33e jaargang nr. 10
25 oktober 2017

Gevonden familie
Deze zomer trof ik op een folkloremarkt in Schagen achter zijn
kraam een naamgenoot van mijn
opa. Een meesterletterschilder
van de oude stempel. De kunstacademie afgerond. Zijn levensverhaal kregen we er makkelijk
uit. Al snel wisten we dat zijn opa
meubelmaker-stoﬀeerder was.
Mijn opa was behanger- stoﬀeerder. De meubelmaker bleek mijn
overgrootvader.

De

behanger

Ledenvergadering én najaarslezing
Historische Vereniging

mijn opa. Hij noemde een straat in
Amsterdam waar mijn opa woonde en beschreef diens atelier, dat
ik maar al te goed kende. Hij kende de namen van mijn ouders, tantes en ooms en hun levensgeschiedenis. We hadden een match! Het
was alsof ik in de ogen en het gezicht van mijn reeds lang geleden
overleden vader of opa keek. Een
volle neef van mijn vader! Mijn
opa en oma: zijn lievelingsoom en
-tante. Maar hij is helaas de enige
die nog leeft. En hij kan meesterlijk beletteren. Met vaste hand
maakt deze 79- jarige vakidioot de
mooiste handgeschilderde naambordjes, reclameborden of ander,
chiquer letterwerk op winkelramen en deuren. Mijn opdracht aan
hem was een spreuk van Bertold

De Historische Vereniging present op De Dag van Westzaan. V.l.n.r. Gre Koopman, Daniëlle Koopman, Bouke Koopman en Huib Jahn. Foto: Fred Eerenberg.

Gunster op een bordje te zetten.
Daar ben ik blij mee. En met hem.
Binnenkort zoek ik hem graag op.
Mijn nieuwe neef.
Linda Wessels,
Redactie De Wessaner

‘Ja maar, wat als alles lukt?
Kijk – denk – creeer’

De Historische Vereniging Westzaan organiseert ieder jaar een najaarslezing voor de leden en belangstellenden. Dit jaar gaat de lezing
over de geschiedenis en de restauratie van De Grote Kerk in Westzaan.
Gerrit Volkers verzorgt de lezing, compleet met maquette en lichtbeelden.
Dit jaar gaan we voorafgaand aan de
lezing een korte ledenvergadering
houden. Onze voorzitter en penningmeester vertellen u over de plannen
van de vereniging voor het komende jaar, wanneer de vereniging het
35-jarig jubileum viert.
De vergadering en lezing zijn op
donderdag 16 november in de Grote
Kerk. Om 19:30 uur is er ontvangst
met koﬃe en thee, om 20.00 begint
de algemene ledenvergadering, met
aansluiten de lezing door Gerrit Volkers. In de pauze en na aﬂoop zijn
er hapjes en drankjes voor een klein

prijsje verkrijgbaar. U hebt dan de
mogelijkheid om nog even na te praten.
De avond is voor leden van de Historische Vereniging gratis toegankelijk.
Niet-leden betalen € 5,- entree.
Tijdens deze avond zijn de drie nieuwe boekjes van de Historische Wandelingen door Westzaan te koop voor
€ 3,- per stuk. Graag zoveel mogelijk
gepast betalen.
De archiefkamer van de Historische
Vereniging, aan de J.J. Allanstraat
175a, heeft intussen een ware metamorfose ondergaan. Wegens succes

hebben we de ruimte nu al moeten
uitbreiden en dankzij een gulle gever
hebben wij prachtige brandwerende
archiefkasten gekregen. Kom gerust
eens kijken op elke tweede vrijdag
van de maand tussen 10.00 en 14.00
uur. Een bezoek op afspraak is ook
mogelijk.
Daniëlle Koopman,
secretaris

Gerrit Volkers houdt lezing met lichtbeelden
in de Grote Kerk
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&IETSEN s %LEKTRISCHE FIETSEN s 3COOTERS
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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.

Bakker Verhagen
Kerkbuurt 64, 1551 AE Westzaan
Tel. 075-6284041
Diverse soorten brood, banket,
pizza en hartige broodjes.

Kom ook eens genieten van
een heerlijk kopje koﬃe met gebak!

Menu

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.

Gekonfi jte eendenbout met bospaddestoelen
en cranberry compote
•
Gebakken roodbaarsfilet met licht gerookte
kreeftensaus en gebakken witlof
of
Wildzwijn sukade met aardappelpuree en stoofpeertjes
•
‘Trio van ijs’
Amarettoijs, hazelnootijs en kaneelijs met
slagroom en een glaasje Amaretto

€ 27,50
Bovenstaand menu wordt geserveerd met gemengde salade
en keuze uit friet of gebakken aardappelen.
Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan • Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136
www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl
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Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Zijn die krullen van jezelf?

IN DE SCHIJNWERPER
Aafke Spijker:
‘Leef je leven zoals jij dat wilt’
Aafke Spijker-Schol (33) woont met haar man
Jamie (41), dochter Sanne (5) en zoon Luca
(7 maanden) op Watermolenstraat 48. De afgelopen twee jaar heeft ze veel meegemaakt.

Heb je hobby’s?
Niet echt. Ik vind het leuk om lekker uit eten te
gaan. En ik ga regelmatig naar festivalletjes. De
laatste was WooferLand in Spaarnwoude. De volgende keer gaat Jamie ook mee.

Wat doe je voor werk?
Twee dagen per week werk ik op kantoor bij een Is je leven erg veranderd sinds je moeder
online-vitamineshop in Zaandam. Daarnaast heb bent?
ik een eigen schoonheidssalon en pedicurepraktijk Nou ja, je hebt meer regelmaat in je dagelijks
aan huis, achter in de tuin, in een mooi verbouwde leven. En je moet meer regelen. Sanne gaat nu naar
ruimte. Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koop- zwemles. Jamie werkt al tweeëntwintig jaar voor
handel. Waar ik goed in ben? Ik denk mijn vakkun- vijf dagen in de week bij Gomes (Mercedes), tegendigheid en de betrokkenheid bij de mensen. Want woordig als werkplaatschef. Heel erg leuk. Hij is er
je bent ook wel een luisterend oor. Voor pedicure- als leerling-stagiair begonnen. Op de maandagen
behandelingen ga ik ook naar
dat ik werk passen om en om
de mensen thuis en naar vermoeder en schoonmoeder
‘Doe dingen waarbij mijn
zorgingstehuizen. Het is heel
op. En op dinsdag gaat Luca
je je goed voelt’
dankbaar werk en het begint
vanaf komende maand naar de
lekker te lopen. Ik heb klanten
opvang. Als ik klanten heb dan
uit de hele Zaanstreek. En dan maak ik nog niet kan ik hem ook makkelijk bij mijn moeder, mijn
eens reclame. Ik heb een website en Facebookpa- schoonmoeder of bij vriendinnen brengen. Ik werk
gina: Skindelavie, huid van het leven. Die naam heb veel ’s avonds en dan is Jamie weer thuis.
ik met mijn broer Jeroen bedacht. Hij is twee jaar
geleden overleden aan acute leukemie. Ik had alles Doe je verder nog iets aan sport?
voor mijn bedrijf al geregeld, behalve een nieuwe Nee. Ik wandel wel veel. Mijn ouders zijn ook heel
naam. Een paar dagen voordat hij overleed kwa- sportief. Vroeger als kind liepen we al hele afstanmen we samen op Skindelavie.
den. Toen ik vier jaar was liep ik al tien kilometer.
Als ik dan moe was mocht ik bij Jeroen, die dertien
jaar ouder was, op de schouders. We hadden geen
Waar heeft je wieg gestaan?
Ik ben geboren in Assendelft. Vanaf mijn vierde jaar auto, dus we ﬁetsten ook veel. Dat wandelen doe ik
heb ik mijn jeugd in Krommenie doorgebracht. Ik dus echt gewoon ter ontspanning. Lekker je hoofd
heb Jamie in De Prins leren kennen toen ik daar vier even helemaal leegmaken.
dagen per week stage liep in de bediening. Hij zat
daar vaak op vrijdag met vrienden aan de bar en op
een gegeven moment dacht ik: Hé, die is leuk. Toen
heeft hij mij zijn telefoonnummer gegeven. Ik was
toen 18. Een jaar later zijn we al gaan samenwonen
op een bovenwoning op het Kalf. Hij woonde daarvoor ook nog thuis, hier in de Burgemeestersbuurt.
En we hebben het al die tijd helemaal leuk samen.
Twaalf jaar geleden zijn we hiernaartoe verhuisd.

