari 2015
Aanvang:

20.00 uur

Locatie:

De Ark

Aanwezig:
Henk van ’t Hul, Jan Zwart, Rolf Mulder, Ed Baas en Riet Nome.
Afwezig met kennisgeving: Gardien Kuilman
Opening:
De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur en heet de aanwezigen welkom.
Notulen vorige vergadering:
De notulen van 12 januari jl. worden goedgekeurd.
Binnengekomen post en/of uitgaande post:
De brief aan de Gemeente betreffende nieuw huurcontract is verstuurd.
Rekening Participant VNM met sticker lidmaatschap voor onze haven.
Mail initiatiefgroep Stad aan de Zaan over de startbijeenkomst en een uitnodiging over de
volgende bijeenkomst op 10 februari a.s. om 17.00 uur.
Mail reservering locatie voor de voorjaarsvergadering op 13 april a.s.
Uitgaande brief naar Gerard Meijer box 29 met verzoek kopij van zijn verzekering.
Financiën:
Het overdragen van de boekhouding is geen eenvoudige zaak. Wij beraden ons nog of het
verstandiger is dat Jan Zwart nog een jaar aanblijft en dat Gardien meeloopt om de gehele
boekhouding eigen te maken.

Haven- en Technische commissie:
De nieuwsbrief van het V.N.M.zal niet op de website geplaatst gaan worden, maar er komt een
link naar de site van het V.N.M. zodat iedereen die daar interesse in heeft zelf kan kijken
naar alle Nieuwsbrieven.

Het blijkt dat die ene meter voor het elektra niet defect is.
Harry Jansen staat als tijdelijke ligplaats. De vraag van Ed is als hij terugkomt moet hij dan
als zwerver? Ja, hij komt dan wel bovenaan de lijst van vaste plek.
Ed vraagt wat wij een passend schip vinden. Dit is een schip die binnen de palen past. Als men
voor een grotere plek wilt betalen dan de grote van de boot is dat geen probleem.
Gerrit had een verzoek gedaan of hij plekken kan reserveren voor passanten voor Sail. Dit kan
als hij zeker weet dat de plek dan vrij is.
Redactie- en evenementen commissie:
De datum van de opening van het vaarseizoen zal nog nadere bepaalt worden.

Rondvraag:
Geen.

Hiermee wordt de vergadering om 21.50 uur afgesloten.

De volgende vergadering zal op maandag 9 maart 2015 in de Ark gehouden worden.

Voorjaarsvergadering MAANDAG 13 april 2015 om 20.00 uur in
clubgebouw muziekvereniging De Notenkraker T.T.M. Simson naast
Mozamo te Koog aan de Zaan.
1)

Opening van de vergadering.

2)

Notulen van de najaarsvergadering 2014 ter goedkeuring.

3)

Ingekomen en uitgaande stukken.

4)

Jaarverslag van het bestuur.

5)

Verslag kascommissie.

6)

Verslag penningmeester.
PAUZE

7)

Mededelingen van de havencommissie en verloop wachtlijst nieuwe
leden.

8)

Mededelingen van de technische commissie.

9)

De evenementen commissie.

10)

Rondvraag en sluiting.

Er komt een gastspreker een lezing houden over de voordelen van het gebruik
van Led verlichting op Uw boot en in de Haven.
Komt allen en laat uw betrokkenheid met de club zien.
Tot ziens op maandag 13 april 2015 bij muziekvereniging de Notenkraker
T.T.B. Simson naast MOZAMO om 20.00 uur.
Adres: Clubgebouw De Notenkraker, Wezelstraat 15, 1541 LZ Koog a/d Zaan

Opening vaarseizoen
Zaterdag 18 april 2015
14.00 uur in de Ark
Komt allen voor een gezellig samenzijn
Wij drinken het nieuwe vaarseizoen in, uiteraard vergezeld van een hapje.
In gezondheid en zonder technische problemen met z’n allen uitkijkend
naar veel zon en weinig regen deze zomer.

Van De Redactie, met een mooi tekening er bij.
Bij deze een mooi zomers gedichtje van Wim, voor de aankomende
vakantie.