Ja, helemaal naturel. Die komen bij mijn oma vandaan. En mijn vader. Ik ben daar nu blij mee, maar
vroeger vond ik ze afschuwelijk. Als kind droeg ik
het meestal strak naar achter. Sanne had vroeger
krullen, maar dat is nu minder. En bij Luca is het
(nog) steil. Maar als baby had ik dat ook. Dus het
kan nog komen.

Wat heeft het overlijden van je broer met
je gedaan?
Ja… De een kiest ervoor, terwijl je broer… Jeroen
wilde nog niet dood. Hij was nog maar 43. Dat is
toch veel te jong? Toen we hoorden dat hij niet
meer beter zou worden heb ik gevraagd of ik erbij
mocht zijn als hij zou overlijden. Uiteindelijk is hij in
het hospice in Krommenie overleden. Ik heb toen
’s ochtends mijn ouders moeten bellen. Dat was
heel heftig, ja. Een jaar later was ik zwanger en mijn
ouders hadden alleen Sanne nog als kleinkind, dus
waren heel blij dat ik zwanger van een jongetje
was. Toch hebben we hem niet vernoemd. Luca is
trouwens een heel lief en vrolijk kind, dus na het
overlijden van Jeroen bood hij toch heel veel steun.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Daar hoef ik niet lang over na te denken. Dat je doet
wat je leuk vindt en dat je je niet laat leiden door
anderen. Doen wat je zelf ﬁjn vindt en niet doen
wat een ander ﬁjn vindt. Vroeger danste ik meer
naar de pijpen van anderen, maar de laatste tijd
denk ik: het is jouw eigen leven en het kan elke dag
over zijn. Leef je leven zoals jij dat wilt. ‘Maak van
elke dag een feestje’ vind ik onzin, want dat kan
helemaal niet. Maar ik vind dat als je iets wilt dan
moet je dat nu doen en niet pas over een jaar of
nog later. Niet uitstellen. Want je weet niet of er wel
een morgen is. Als mensen wel eens zeggen: O jee,
ik word 40!, dan denk ik: wees verdorie blij dat je
40 wordt.
Marijke van der Pol

En toen woonde je opeens in Westzaan.
Ja, heel dorps. Het was wel even wennen, want ik
kende hier niemand. Maar door het wandelen met
mijn (zwarte) hond leerde ik snel mensen kennen.
In 2013 is die hond overleden, maar dat ’s avonds
een half uurtje wandelen ben ik blijven doen. Ik heb
ook een buurvrouw / vriendin zo gek gekregen dat
ze mee ging wandelen en nu loopt er ook regelmatig een andere buurvrouw mee. Zodra de kinderen
op bed liggen appen we mekaar. We lopen elke
avond. Helemaal leuk. Ook als het regent. Met de
mensen uit dit buurtje hebben we sowieso goed
contact. Daar maak ik elke dag wel even een praatje
mee. Ook door school heb ik veel nieuwe mensen
leren kennen. Ik vind het wonen in Westzaan echt
heel gezellig.
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Specialist in
Onopvallende hoortoestellen
Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen
en gehoorbescherming

Sandra Klokkemeijer

P.D. Bouw Westzaan
Middel 24, 1551 SP Westzaan, 06-20605445
www.pdbouwwestzaan.nl

www.saenbike.nl

Diverse soorten epoxy - glasweefsel - vulmiddelen - kleurstoffen - hulpmiddelen

rolluiken
markiezen
lamellen
jaloezieën

Robert van Spil

Horend Goed | Heiligeweg 15D Krommenie
T. 075 - 20 25 203 | www.horendgoed.nl

www.mrboat.nl voor advies en de scherpste prijzen!

M. SLAAP & Zn

Verzekerd van
Deskundig en persoonlijk advies

Di. t/m Za.
geopend

v/h W.H. Spiegel

sed
zonneschermen
ert
194
rolgordijnen en horren
8
knikarmzonneschermen
ook voor onderhoud en reparaties

J.J. Allanstraat 64, 1551 RN Westzaan
Tel. 075 - 616 27 08, E-mail: mslaap@outlook.com
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Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!
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
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7HOHIRRQ
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Uw financieel
specialist
met kantoren in Broek in Waterland
en Wervershoof.

Parallelweg 1 - 1151 BS Broek in Waterland - Tel. 020 - 403 18 29
www.obmverzekeringen.nl
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Kale jonker heeft weinig blad
Tijdens het ‘Lopen over water’ in mei zag ik veel kale jonkers langs de
keurig gemaaide paden van Staatbosbeheer staan. De wat stakerige,
stekelige planten staken hoog boven het riet uit. Wat zijn ze mooi!.
Met hun felle paarse bloemen zijn deze distels wonderschoon. Zoals
je op het plaatje ziet, zijn insecten als de kleine vos geliefde bezoekers
van deze composiet, ook wel samengesteldbloemige genoemd.
De kale jonker is een slanke, hoge
distel van ruim anderhalve meter.
De plant levert aan bijen, wespen,
vlinders, hommels, zweefvliegen en
andere insecten de nodige voedingsstoﬀen, zoals nectar. Hij is zelfs de
waardplant voor de distelvlinder, de
Vanessa cardui. Vooral in deze tijd, nu
we steeds minder bloeiende planten
in het veld zien, vormen distels een
belangrijke voedselbron. Uit een Britse studie blijkt dat de kale jonker met

vier ander distelsoorten, witte klaver
en struikheide voor de helft van het
nectaraanbod zorgt.

Kleine vos.

De kale jonker (Cirsium palustre) is
twee- of meerjarig. Hij doet zijn naam
eer aan door de alleenstaande en
kale kop. De kop bestaat uitsluitend
uit helder roze (zelden witte) buisbloemen. De bloemenhoofdjes zijn
kort gesteeld en staan in kluwens
van twee tot acht dicht bij elkaar. Hij

bloeit de hele zomer door. Er is veelal
één hoofdstengel en eventueel een
enkele zijstengel. De stengel heeft
nauwelijks blad en is onregelmatig
bezet met hier en daar wat stekels. Je
zou hem als je erg je best doet kunnen verwarren met de kruldistel of
speerdistel, maar de verschillen zijn
toch te duidelijk. Vergissen is haast
niet mogelijk.

distelsoort. Palustre betekent in het
moeras wonend.
Een kale jonker was in de Middeleeuwen een spotnaam voor een arme
landeigenaar op schrale grond. Op
de schrale veengronden was gebruik
van mest een noodzaak. Mest was
een kostbaar goed. Uit de Zaan werd
zelfs met veel moeite vruchtbare klei
opgebaggerd.

De distel houdt van natte, bemeste
graslanden, zoals in het Westzijderveld, het Guisveld en langs het
Riettoppad. Voedingsstoﬀen, zoals
koolstof, krijgt hij voornamelijk van
de omliggende industrie, landbouw
of de uitlaatgassen van het verkeer.
Het is in ons Zaanse veengebied een
talrijk voorkomende plant geworden.

In het verleden werd de kale jonker
door boeren bestreden. De landbouw
was toen nog vooral handmatig. Er
was angst om zich te prikken en via
paardenmest de besmettelijke tetanusbacterie op te lopen. Dat was toen
levensbedreigend. Distelbestrijding
is echt niet meer nodig. Trouwens,
een heksenjacht op alle distels is in
de huidige tijd zeer ongewenst en
bovendien onbetaalbaar geworden.
In sommige Europese landen worden
de stengels ontdaan van hun stekels
en rauw in de salades verwerkt of
gekookt gegeten. Ik ga het zelf nog
niet uitproberen.

Een stukje geschiedenis
Cirsium Palustre is afkomstig van
het Griekse woord kirsos en betekent ‘gezwollen ader’ of ‘spatader’.
Distels werden vroeger als remedie
hiertegen gebruikt. Kirsion betekent
Kale jonker.

De 94e bazaar in
Grote Kerk
Vrijdag 3 november en zaterdag 4 november staat
de Grote Kerk weer in het teken van de jaarlijkse
bazaar. Ons monumentale kerkgebouw wordt die
dagen omgetoverd tot een feestelijke plek waar
voor iedereen wat te beleven valt.
Vanaf vrijdagavond 19.00 uur en zaterdagmorgen
11.00 uur bent u van harte welkom. Het restaurant
in de kerk is de ontmoetingsplek voor veel dorpsgenoten. U kunt er terecht voor een kop koﬃe
met gebak of onder het genot van een drankje
de belevenissen bespreken. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd, met diverse hapjes en
broodjes.

Vind uw waardevolle aankoop bij de rommelmarkt, een spannend boek of de lang gezochte
elpee bij de boeken- en platenstand. U kunt uw
geluk beproeven bij de wonderlotto, het rad van
avontuur of de verschillende andere loterijen,
waarbij fantastische prijzen te winnen zijn, die
door de vele sponsors beschikbaar zijn gesteld.
Ook aan de kinderen is gedacht, met diverse
kinderactiviteiten. Natuurlijk gaat u niet naar
huis zonder een aankoop bij de aansprekende
bloemenstal.

Noteer in uw agenda het eerste weekend van
november: bazaar in de Grote Kerk.
Peter de Vries

Op de ﬂyer met de uitnodiging, die huis-aan-huis
verspreid wordt, staan ook dit jaar weer twee consumptiebonnen afgedrukt voor een kopje koﬃe
of thee en de garantie voor een paar gezellige
uurtjes!
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Fitcircuit

Op zoek naar een

mondhygiënist?

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
ZZZÀWFLUFXLWQO
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075-7711481
info@eengezondgebit.nl
eengezondgebit.nl

2IEHO
postbus 13
1530 aa wormer

tel (075) 642 38 25
mob 06 23 15 97 78

info@joek-aa.nl
www.joek-aa.nl

U bent van harte welkom!
J.J. Allanstraat 322, Westzaan

ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

Financiële dienstverlening en
culinair genieten op hoog
niveau
Ik was stomverbaasd toen ik een
adreswijziging van Joek Accountants
+ Adviseurs ontving. Per 1 september
zou Edwin Kerkhoven met zijn bedrijf
zijn intrek nemen in de Watertoren,
het bijzondere en beeldbepalende
herkenningspunt voor Westzaners.
De laatste twee jaar hadden we elkaar
nauwelijks meer gesproken, omdat je
de ﬁnanciële gegevens tegenwoordig per computer aanlevert. Ook voor
Edwin was het werk aan verandering
onderhevig geweest, waardoor hij op
zoek was gegaan naar een meer passende huisvesting. Toen hij gewezen
werd op de Watertoren was hij direct
enthousiast. Van hieruit zou hij het
hele gebied van zijn klantenkring
kunnen overzien. De klanten zouden hun ﬁnanciële gegevens naar de
toren kunnen ‘uploaden’, waarna hij
deze gegevens kon bewerken tot een
jaarverslag. Dat kon dan weer naar de
klant worden ‘gedownload’ en naar
de ﬁscus worden gezonden.
Edwin zag het direct helemaal zitten
en tekende een contract voor de huur
van de zevende verdieping. De toren
kreeg een nieuwe functie, na vele
jaren van leegstand. In plaats van ons
van water te voorzien, zouden wij
de toren digitaal van onze gegevens
voorzien.
Toen ik medio september de Watertoren binnentrad, werd onderin
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nog volop gewerkt. Er lagen bouwmaterialen en overal was stof. Nadat
ik tussen de stapels materialen de lift
had gevonden, drukte ik op de knop
voor de zevende verdieping. Een groter contrast tussen wat ik daar aantrof
en de bouwwerkzaamheden beneden was niet mogelijk. De zevende
etage was reeds omgetoverd tot een
hypermodern en comfortabel kantoor, en dan dat uitzicht! Rondom zijn
grote vensters die over Assendelft
en Westzaan uitzien. De verdieping
is door glazen wanden opgedeeld.
Hierdoor komt het licht van alle kanten, ook in de centrale spreekkamer.
Dit is het domein van Edwin Kerkhoven en zijn medewerksters Monique
en Ingeborg. Echt een heel verheven, bijzondere werkplek. Van hieruit ondersteunen de medewerksters
klanten bij het voeren van ﬁnanciele en loonadministraties, ﬁscale
aangiften en correspondentie van
uiteenlopende aard. Edwin adviseert
ondernemers en ondernemingen bij
allerhande zaken. Hierbij kan worden gedacht aan het opzetten van
een administratie, (tussentijdse) verslaglegging, en de beoordeling en
optimalisatie van juridische en ﬁscale
structuren. Ook geeft hij begeleiding
bij de aan- en verkoop van ondernemingen, bedrijfsopvolging, personeelszaken en vermogensplanning.

Edwin Kerkhoven bij Joek Accountants + Adviseurs

Er komt veel op zijn pad. Gelukkig kan hij een beroep doen op een
uitgebreid netwerk van collegaaccountants, ﬁscalisten, advocaten
en notarissen. Wat pensioenadvies
betreft kan hij bij de heren van PensioenPlaza terecht, waar hij graag
mee samenwerkt en waarmee hij de
zevende verdieping deelt. De lijnen
zijn zodoende kort.
Op de andere verdiepingen komen
nog een makelaar en een notaris. Zij
hoeven ook al niet ver te lopen om
belangrijke informatie te krijgen. En

als klap op de vuurpijl vestigt zich
binnenkort op de bovenste etage een
ﬁliaal van het Zaandijkse cateringbedrijf Groeneveld. Het wil hier zo hoog
boven de polder een culinaire ontmoetingsplek creëren. Wederom in
een ruimte met vensters rondom. Een
feestje of diner zal hier op deze hoogte een bijzondere ervaring zijn. Zodra
alles op orde is op de andere verdiepingen zal Edwin Kerkhoven voor zijn
klanten een openingsreceptie geven.
Voor meer informatie:
www.joek-aa.nl.

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
door WILLEM TIP/deel 19

Het Zaanse landschap
Holland had in 1795 van Frankrijk een duur bondgenootschap gekocht. De winst daarvan viel
vooral bij de zuiderburen. Voor Holland zelf was
er minder stof tot juichen. Het bondgenootschap
bracht de republiek weer in oorlog met Engeland.
Hollandse schepen met koopwaar die in de jaren
negentig waren uitgevaren, bereikten nooit hun
doel. Ze werden als oorlogsbuit opgebracht naar
vijandelijke havens zoals Lissabon en Gibraltar.
De verliezen voor de koophandel liepen verder op.
De Zaanstreek ontving daarvan ruim zijn deel.

Beducht voor een gewapende Franse inval stuurden de Engelsen bovendien tot tweemaal toe een
vloot naar de Hollandse kust. Een eerste zeeslag
(Camperduin, 1797) bracht de aanvallers meteen
een overwinning. Zegevierend konden de Engelsen de buitgemaakte Bataafse schepen afvoeren.
In 1799 volgde een tweede inval. Naast Engelse
troepen waren hierbij nu ook Russische troepen
betrokken, tezamen niet minder dan veertigduizend man. Het Bataafse leger was daar tegenover
ver in de minderheid. Om Amsterdam te beschermen werd nog ijlings een schans opgeworpen bij
West – Knollendam. De Bataafse vloot verzamelde
zich intussen al op de Voorzaan, gereed voor een
snelle aftocht. Het gevaar werd echter afgewend.
In veldslagen bij Bergen en Castricum hielden de
Bataafse en Franse troepen de overhand. Na het
verdrag van Alkmaar (oktober 1799) vertrokken de
Engelsen en Russen. Wel mochten ze weer de buitgemaakte Bataafse schepen meenemen.
De Fransen vierden in Parijs intussen het verdrag
van ‘Alcmaer’ als hun grote overwinning. Ze wijdden er een tekst aan op de Arc de Triomphe. De
verliezen rond Alkmaar waren echter aanzienlijk
geweest. Samen met verliezen in Zwitserland
leverden ze een extra reden voor de staatsgreep
van Napoleon, een kleine maand later (november
1799). Napoleon beëindigde daarmee in feite de
Franse revolutie. De gedachte aan een republiek
met vrijheid, gelijkheid en broederschap liet hij ver