Voldoening, tevreden.
Hoe zachtjes glijd ons bootje,
Tussen het hoge riet,
In een klein troebel slootje,
Speel ik op mijn gitaar mijn mooiste lied voor jou!
Ons bootje geeft voldoening,
In dit bootje komen wij tot rust,
Eindelijk tijd voor verzoening,
Lang geleden, dat je me zo innig hebt gekust.
In ons bootje zijn we tevreden,
Hopelijk staan we hier vaker bij
stil,
Dit was alweer en tijdje geleden,
Jij bent diegene waar ik mee
varen wil.

Bij deze wensen wij jullie een
behouden vaart,
en een behouden thuis komst toe!
Wim, Ruud en Trudy

van Wim Romkes………

Ik vind het volgende een pracht van een stukje, eigenlijk moeten we meer van
deze stukjes zien te krijgen.
De Jachthaven de Remming ligt nu eenmaal in Zaandam,
daarom is het zo leuk om deze stukjes te plaatsen in ons blad.
Echt, ik vind het hartstikke leuk, ook wat betreft de voorplaat hierbij.
Ik heb dikwijls van dit pontje gebruik gemaakt, omdat wij op het vissershop woonde.
Maar toen ik een jaar of 10 was, voer op dit oversteek veertje Leo Dekker.
Ik zou het leuk vinden, om hem ook nog even te noemen in het stukje.
Ik weet eigenlijk niet anders dat Schaap zelf vaarde, of het was Leo Dekker,
het bootje was van Schaap.
Je kent Leo vast wel, hij komt af en toe een kopje koffie drinken op de Ark,
voordat je de brug op ga, heb je aan de
rechter kant een wit huisje staan, met daarbij een betonnen steiger met een sleepboot.
Ik vind het vreemd dat Leo Dekker niet genoemd word in dit stukje, van de gemeente Zaanstad
Anders laat je het maar zo hoor, maar ik had het wel leuk gevonden voor hem.
Echt ik vind het een pracht van een blad.
Ben je een beetje uitgekomen wat de puzzel betreft, toch later nog gevonden.
Je ziet wat medicijnen doen met je, af en toe weet je niets meer,
en dan schiet er weer iets te binnen.
Ik ben heel dankbaar dat ik jullie heb, bij het blad de Remming,
dat mag toch ook wel eens gezegd worden.
Vriendelijke groetjes, Wim

Ruud en Trudy,
Ik zou mijn mede redactie leden Ruud & Trudy
hartelijk willen bedanken voor het vele werk.
Vooral nu, dat ik niet voor de 100% mee kan
werken aan het blad, van wegen de pijn waar
ik in terecht ben gekomen, door de nieuwe knie.
Vergeet hen niet, voor elke keer weer zo’n
mooie voorpagina!!
Jullie “Bootjesvriend” Wim Romkes

De Pen
De geschiedenis van het huidige ZaanEiland.
Oostzijder Kattegat
Om te beginnen is het Eiland niet altijd een eiland geweest. Tussen de Voorzaan en het Noordzee
Kanaal kwam in 1879 het zijkanaal G in gebruik. Niet lang daarna, in 1883, werd het Oostzijder
Kattegat doorgraven en splitste men de Voorzaan in een balkenhaven (noordelijke deel) en een
havenkom (zuidelijke deel). Over de kosten die ermee gemoeid waren staat meer info in deze
Staatsbegrooting van 1884
Zo ontstond er een rechte vaarweg tussen het Noordzeekanaal en de sluis van Zaandam. De grond die
bij de doorgraving vrijkwam werd gebruikt om de Burcht op te hogen. Wat er overbleef werd in gebruik
genomen met name door houthandel William Pont, en gebruikt voor houtopslag.
De in 1911 aangelegde nieuwe balkenhaven kreeg een directe verbinding met de oude havenkom in de
Voorzaan. Rondom deze haven was de houtverwerkende industrie gevestigd o.a. Bruynzeel, 1897.
Met het verdwijnen van de houthandel kreeg het ‘William Pont eiland’ een woonbestemming, die in de
jaren ’90 van de vorige eeuw gerealiseerd werd, en een nieuwe naam: Zaaneiland.
William Pont
Tussen 1876- 1992, dus voordat wij het ZaanEiland bewoonden, was William Pont er gevestigd met
een houthandel, voorloper van het huidige Pont-Meyer.