achter zich. Frankrijk werd een keizerrijk (1804).
De ontwikkelingen in Frankrijk brachten de Zaanstreek intussen geen enkele verbetering. Vooral in
Zaandam en Westzaan-Zuid, ooit welvarend door
houthandel en scheepsbouw, was de toestand
‘bekrompen’ geworden. Voor de dorpsbesturen
was ze ‘bezwarend’. Tezamen met de armoede
steeg ook de criminaliteit. Geregeld werden dieven en misdadigers opgepakt. Ze konden een
stevig vonnis verwachten. Langs de Zaan maakten die vonnissen echter maar weinig indruk.
Ver weg, in Beverwijk,
werden ze uitgevoerd.
In 1801 beval daarom
de Beverwijkse Baljuw
dat in de Zaanstreek
zelf een openbare
terechtstelling zou worden uitgevoerd. Een
schrikwekkend voorbeeld zou het tij keren,
zo meende hij.
Het Westzaanse rechthuisplein werd ervoor
aangewezen.
Eerder
had Zaandam, waar
de veroordeelden vanSlag bij Castricum.
daan kwamen, met
succes aangevoerd dat
er in West-Zaandam geen enkel geschikt plein te
vinden was dat de ‘samenvloeiende menigte’ kon
bevatten. In Westzaan zou zo’n plein wel bestaan.
De openbare gebeurtenis, waarbij onder andere
een doodvonnis werd voltrokken, trok de nodige
belangstelling. Het voerde de Zaanstreek terug
naar oude tijden die de patriotten juist achter zich

Huis met kogel uit de Slag bij Castricum.

hadden willen laten. Met verlichting of redelijk verstand had het niets meer te maken.
Op het Westzaanse rechthuisplein stond sinds een
paar jaar ook nog de patriottische vrijheidsboom.
Steeds meer burgers vroegen zich af waar die goed
voor was. Een notabele inwoner als Cornelis Dingnum Avis, voorzanger van de Grote Kerk, weigerde
zelfs bij zijn kerkgang de boom te passeren. Nog
liever bleef hij thuis. Zonder veel omhaal werd de
paal met zijn versieringen na de Vrede van Amiens
(1802) verwijderd.
De Bataafse republiek ging intussen haar laatste
jaren in. Napoleon had andere plannen. Bij keizerlijk besluit (1806) wees hij Holland een koning toe,
Lodewijk Napoleon Bonaparte, zijn broer. Het zou,
zo verwachtte hij, Frankrijk en Holland nog meer
samensmeden. Het was wel voor het eerst sinds de
Spaanse tijd dat Holland weer een echte vorst aan
het hoofd had.
De Hollandse regenten, niet tegen Frankrijk opgewassen, schikten zich. Ze hoopten vooral op wat
meer handel en bedrijf. Gehoorzaam maakten ze
hun opwachting. Ook de bestuurders in de Zaanstreek dienden zich aan bij de nieuwe koning.
Angstvallig waakten ze ervoor om bij hun bezoek
iets van ergernis of gemelijkheid te laten blijken.
Zorgen hadden ze wel. Ze hoopten dat ‘de luister
van ons diep vernederd Vaderland, de Koophandel, Zeevaart, Fabrijken en Traﬁjken, de zenuwen
van het bestaan van dit voormaals zo gezegend
Gewest, door Uwe Majesteit opgebeurd, in haren
vorigen stand hersteld en vermeerderd worden mag.’ De toonzetting was sinds hun bezoek
aan Pichegru, tien jaar eerder, wel veranderd. ‘’s
Hemels machtige arm’ was niet meer zo duidelijk
waarneembaar. De patriottische revolutie had het
vaderland tot nu toe voornamelijk ‘diep vernederd’. Q
Beeldmateriaal:
Westzaanse Digitale Beeldbank

Het Westzaanse rechthuisplein.
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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

D.H. Pielkenrood - van Mechelen
J.J. Allanstraat 189
1551 RD Westzaan
06-51034508
linette@pielkenroodvastgoed.nl
www.pielkenroodvastgoed.nl

Greta
Angelina
Facebook

06 26 13 43 67
06 24 20 52 18
Angel-Face & Great Hair

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
kerstpakket.Geniet van een heerlijk
boeren ijsje op ons Rustpunt!
www.westzaansezuivelboerderij.nl

- Feesten, partijen,
lunches en diner
- Diverse gerechten
buiten de kaart!
- Gratis eigen
parkeergelegenheid.

amer
De gezelligste huisk
ek
re
st
an
van de Za

- 7 dagen per week
geopend!

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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Westzaanse
Zuivelboerderij

In deze aﬂevering een blik op het Reghthuys en De Prins.

Zo was het
TEKST - MELCHERT LEGUIJT
F O T O ’ S - D I G I TA 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

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?

Popdienst
‘Cabaret en
geloof’

uit. Maar ook teksten en liederen
van andere cabaretiers komen verrassend goed uit in een popdienst.
De zang wordt dit jaar verzorgd
door de in Westzaan geboren kleinkunstenares Brechtje Kat.

Elk jaar is in november in de Grote
Kerk een popdienst bij kaarslicht.
Veel mensen zijn vervreemd van
de kerkelijke muziek. In de popdiensten staat muziek centraal die
mensen kennen van de radio, maar
waarvan het religieuze gehalte van
de teksten hen keer op keer verrast.
Dit jaar laten we ons inspireren door
teksten en liederen van cabaretiers.
Cabaretiers als Herman Finkers (o.a.
in de oudejaarsconference van
2015) en Toon Hermans komen of
kwamen expliciet voor hun geloof

Brechtje speelde in diverse theater- en tv-producties, waaronder
Celblok H, A’dam - E.V.A. en Voetbalmeisjes. Met haar soloprogramma ‘Vaarland’ trad ze o.a. op in het
Zaantheater en hier in Westzaan
in de Zuidervermaning. Brechtje
wordt in haar optreden bijgestaan
door gitarist Roel Goedhart.

De Kerkbuurt met het Reghthuys,
de Grote Kerk en hotel-restaurant
De Prins vormt al eeuwenlang het
centrum van Westzaan. De oude
foto dateert uit het einde van de
vorige eeuw met links naast De

Zilver voor
Westzaanse
Vorig jaar heb ik meegedaan aan
de nationale en internationale
wedstrijden voor taartdecoratie. Ik
heb toen als Westzaner een aantal
prijzen gewonnen. Ook dit jaar heb

Prins het toenmalige café De Zon.
De oude sfeer van het dorp is hier
goed bewaard gebleven, al is het
tegenwoordig allemaal wel wat strakker en ‘aangeharkter’ dan vroeger.

ik weer meegedaan aan de nationale wedstrijden in de Jaarbeurs
in Utrecht op het onderdeel ‘Sugar
art ﬂowers’: suikerbloemen als versiering op taarten. Met trots kan ik
u melden dat ik opnieuw twee keer
zilver gewonnen heb.
Wilt u meer informatie? Facebook
Eloise Patisserie & cake design.
E-mail: a.eloise@upcmail.nl.

Zondag 12 november om 17.00 uur.
Kerk open vanaf 16.00 uur. Zang
Brechtje Kat vanaf 16.45 uur.

De in Westzaan geboren kleinkunstenares Brechtje Kat

Iman Eloise
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Simone Dijkman

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar

MAKELAARDIJ
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.

Nauerna 40A - 1566 PD Assendelft
T 075 670 74 44 - F 075 670 88 45

Simone Dijkman Makelaardij...... voor duidelijkheid!

www.schramadvocaat.nl

Op ons kun
je rekenen
www.FinenzoZaanstad.nl
Telefoon: (075) 612 14 17

Gebruikt u verschillende medicijnen?

UW SCHADESPECIALIST
REGELT HET!

MEDICATIEROL

Met de
houdt u het overzicht!

Wij regelen de schade voor u bij
alle verzekeringsmaatschappijen!
H Leenauto’s beschikbaar

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie.

H 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
Molenwerf 9 • 1541 WR Koog aan de Zaan
Telefoon (075) 63 555 11 • www.apotheekwestzijderveld.nl
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Tel. 075 - 616 48 85
www.oudenaren.nl

Het jaar van de
opera op De Rank
Ieder schooljaar werkt basisschool De Rank aan een project.
Vorig jaar stond Claude Monet
centraal en dit jaar de opera.
Het team heeft nu al plannen
over het thema voor volgend
jaar, maar dat blijft nog even
geheim.
De leerlingen weten het zeker: opera is héél leuk! Op 28 en 29 september kwam een echte operazangeres
op bezoek om met alle leerlingen
het operajaar te openen. De kinderen studeerden onder schooltijd het
operalied ‘Zing vrolijk, zing droevig’
in en kregen les over wat er allemaal
bij een opera komt kijken. Aan het
einde van de schooldag werd voor
ouders en andere belangstellenden het ingestudeerde ten gehore
gebracht. Twee operazangeressen
zonder stem, Margot Hondema
van Dijk, cultuurcoördinator, en
directeur van De Rank, Angelieke
Carpentier-Hamers, openden de
presentatie.
Bij de lessen worden alle groepen
van 1 tot en met 8 betrokken. De
kleuters gaan bijvoorbeeld met
gedichten aan de slag. Leerlingen
bezoeken de Stopera in Amsterdam,
gaan zelf een musical schrijven en er
wordt een echte opera voorbereid.
Tijdens deze lessen leren de kinde-

ren dat opera niet alleen zingen is,
maar dat er veel meer gebeurt achter de schermen. De lessen worden
in nauw samenwerking gegeven
met professionele medewerkers
van de Nationale Opera.
Tijdens het schooljaar wordt er een
Opera aan de Zaan-koor gevormd,
waarbij
ouders,
leerkrachten,
medewerkers van Agora en andere
belangstellenden kunnen aansluiten. Dus bent u geïnteresseerd,
neem dan even contact op met
basisschool De Rank. Voor alle Agora-scholen wordt het operaproject
afgesloten met de grande ﬁnale
op 22 juni, waarbij de kinderen en
het koor alle opgedane kennis ten
gehore brengen.
Angelieke Carpentier-Hamers,
directeur De Rank

Uit de historie van
Westzaan
Op 23 oktober verscheen het nieuwe boek van onze dorpsgenoot
Arnold Sol, met de titel ‘Uit de historie van Westzaan’. Een schitterend fullcolour-boek dat u de pracht
toont van het dorp Westzaan, met
tal van verhalen over Westzaners,
hun huizen, boerderijen, pakhuizen en molens, uit vroeger tijden
en het hedendaagse. Personen als

Dirk Mes, Jacob Kruijt, Lappen Klaas,
Piet Zwikker, Simon Schoen, Willem
Bruijgom Tip, Stenen Piet, Jan Kalf en
de gebroeders Gerrit en Cornelis de
Vries komen we tegen. Verhalen over
Het Prinsenhof, Vicomte, De Kroft en
de Gereformeerde Kerk, maar ook
bijzondere feiten over de historie
van de Grote Kerk en het Reghthuys
staan in deze uitgave beschreven.
Westzaners uit een ver verleden,
die door de verhalen van toen en
de vele foto’s weer een beetje tot
leven komen en uit de vergetelheid
worden gehaald. Vanzelfsprekend
komen we ook heel veel oude dorpsgezichten tegen van Westzaan, die
vaak vergezeld gaan van een foto

Prietpraat van
peuters
Wij horen een hoop leuke uitspraken van onze peuters. Een aantal
wil ik graag met u delen.
Voor de privacy van onze peuters
noem ik ze P.
- Juf vraagt aan P: Hoe gaat het met
jou? P: Goed hoor, maar ik moet wel
wat minder eten van die mevrouw
van het concentratiebureau (consultatiebureau).
- Tijdens de lunch hebben we een
gesprekje over kaas. P1: Ik vind
pitjeskaas lekker. Juf: Ik vind ook
oude kaas lekker. P2: Oude kaas is
niet goed voor je, echt hoor juf je
moet geen oude dingen eten, daar
word je ziek van.
- P1: Juf, waarom is mijn banaan
krom? P2: Ja, wat denk je, anders
past hij niet in de schil.
- P zit aan tafel, hand onder zijn
gezicht: Juf, ik hou zoveel van jou.

Hij zucht. Juf: Nou dat komt goed uit,
ik hou ook heel veel van jou hoor. P
krijgt een lach op zijn gezicht: O juf,
dat komt zeker goed uit. Tevreden
gaat hij verder eten.
- P gaat bijna naar school. Juf: Jij gaat
bijna naar de basisschool. P: Nee
hoor, ik ga naar dezelfde school als
mijn broer. Juf: Ja, dat is de basisschool. P: Nee hoor, dat is gewoon
de school van mijn broer. Op die
school is geen baas.
- P1 laat drie keer achter elkaar een
scheetje. P2: Juf, hij laat een scheetje. Juf: Ja, dat hoorde ik. P1: Nou, dan
kan jij goed horen.
- P1: Mijn oma heet… P2: O, maar die
is toch dood? P1: Wel nee joh, haar
hart klopt gewoon nog hoor.
- P1 tegen P2: Kom, we gaan ijswinkeltje spelen en jij gaat bij mij een
ijsje kopen. P2: Oké, ik wil graag een
aardbeienijsje. P1: Sorry, maar die is
uitverkocht.

Monique
van Westrop

Peuters in de ‘íjswinkel’.

van de huidige situatie. Het prachtige naslagwerk, uitgevoerd als luxe
hardcoveruitgave, telt 112 pagina’s
en is voorzien van meer dan 200
foto’s in kleur. Arnold Sol heeft dit
boek geschreven voor de Westzaners van nu en voor de komende
generaties, maar natuurlijk ook voor
oud-dorpsgenoten en liefhebbers
van de Zaanse geschiedenis in het
algemeen.
Arnold Sol schreef op 15-jarige leeftijd het boekje ‘Westzaan in oude
ansichten’, dat in 1977 verscheen.
Daarna zijn er meerdere boeken
van zijn hand verschenen, waaronder ‘Zaanse molens in heden en
verleden’. Van dit boek is overigens
nog een beperkt aantal exemplaren
beschikbaar in de boekhandel. Sinds
2012 schrijft Sol met regelmaat historische artikelen voor ons blad De

Wessaner, waarvan ook enkele in
dit boek zijn opgenomen, nu echter
uitgebreider en voorzien van meer
foto’s.

Het nieuwe boek is in Westzaan verkrijgbaar voor slechts € 27,95 bij Bakkerij Verhagen, Bloemsierkunst Hans
en Leonne Albers en de Westzaanse
Zuivelboerderij Bax. Verder is het
verkrijgbaar bij alle Zaanse boekhandels.
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Kerkbuurt 60
1551 AE WESTZAAN
T 075 - 6287866
E info@hhkappers.nl
I www.HHkappers.nl
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

:LMORSHQ
KDUGYRRUX

+\SRWKHHN
ELQQHQHHQ
ZHHN

Gesloten
9.00 - 18.00
9.00 - 18.00
9.00 - 21.00
9.00 - 18.00
8.00 - 17.00

uur
uur
uur
uur
uur

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

%HO  YRRUHHQDIVSUDDN
,QGDJHQ]RUJHQZHHUVDPHQPHWXYRRUGDWHUHHQJHWHNHQGH
K\SRWKHHNRIIHUWHOLJW(HQJHWHNHQGHK\SRWKHHNRIIHUWHLVMDDUJHOGLJHQJHHIW
JDUDQWLHGDWXHHQK\SRWKHHNNXQWNULMJHQHQXZGURRPKXLVNXQWNRSHQ

ZZZUDEREDQNQO]DDQVWUHHN
(HQDDQGHHOLQHONDDU

Kleine Tocht 37 1507 CA Zaandam
075 616 07 66 www.autoprins.nl

Elke vrijdag van 8.00 tot
13.00 uur in Westzaan
(op de stoep in de
kerkbuurt).
LID

TWEEWIELERBEDRIJVEN
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Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

Jubileumboek WKV Roda 100 jaar
Op 2 februari 2018 bestaat Roda 100 jaar! Deze mijlpaal zal
niemand in Westzaan ontgaan. Het ‘Jubileumboek WKV Roda 100
jaar’ is in de maak. Vanaf nu lichten we elke maand een tipje van de
sluier op.
Korfbal is van oorsprong een Nederlandse sport. Het is in 1903 begonnen, met als basis het Zweedse spel
‘ringboll’. In de beginperiode is de
sport verguisd en bespot vanwege
het feit dat het om gemengde sportbeoefening ging, wat toch eigenlijk
wel een schande was in die tijd. De
dames dragen in de beginjaren dan
ook lange rokken en hoofddeksels
om toch vooral geen aanstoot te
geven.