Opa Pont begon in Edam (1806-1847)
Opa William Pont werd in Edam geboren op 26 september 1806. Hij was afkomstig uit een echte
regentenfamilie. De geschiedenis begint in 1828 met hout. William Pont investeert dan samen met zijn
oom Jacob Boot in een houthandel in Edam. (Zie pdf: Pont_houthandel)
De firma Boot & Pont is een feit. Na het overlijden van Jacob Boot in 1844 verandert de naam van het
bedrijf in Houthandel William Pont. In de negentiende eeuw ontwikkelde het bedrijf zich al tot de
grootste houthandel van het land, met zelfs een eigen rederij.

Bij de aanleg van het Noordzeekanaal in 1876 kreeg de houthandel in Zaandam een extra impuls. Die
van Edam kwam juist daardoor in de problemen dat leidde voor Houthandel William Pont tot de
verhuizing naar Zaandam in 1888. Het bedrijf van kleinzoon William Pont jr. (1864-1926) was eerst
gevestigd op het ‘William Pont Eiland’ in de Zaan en is later verplaatst naar Terminal Zuiderhout, in de
volksmond De Balkenhaven.
ROND 1900

1900 – Zaandam De Houthaven. De oude haven gezien vanaf het Zwartepad, huidige
Houthavenkade
Er werd nog met volle zeilen gevaren, het stoomtijdperk is ook al zichtbaar met de schoorsteenpijpen
op de zeeschepen. Dagelijks voeren vele zeeschepen de Oude Haven in om hun ongezaagd hout uit
Scandinavie en de Oostzeelanden aan te voeren. Als vlotten werden deze boomstammen dan naar de
talrijke zaagmolens vervoerd om er planken en balken uit te zagen. Met deze industrie verwierf de
Zaanstreek een wereldnaam. Van oudsher werd het gedeelte waar de balken liggen het Kerkerak
genoemd, naar de plaats waar eertijds de kerk van Zaenden stond, een in de Middeleeuwen verwoest
dorp. Op de achtergrond de houtloodsen van William Pont, in de Zaanstreek het enige bedrijf dat zich
uitsluitend met de houthandel bezighield en geen zagerij bezat. Rond 1910 werden er ca. 75.000
balken standaard ingevoerd, wat overeenkomt met ruim 350.000 m3. Na de tweede Wereldoorlog liep
deze industrie snel terug en is nu vrijwel uit de Zaanstreek verdwenen. Vele namen herinneren echter
nog aan dit tijdperk waarop de Zaanstreek met recht trots kan terugkijken.
(bron: Gemeentearchief Zaanstad)
Verbinding met de overkant: roeien, trekschuit en ijzeren veer
Omdat het William Ponteiland een echt eiland was werd de verbinding onderhouden door een
overzetveer. Tot 1939 werd dat met een roeiboot gedaan (veerman Pieter Kop), daarna kwam er een
motorboot. Het Gemeentepontje t.o. het Kattegat naar het Eiland en weer terug was gratis.
Aan de kop van het Eiland was nog een pontje, het ‘ pontje van Schaap’. De route die werd afgelegd
was: het zwembad, Havenstraat, Notenlaan (Vissershop) en als laatste de Prins Hendrikkade. Die
overtocht kostte 3 cent.