Begin 20e eeuw begon er meer aandacht te komen voor de volksgezondheid. De Amsterdamse Bond
voor Lichamelijke Opvoeding ging
op zoek naar een buitenspel dat
door jongens en meisjes gemengd
gespeeld kon worden en vond
korfballen daar heel geschikt voor.
De belangstelling voor deze sport
groeide snel en vanuit middelbare
scholen en speeltuinverenigingen
werden korfbalverenigingen opge-

De korfballers van Jahn en ’t Hoen in 1916.

richt. Gymnastiekverenigingen in
het hele land waren ook op zoek
naar iets nieuws en startten met een
korfbalafdeling. Ook bij de Westzaanse gymverenigingen Jahn in de
Noord en ’t Hoen in de Zuid was dit
het geval. We lezen dat Jahn in 1910
al een toernooi organiseerde. Op 7
augustus 1916 won Jahn met 12-0
van ‘t Hoen. De korfballers van toen
staan hier gezamenlijk op de foto.
Jammer genoeg zijn de namen van
het gezelschap niet bekend.
Uit de gelederen van beide korfbalafdelingen komt het initiatief om
een zelfstandige korfbalvereniging
op te richten voor het hele dorp.
Dat leidt tot de oprichting van Recht Op Doel
Af (RODA) op 1 februari 1918. Een gewaagde
stap, want nog nooit eerder was het voorgekomen dat noorderlingen
en zuiderlingen waren
aangewezen op één
gezamenlijke club. Jahn
en ’t Hoen kijken de ontwikkelingen met argusogen aan, bang hun
leden te verliezen aan
die nieuwe vereniging.
Toch zijn ze bereid mee
te werken. Omdat de
meeste leden van ’t Hoen
komen en deze over een
blauw-wit shirt beschikken, wordt besloten deze
kleuren als clubkleur in

te voeren. Roda mag gebruik maken
van het oefenveld van Jahn in de
Krabbelbuurt (nu J.J. Allanstraat
en momenteel in gebruik door de
postduivenvereniging). Voor heren
bedraagt de contributie per jaar ƒ3,en voor dames ƒ 2,40, maandelijks te
betalen.
Door de zompige Westzaanse
bodem was het veld geregeld nauwelijks bespeelbaar. Als de wedstrijd
bij nat weer wel doorging, was het
op zondagmorgen vroeg zaak om
met behulp van emmers het water
van het veld te scheppen of te proberen met prikken het water in de
bodem te laten verdwijnen. Daarna
zo snel mogelijk naar meubelmakerij Krijgsman in de Kerkbuurt om
krullen en zaagsel te halen, om het
veld nog enigszins bespeelbaar te
krijgen.
In 1919 haalde Roda 1 zijn eerste
kampioenstitel binnen. Tegen wie?
Koog Zaandijk (KZ)! De zege komt op
een eigenaardige manier tot stand
(matchﬁxing?). Dát en veel meer is te
lezen in het jubileumboek.
In de volgende Wessaner meer
details over de verkoop van het
jubileumboek en nog veel meer
bijzondere zaken uit de historie van
Westzaan en Roda.

Redactie Jubileumboek WKV Roda
100 jaar,
Lida Visser, Luzan Veenendaal, Age
Knossen

Clubkampioenschappen TV Westzaan
In de laatste twee weken van september is er Op het tennispark van
TV Westzaan volop gestreden om
de clubkampioenschappen. Alle
tenniswedstrijden werden druk
bezocht en de nazit op baan 5 was
ook elke keer erg gezellig. Gefeliciteerd allemaal met jullie mooie
prestaties!

De ﬁnalisten van de clubkampioenschappen 2017

Afscheid Martin Eshuis
Op 22 september namen veel leden
van TV Westzaan afscheid van Martin Eshuis, die na negen jaar lesgeven iets anders gaat doen. De grote
opkomst van (oud-) leerlingen was
mooi om te zien. Samen met Melchert Leguijt, de hoofdtrainer, heeft
Martin zich op de club en in Dongen
altijd erg ingezet voor de lessen
en de jeugd-tenniskampen. Gelukkig hoeven we Martin niet te missen,
want hij blijft in de competitie wel
spelen met bij het eerste herenteam.

Martin Eshuis (midden) en
hooftrainer Melchert Leguijt (links)
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Schaatsmuseum
Zoals bij velen bekend is, wordt het Schaatsmuseum gerund door drie of vier vrijwilligers.
Dat zijn uiteraard Dirk Hartman, Antoon Kuiper,
Lenie Hogervorst en Rein Kelder.
We zijn al geruime tijd op zoek naar opvolgers
van dit kwartet om aanwezig te zijn tijdens de
openstelling van het museum. Tot op heden
hebben wij niemand gevonden die dit op zich
wil nemen. Dat heeft ertoe geleid dat de openingstijden van het museum vanaf 1 oktober
gewijzigd zijn. Het museum is niet meer op de
laatste zaterdag van de maand geopend. Zijn er
personen of kleine groepen die naar de museumcollectie willen komen kijken, dan is dit alleen
mogelijk op afspraak. Deze afspraak kunt u
maken met Antoon Kuiper via 075-6175 794.

Sundays@Staphorsius
Tot eind december kan
bij Galerie Staphorsius
de expositie ‘Natuurlijk Natuur’ worden
bezocht. Onder de
naam Sundays@Staphorsius is de galerie ook een
aantal zondagen geopend, waarop verschillende
kunstenaars demonstraties geven. Zo zullen op
zondagmiddag 5 november Cees Hasman, Mary
Koekenbier en Hans van der Vlis vertellen over
hun fascinatie voor de natuur en hun verschillende invalshoeken en technieken om de natuur

weer te geven. Op zondagmiddag 19 november
zullen Mary Koekenbier, Bert Knispel en Wout
Wachtmeester acte de présence geven. Bert Knispel vertelt over de sage ‘De meermin van Holland’,
ook wel de ‘Purmerzeemeermin’ genoemd. Deze
sage verscheen in de Gouden eeuw in het boek
‘Naturalis Historia’ van Plinius de Oudere. Bert
Knispel werkt momenteel aan een serie schilderijen om deze sage te visualiseren. Zeven werken
zijn klaar en enkele worden getoond. Het belooft
een boeiende lezing te worden over geschiedenis, schilderkunst en zeewezens!
‘Natuurlijk Natuur’ is een
expositie van hedendaagse schilderijen, tekeningen
en beelden in realistische stijl, met het thema
‘natuur’ en is vrij toegankelijk. Galerie Staphorsius,
JJ Allanstraat 287b, Westzaan. Open: dinsdag tot en
met zaterdag van 9.00 tot
17.00 uur. Zondagmiddag
5 en 19 november van13.00
tot 17.00 uur.