1925 Op een roeiboot

naar het Eiland

U ziet hierboven het overzetveer, de roeiboot volgeladen met personen die naar het zwembad op het
Eiland wilden. In de loop van de jaren hebben duizenden mensen met dit ijzeren roeibootje de kleine
reis tussen de Prins Hendrikkade en de Badhuisweg gemaakt. Dat was dan meestal personeel van
William Pont, Gras en “De Twee Gebroeders”, bewoners van de Badhuisweg en iedereen die naar ‘t
zwembad ging.
Als de toeloop te groot werd, en dat kwam dagelijks voor, werd de overtocht gemaakt met de aan de
wal liggende schuit, deze werd met lieren heen en weer getrokken. Dat was heel lastig want de ijzeren
ketting die het pontje met de beide walkanten verbond, moest bij naderend scheepvaartverkeer worden
gevierd.

1939 ijzeren veer, met op de
achtergrond het Eiland met de
badhuisweg

Nadat het houtbedrijf William Pont naar het eiland kwam, werd het oude veer, met veerman Pieter Kop,
te druk. In een strenge winter raakte de trekpont ook steeds vast in het ijs. Men ging toen over op een
ijzeren motorboot, op 15 augustus 1939 kwam de pont in gebruik.Het ‘pontje van Schaap’ was een
begrip, het vervoerde voornamelijk arbeiders van Bruynzeel van het Vissershop over de Zaan naar de
Havenbuurt. Vanaf daar liepen zij verder naar de fabrieken achter de Provincialeweg. Het pontje stopte
ook bij de houtloodsen op het ZaanEiland. Een overtocht kostte drie centen.
De pont voer nog 20 jaar, daarna kwam de William Pontbrug, deels gefinancierd door houtbedrijf
William Pont. 28 augustus 1959 was de laatste dag voor het pontveer. Het pontwachtershuisje aan de
Prins Hendrikkade bleef bestaan en werd nog jarenlang gebruikt door de rijkspolitie te water. Het is
daarna toch gesloopt en vervangen door een ander houten gebouwtje.
(bron: Gemeentearchief Zaanstad)

Omstreeks 1959, steiger aan Badhuisweg
Het zwembad op het Eiland werd druk bezocht, maar men moest met de veerpont. Hier o.a. jeugd,
waarschijnlijk op weg naar het zwembad in de jaren ’50, op de achtergrond de Prins Hendrikkade.
Het openluchtzwembad 1893 – 1958
Het openluchtbad van Zaandam bevond zich op de zuidpunt van
het ZaanEiland. Het was een open bad dat op palen stond en in
open verbinding stond met de Zaan. De hoge duiktoren was
negen meter hoog en torende boven alles uit, hij beschikte over
een één-, een drie-, een zes- en een negenmeter springplank.
Het zwembad was tientallen jaren de thuishaven van zwemclub
Neptunus, de oudste zwemvereniging van de Zaanstreek. Zij
hadden ook een dames afdeling “De Waterlelie”.
De benodigde 8000 gulden voor het openluchtbad werd bijeengebracht via uitgiften van tweehonderd
aandelen. Eigenaar en beheerder van het natuurbad was maatschappij “de Zaandamsche Bad- en
Zweminrichting”. Men kon er ook terecht voor een wasbeurt. Dat vond plaats in een badkuip met warm
water, en werd als men dat wilde, afgewisseld met een koud stortbad. Het bad was alleen te bereiken
over water, via het gemeentepontje vanaf de Prins Hendrikkade of het pontje van Schaap. (Zie boven)
In 1940 werd het bad gebruikt voor de Nederlandse
Zwemkampioenschappen. In 1958 ging het bad dicht na 66 jaar
dienst te hebben gedaan.

(BRON: Gemeentearchief/stukje krant Typhoon 31-10-1970

Vaste verbinding: William Pontbrug

28 augustus 1959
Officiële opening William Pontbrug naar het ZaanEiland
door burgemeester G. Franken van Zaandam. Ter
vervanging van de veerdienst Prins Hendrikkade-Eiland, zie
boven. De William Pontbrug, werd deels gefinancierd door
houtbedrijf William Pont. 28 augustus 1959 was de laatste
dag voor het pontveer.
(bron: Gemeentearchief Zaanstad)