‘Reisbureau Vakantiedroom’ bij Herleving
Met rasse schreden nadert de premièredatum
28 oktober voor de uitvoeringen van Herleving.
Nu de meeste vakanties zijn geweest, resteert
de nagedachte of wel het verlangen naar de volgende vakantie. Toneelvereniging Herleving komt
met drie voorstellingen waarin dat verlangen
invulling krijgt in de gebeurtenissen bij Reisbureau Vakantiedroom. Het is een komisch blijspel,
vol scènes met hinderissen: Echtparen willen in
ene niet meer met elkaar op vakantie. Twee zussen komen in een ordinaire soap terecht. Een ‘eeuwige stagiaire’ stuurt iedereen naar de Ardennen.
Twee hartsvriendinnen smeden een listig plan.
Het personeel van het reisbureau is niet gefocust
en richt zich op het lezen van liefdesbrieven. En
dan blijkt ook nog eens de Glassex op te zijn!
De voorstellingen zijn in De Kwaker op zaterdagavond 28 oktober, 4 en 11 november. De laatste
twee avonden zijn met bal na. Als u meer wilt
weten kunt u ons vinden op www.tvherlevingwestzaan.nl.
Enkele beelden van de repetities voor ‘Reisbureau Vakantiedroom’.
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Feestelijk Westzaan
het opzetten van tenten, schenken van koﬃe en
andere dranken en voor andere hand- en spandiensten. Aanmelden kan bij Ingrid Jahn: ingridjahn@kpnplanet.nl of 075-6153 348 of 06-1717
1793.

Sinterklaas

Iedereen heeft na de zomerperiode naar alle
waarschijnlijkheid de draad weer opgepakt
en Westzaan maakt zich klaar voor de winterfestiviteiten. Maar liefst drie activiteiten
staan op de kalender, alle georganiseerd
door vrijwilligers die Westzaan een warm
hart toedragen.

Lichtjesavond
De eerste activiteit vindt plaats op 27 oktober:
Lichtjesavond. Het doel van die avond is mensen
de gelegenheid geven hun geliefde overledenen te herdenken. Het streven is om deze avond
een ‘memorial’-avond te laten worden. Lichtjes,
poëzie, verhalen en muziek ondersteunen deze
gezamenlijk herdenking. Vanaf de J.J. Allanstraat
175 (parkeren kan op het naastgelegen terrein en
bij De Kwaker) wordt gezamenlijk over de weg
gewandeld naar de Algemene Begraafplaats. Ook
de begraafplaats zal sfeervol verlicht zijn. Er wordt
nog een beroep gedaan op vrijwilligers i.v.m.

Naast de Pietenmarkt is de sinterklaasintocht de
tweede festiviteit op 18 november. Maar liefst 60
Pieten staan te popelen om dit kinderfeest tot een
geweldig event te maken. Sinterklaas wordt om
17.00 uur op het Julianaplein verwacht, in het zuiden van Westzaan. De sinterklaasstoet gaat door
het dorp naar het Reghthuys, waar de Sint iedereen een goede nachtrust zal wensen. Woensdag
22 november krijgen alle kinderen de gelegenheid om de slaapkamer van Sinterklaas te zien.
Meer informatie hierover volgt nog.

Winterfair
Op 9 december is de Winterfair. Na de eerste editie van 2016 zijn de verwachtingen hoog gespannen. De organisatie is in handen van Puur Zaans
en haar vrijwilligers, meer informatie volgt. En na
het succesvolle event De Dag van Westzaan van
9 september jl. heeft de commissie besloten ook
voor 2018, op 8 september, deze festiviteit in te
plannen.

Overig nieuws
In de vergadering van 2 oktober van Dorpscontact werd nog melding gemaakt van de volgende
nieuwtjes: Vakspecialist afval Sanne Baerents van
de gemeente Zaanstad meldt dat het verplaatsen

van de containers voor plastic en textiel van Lambert Melisz naar de nieuwe locatie bij de school
spoedig gebeurt. Sanna Munnikendam volgt Dick
Emmer op en is de nieuwe wijkwethouder. Ook
is op 27 september burgemeester Jan Hamming
geïnstalleerd. De verkeerscommissie meldt dat
op verschillende plaatsen in Westzaan snelheidskasten worden geplaatst. Voor vragen kunt u
mailen naar verkeerscommissiewestzaan@gmail.
com. De EHBO-cursus gaat weer van start. E-mail:
ehbowestzaan@outlook.com.
Contactpersoon
Jan van der Blom: 06-2252 4414. Toneelvereniging
Herleving komt op 28 oktober, 4 en 11 november met het blijspel ‘Reisbureau Vakantiedroom’.
Kaarten zijn te bestellen via Martin van ’t Veer:
www.tvherlevingwestzaan.nl.
Tijdens de volgende vergadering, op 6 november, komt Tom Verkade vertellen over de volledige overdracht van de collectie van het
Verkade-archief naar het gemeentearchief.
Carla van den Puttelaar

De volgende vergadering is 6 november om
20.00 in het Reghthuys. Wilt u op de hoogte
worden gehouden, meld u dan aan bij: Ingrid
Jahn, secretaris commissie Dorpscontact
Westzaan, 075-6153 348 of 06-1717 1793.
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

slagroom erdoor roeren en soep goed verwarmen.
Voor het serveren bieslook en spekreepjes erover
strooien.

Er gaat niets boven een lekker soepje. Ik maak zelf graag verse soep. Meestal extra, zodat je de volgende dag tussen de middag ook een kommetje kan nemen. Het is natuurlijk ook veel gezonder. Je
gebruikt verse producten en niet uit een pakje. Dit is niet een geijkt recept. Ik ga voor een witlofsoep
met reepjes spek. Soms moet je iets anders proberen!

Witlofsoep
Voorgerecht voor 2 personen
Soort gerecht: soep
Bereidingstijd: 75 minuten
Wat hebben we nodig:
70 gram ontbijtspek, in dunne reepjes
1 eetlepel olijfolie
400 gram witlof, in dunne reepjes
1 ui ﬁjngesneden
1 teentje knoﬂook, ﬁjngesneden
1 stengel bleekselderij, in plakjes

5 deciliter kippenbouillon (van tablet)
5 eetlepels slagroom
2 eetlepels ﬁjngesneden bieslook of prei
Bereiding:
Spekreepjes in olie op zacht vuur in 5 tot 10 minuten
krokant bakken. Bewaar wat reepjes van de spek als
garnering. Witlof, ui, knoﬂook en bleekselderij toevoegen en ongeveer 10 minuten meebakken. Bouillon erbij schenken en aan de kook brengen. Soep op
zacht vuur ongeveer 45 minuten laten koken. Soep
pureren en zeven. Soep weer aan de kook brengen,

Weetje:
Bieslook (ook: pijpgras) is een plant uit de lookfamilie. De plant is verwant aan bolgewassen als ui, prei
en knoﬂook. Het is een vaste plant die afkomstig is
uit Europa en Noord-Azië. De plant bloeit in juni en
juli met blauw-roze-violette schermen. In België en
Nederland komt nog wilde bieslook voor. In de volksgeneeskunde wordt het kruid traditioneel gebruikt
vanwege zijn vermeende bevorderende werking
op eetlust en spijsvertering, evenals zijn vermeende
vochtafdrijvende werking.
Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!
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Pietenmarkt 2017, lustrumeditie:
Piet gaat op wereldreis
Dit jaar organiseren wij voor de vijfde maal
de Pietenmarkt op de Zuid voorafgaand
aan de intocht van Sinterklaas. Het thema
is ‘Piet gaat op Wereldreis’. Op 28 november
kan er vanaf 14.00 uur worden ingecheckt
bij De Kindertuin. De kinderen kunnen
voor drie euro hun boardingpas kopen.
Daarmee kunnen ze vijf themaspelletjes
doen, prijsjes krijgen en een pepernotenzak voor bij de intocht.
De wereldreis start in Spanje, waar Piets koffer moet worden ingepakt. Vervolgens moet
er in Japan een sushiopdracht gedaan worden,
komen we in Afrika wilde dieren tegen en
moeten er in India slangen bezworen worden.