1995?
Tijdens de bouw van appartementencomplex Overheem aan de Badhuisweg

Zaandam Badhuisweg Pontbrug, brug naar het Pont-eiland. Ponteiland is het eiland in de Voorzaan,
dat in 1884 ontstond door doorgraving van het “Kattegat”, ook
wel het “Eiland van William Pont”, “Ponteiland” en “Eiland in de
Voorzaan” genoemd. Het eiland ontstond in het kader van de
aansluiting van de Zaan op het Noordzeekanaal. Van het kanaal
werd, naar de Voorzaan, Zijkanaal G. gegraven. Door het graven
van een waterweg door het Kattegat, kwam het Wester Kattegat los te liggen, en werd zo een eiland. Op het eiland
kwamen houtloodsen en enige woningen, aan de zuidkant kwam
een zwembad. De enige straat op het Eiland (Badhuisweg) werd
hiernaar vernoemd. Het contact tussen eiland en vaste wal werd
onderhouden d.m.v. twee pontjes, deze vertrokken van de Prins Hendrikkade. Na de Tweede
Wereldoorlog werd tussen 1954/1960 de William-Pontbrug vanaf de Hogendijk aangelegd. In 1964
zette men op de noordkant het kantoorpand neer van William Pont, de houthandel die zich in 1875 op
het eiland had gevestigd, later Medicopharma. Eind jaren ’80 ontstonden er plannen om van het eiland
een woongebied te maken. In 1991 begon men met het bouwrijp maken van het gebied. Het plan werd
vertraagd door zware bodemverontreiniging. Het eiland is daarna bebouwd.
(bron: Gemeentearchief Zaanstad)

Hier de antwoorden van nr 3 uit 2014: “Wat weten we eigenlijk”.

1. = Alfred Nobel, 2. = Maria Theresia, 3. = Clovis, 4. = DeBronstijd,
5. = 1702—1747 6. = 13 augustus 1961 7. = Nederland 8. = Hendrik VIII
9. = In Dokkum 10. = Leo III 11. = Balthazar Gerards, 12. = 1814
13. = Draisine 14. = Armstrong En als laatste: 15. = In 1566 had de Beeldenstorm plaats?

Wat weten we eigenlijk
Nr. 1 2015
Bij deze de puzzel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wat was Johan de Witt?
Hoe wordt Frederik Hendrik ook wel genoemd?
Hoe heette de periode tijdens de tachtigjarige oorlog?
Waar stierf Napoleon?
Wie ontsnapte in 1621 in een boekenkist.
Wie was de vader van Prins Maurits?
In 1789 kwam in Frankrijk Godsdienstvrijheid tot stand.
Dit was te danken aan?
8. Van wie is de uitspraak: Ik kwam, ik zag en overwon?
9. Wie was de opvolger van Philips de Goede?
10.
Op welke stad viel de eerste atoombom?
11.
Wie was de eerste vrouw van Hendrik VIII
12.
Wanneer was de slag bij Waterloo?
13.
Door wie werd in het jaar 1629 de stad Den Bosch
verovert?
14.
Wie is de vermoedelijke dichter van het Wilhelmus?
15.
En in welk jaar werd het aangenomen als officieel
Nederlands volkslied?

Zo “Bootjesvrienden”dat waren ze weer, de volgende keer weer wat moeilijker

Dan nog iets over mijzelf.
Jullie zien mij niet zo vaak meer op de haven, omdat het lopen me erg tegenvalt met zo’n
nieuwe knie.
Afgelopen 6 januari een gehele nieuwe knie geplaatst tussen mijn onder en boven been,
het is me ontzettent tegengevallen.
Ik krijg 2 keer per week oefeningen in het ZMC, wat met veel pijn gepaard gaat,
het been wil namelijk niet goed buigen meer, en dat zal toch moeten.
Anders zou ik niet meer kunnen fietsen, slecht op de boot kunnen komen,
dat kan nu ook nog niet.
Dus wat aan de boot doen, zoals schilderen gaat voorlopig niet, hij moet ook nodig schoongemaakt
worden.
En ik wil toch van de zomer weg, we hebben een plekje gereserveerd in De Rijp voor 3 weken,
maar van varen komt niets, ook van wegen de vele medicatie van 50 mg morfine per dag,
mag ik beslist niet varen.
Maar dat komt wel weer in de toekomst, denk ik dan.
Op het ogenblik heb ik vreselijke pijn, vooral in de nacht.
Dit komt ook, dat er nog steeds een 7de Hernia zit, en hier niets meer aan te doen is.
De oefeningen voor de knie werken averechts voor de Hernia, vandaar het vele pijn hebben.
Ik hoop dat jullie nu een beetje begrijpen wat de puzzel aangaat, en de medicatie daarvan.

Weer een beknopt verslag van de jaarvergadering afdeling Noord Holland, gehouden 17 januari
2015 in de Broeker Veiling Broek op Langedijk, waar Gerrit onze havenmeester en ik Jan Kooiman
aanwezig waren.
Dit was de eerste vergadering waar de fusie van drie afdelingen, Amsterdam de Zaanstreek en
Kop van Noord Holland, als Eén afdeling vergaderde met Nico Post van Scheepswerf Brouwer te
Zaandam als voorzitter.
 Hoofdpunt van deze vergadering was wel de integratie van BLN ( Binnenvaart
Logistiek Nederland )en Koninklijke Schuttevaer, met stembriefjes is
hierover gestemd de stemming kwam positief uit op samenvoeging van BLN en
Schuttevaer. Deze uitslag wordt meegenomen naar de buitengewone
ledenvergadering voor de landelijke stemming in Zwijndrecht.
 Op de agenda staan voorstellen betreffende de:




integratie van Koninklijke Schuttevaer in BLN;
de invoering van BTW;
de mogelijkheid om voorlopig nog apart lid te blijven van Koninklijke Schuttevaer
binnen BLN
 De Heer Schulz de voorzitter van het landelijke hoofdbestuur, licht de
bovengenoemde onderwerpen toe.
 Heer H.P van Hoorn, attendeert dat Koninklijke Schuttevaer sinds 1 januari
2015 niet meer Koninklijk is, waarop geantwoord wordt dat deze
onderscheiding weer aangevraagd is.
 Heer Rob Smit van havengeld Amsterdam, laat weten dat havengeld
ontheffing tijdens het werven in Amsterdam blijft gehandhaafd, wel bewijs
of rekening van de betreffende werf kunnen tonen.

 Mevr. Post Gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, geeft aan dat de
nieuwe Zaanbrug op de plaats van de oude komt, met een doorvaarthoogte van
+- 3 meter en een doorvaartbreedte van 16,50 meter.
 Er voor 4 miljoen uitbesteed wordt aan baggerwerkzaamheden en dat er
geprobeerd wordt geen stremmingen te veroorzaken tijdens de “Sail”week van
19 tot 23 augustus 2015. De parade van schepen wordt geschat op een lengte
van 7 km licht Erwin Sandberg toe.

De vergadering werd op een gezellige manier afgesloten met een rondleiding en een echte veiling
met een mooie veilingmeesteres!! Waar je bij afslag een fruitje of een kooltje kon kopen, na deze
rondleiding werden we verrast met een lekker stamppotje en een drankje.
Nog even dit:
Betreft: ondersteuningsverklaring voor de waterschapsverkiezing van lijst Koninklijke
Schuttevaer komende maand maart 2015
Het hierna volgende E mail van het recreatievaart bestuur van de Schuttevaer kwam bij
Gerrit van Dodewaard en mij binnen:

> Willen jullie mij, Ronald van Schoorl, Peter Wiersma en de andere kandidaten ondersteunen
> door bijgaand formulier te ondertekenen.
> Let wel, dit moet in het gemeentehuis ondertekend worden bij de afd.
> burgerzaken ( niet alvast thuis). Uiteraard moeten jullie je legitimeren
> ( ID kaart/rijbewijs?)
> De ambtenaar stempelt en ondertekent het formulier ook. Daarna krijgen
> jullie het formulier mee. Dit moet in de gemeente waar je woont.
> Dan ook nog uiterlijk woensdagavond a.s. bij Ronald van Schoorl Brasem 8, 1722 ER ZuidScharwoude inleveren omdat ik
> hiermee donderdag naar het waterschap HHNK moet. Ter verificatie.
Gerrit en ik hebben verschillende formulieren verzameld en verstuurd. Het gaat er om als we
genoeg stemmen kunnen verzamelen dat we dan bij de komende Waterschap verkiezingen een zetel
kunnen bemachtigen zodat we met de recreatievaart ook wat in de melk te brokkelen krijgen over
het bv op diepte en bevaarbaar houden van mooie recreatieve vaarwaters en het bedienbaar houden
van sluizen en bruggen. De heer Ronald van Schoorl hier onder genoemd maakt zich sterk voor de
het bovengenoemde.
Hartelijke groet Jan Kooiman

Gelieve contact te nemen
Voor:
opzegging lidmaatschap

Met:
penningmeester

( schriftelijk voor 31/12 )
Opzegging ligplaats

havencommissie (schriftelijk)

Vragen betreffende ligplaatsen

havencommissie

Vragen betreffende technische zaken

technischecommissie

Vragen betreffende rekeningen, betalingen,
tarieven etc.

penningmeester

Wijzigingen in adres, tel.nr, e-mail, boot etc.

secretaris (via mutatieformulier)

Melden van afwezigheid van de boot voor

havenmeester c.q. vervanger

Periode langer dan het weekend.
Melden van eerdere terugkomst van boot.

havenmeester c.q. vervanger

Voor inzenden van copy of andere zaken.

redactie, toezending via e-mail

Betreffende het clubblad
inlichtingen omtrent lidmaatschap.
Formulieren etc.
Vragen of andere zaken/klachten.

secretaris
Voorzitter

De adressen,telefoonnummers en e-mailadressen
vindt u achter in ons clubblad.

FORMULIER VOOR HET OPGEVEN VAN MUTATIES
Gebruik voor het opgeven van mutaties uitsluitend dit formulier.
Zend het volledig ingevulde formulier s.v.p. naar:
W.S.V. "DE REMMING": P/a Badhuisweg 2 rood. 1506 PA Zaandam

Persoonlijke gegevens
Naam + voorletters……………………………….Adres……………………………….
Postcode + woonplaats………………………………………………………………….
Tel.thuis…………………….…Mob.tel…….………………E-mail……………….……

Gegevens huidige boot
Naam…………………….....…………Soort (zeil, motor, motorsailor)………………..
Type……………………......................ligplaats in de haven
O ja O nee
Maten in meters: lengte……………..breedte…..…………diepgang………………..
Aanvraag andere box: huidige box nr……………………...nieuwe box nr…………...
Ander schip aangekocht O ja O nee
Nieuwe gegevens: lengte…………….breedte…………….diepgang…………………
Opmerkingen c.q. reden van wijziging: …………………………………………………
___________________________________________________________________
Bestuur:
Voorzitter Henk van ‘t Hul
e-mail: hvthul@quicknet.nl

Boeterslaan 36
1834 GR St.Pancras

Tel. 072-5642866
Mob.06-19604982

Secretaris Riet Nome
e-mail: janenrietnome@kpnmail.nl

Anemonenlaan 8
1943 BC Beverwijk

Tel. 0251-822256
Mob.06-23826034

Penningmeester Jan Zwart
e-mail: zwartjan@upcmail.nl

Dodonaeuslaan 324
1504 KC Zaandam

Tel. 075-6707479
Mob. 06-46383936

Havencommissaris Ed Baas
e-mail: edbaas@zonnet.nl

Twiskeweg 134
1503 AD Zaandam

Mob. 06-55754921

Commissaris technische zaken
Rolf Mulder
e-mail: rolfjan.mulder@gmail.com

Bertus Aafjeshof 99
1628 VL Hoorn

Tel. 0229-264413
Mob. 06-41513761

Havenmeester
Gerrit van Dodewaard

P/a Badhuisweg 2 rood
1506 PA Zaandam

Mob. 06-18880154
Mob. 06-20073252

Redactie adres :
Website internet :

redactie.de.remming@gmail.com
www.wsv-de-remming.nl