We eindigen in Nederland, waarna we gelukkig
gewoon naar onze eigen sinterklaasintocht in
het dorp kunnen!
Uiteraard is er weer een tombola met leuke prijzen en is er buiten chocolademelk te koop en
een broodje hotdog voor de lekkere trek.
De opbrengst van de Pietenmarkt gaat zoals
altijd naar de organisatie van de sinterklaasintocht in Westzaan.
Voorafgaand aan de Pietenmarkt zal via de
scholen een bouwpakketkoﬀer uitgedeeld worden, die op school of bij de Kindertuin versierd
en gekleurd mag worden ingeleverd. Tijdens de
Pietenmarkt zal bekend gemaakt worden wie
de origineelste en/of mooist versierde koﬀer

heeft ingeleverd en wie de prijswinnaars zijn.
De prijzen zijn opgedeeld naar leeftijd en groepen van de basisschool.
Dus: op zaterdag 18 november vanaf 14.00
uur Pietenmarkt in De Kindertuin, Zuideinde 22
Westzaan, tot de stoet voorbij trekt richting het
Reghthuys.
Wij worden gesponsord door bedrijven uit
het dorp en omgeving. Wilt u dit jaar ook uw
bedrijf bij de intocht op de kaart zetten, neem
dan contact op. We zijn altijd op zoek naar leuke
prijzen voor de tombola. Maar u kunt zelf ook
sponsoren door te komen helpen deze middag.
De organisatie is in handen van Corine Schipper,
Debby Somers van Deb’s Events (telelfoon:
06-3643 0403) en Miriam Boerema van Kindertuin Westzaan (telefoon 06-2267 4297).

De Financiële
Klik
Op donderdag 30 november start het
Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan met
‘De Financiële Klik’. Het zijn vier bijeenkomsten om praktisch aan de gang te gaan
met alle rompslomp rondom ﬁnanciën en
administratie, zodat het weer overzichtelijk wordt en u er een klik mee gaat krijgen.
De vervolgbijeenkomsten zijn op 7, 14 en
21 december, steeds van 18.30 tot 19.30
uur in Buurtcentrum A3 in Assendelft.
U kunt bijvoorbeeld denken aan het maken van
een budgetplan, het checken waar u recht op
hebt, het aanvragen van toeslagen. We vinden
het belangrijk dat het geen doorsnee budgetcursus wordt en willen er ook juist iets leuks van
maken! Elke bijeenkomst zal een eigen thema
krijgen.
Bent u geïnteresseerd of kent u iemand die het
leuk zou vinden om deze bijeenkomsten bij te
wonen? Aanmelden kan via team3@swtzaanstad.nl. Voor informatie kunt u contact met ons
opnemen via 075-2060 019. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.
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Activiteiten Lambert Melisz
Op 26 september was het zover: een nieuw seizoen, dat zoals altijd werd ingewijd met koﬃe,
thee en gebak en een hapje en drankje. Er was
een goede opkomst en dat zien de vrijwilligers
erg graag! Nadat een ieder na de lange zomerstop weer had bijgekletst, begon de middag
meteen met een prachtig stukje muziek, onder
leiding van Corrie Baltus.
Wij willen nogmaals mededelen dat alle activiteiten in Lambert Melisz niet alleen voor de bewoners zijn, maar voor iedereen die eens behoefte
heeft aan gezelligheid. Als De Wessaner eind

oktober uitkomt, zijn er al een aantal leuke, grappige en boeiende dinsdagmiddagen achter de
rug, waar in de volgende editie op wordt teruggeblikt.

7 november
14 november
21 november
28 november

bingo
Digitale Beeldbank
muziek Ans Tuin
(uit de Jordaan)
Sinterklaasfeest van
19.00 - 21.00 uu

Kerstmarkt in de Grote Kerk
Op 9 december wordt de jaarlijkse kerstmarkt
weer gehouden. Van 10.00 tot 17.00 uur (één uur
langer dan andere jaren i.v.m. de overloop naar de
Westzaanse Winterfair). Het is voor de tiende keer,
dus vieren we een lustrum. De elementen daarin
zijn gezelligheid, muziek en uiteraard de deelnemers. Een groot aantal exposanten zorgt voor een
zeer gevarieerd aanbod van prachtige (kerst)artikelen.
Het gezellige centrum van de markt biedt volop
gelegenheid voor enkele uurtjes bijpraten en
genieten. Uiteraard met een grote keuze aan kofﬁe met gebak en allerlei andere heerlijkheden.
De dag wordt ingevuld met veel gezelligheid en
prachtige recitals op het mooie Flaes & Brünjesorgel (Dub de Vries, Jan Lienos en Joost Rijken
zullen allen een recital van 30 tot 45 minuten verzorgen). In de middag is er een sfeervolle medley

van Kerstgerelateerde muziek door het koor van
zangschool ‘La Cantate’. Zet dus de 9e december
in uw agenda en kom.
Het goede doel dit jaar is het Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam. Zij bieden een helpende hand aan en een thuis voor zeelieden
die aan boord zijn van een schip in de havens
aan het Noordzeekanaal. Ook worden de zeelieden ondersteund met hulpgoederen, waarbij de
PKWA samenwerkt met de kringloopwinkel van
de Nassaukerk. Door vrijwilligers de goederen te
laten brengen worden er waardevolle contacten
gelegd, die zeer op prijs worden gesteld.
Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Herman Veldhuizen (075-6280 674) of
Peter Huisman (075-628 0057).
De kerstmarktcommissie

De tovenaar van Oz

Bridgeclub zoekt nieuwe leden
Bridgeclub De Kwaker bestaat momenteel uit ruim
twintig personen. Gezellig, ongedwongen en van
elkaar leren zijn onze kernwoorden. De club is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. We zijn er
voor beginnende bridgers , mensen die in het verleden hebben gebridged en het weer op willen halen,
bridgers die een zelfstudie hebben gevolgd en hun
kennis willen vergroten en voor gevorderden die
gewoon voor de gezelligheid willen bridgen. Er wordt
iedere dinsdagavond van 19.30 tot circa 22.00 uur
gespeeld. Kosten voor seizoen 2017-2018 € 90,-(inclusief afdracht lidmaatschap NBB). In de schoolvakanties
en in de maanden juni, juli en augustus wordt er niet
gebridged. Aanmelden voor de bridgeclub kan bij
Marianne Kaatee: 075-6310 352 of via de mail: info@
dorpshuis-westzaan.nl.
Op zondag 12 november is de maandelijkse bridgedrive (elke 2e zondag van de maand), aanvang 13.30
uur, kosten € 7, - per koppel. Dit is inclusief hapjes,
exclusief drankjes. Graag aanmelden vooraf via
dmschoolmeester@gmail.com of via De Kwaker 0756310 352 (voicemail).
De drive is voor iedereen toegankelijk. Vooral voor
beginnende bridgers is dit een leuke en leerzame
ervaring! De uitslagen worden berekend met het
NBB-rekenprogramma met de Bridgemate Pro. De uitslagen worden naar uw mailadres verzonden (indien
bekend). De uitgebreide uitslag is na te lezen op de
site van Bridgeclub De Kwaker: www.nbbclubsites.nl/
club/4080.

Thuis toneelspelen, dansen en zingen is natuurlijk leuk,
maar nog leuker wordt het als je dat doet met andere
kinderen die dat net zo leuk vinden als jij. Spelenderwijs leer je de kneepjes van het vak. Er wordt veel
aandacht besteed aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het leren presenteren van jezelf.
Je hoeft geen audities te doen. Je schrijft je in via yvetteschenker@gmail.com en je begint 1 november (bij
voldoende animo) met de lessen. Aan het einde van
het seizoen is de voorstelling. Dan sta jij echt op het
toneel en kunnen je familie en vrienden naar je komen
kijken.
We starten woensdag 1 november met een gratis
open les van 15.00 tot 16.30 uur. De kosten zijn 78 euro
per kwartaal. Betaling in termijnen is mogelijk. Voor
huishoudens met een laag inkomen is er de regeling
www.meedoenzaanstad.nl.

Kinderkookcafé
Op donderdag 26 oktober (herfstvakantie) beginnen
we weer met het kinderkookcafé. Kosten: 15 euro,
inclusief limonade en wat lekkers. Schrijf je snel in want
vol is vol. De volgende data zijn 2, 9, en 23 november
van 16.00 tot 17.30 uur.
Voor inschrijvingen en/of vragen kun je contact opnemen met Debby Somers via kabouterboontje@hotmail.com. Of telefonisch: 06-3643 0403.

over ideeën voor jongeren in Westzaan, denk hierbij
aan bijvoorbeeld een voetbaltoernooi, meidenavond,
leuke cursus of welk idee jij dan ook hebt! Heb jij
een goed idee , wil je graag meedenken en helpen
om deze ideeën uit te voeren? Kom dan woensdag 8
november om 19.00 uur naar De Kwaker. Je kunt ook
een vraag stellen door een mail te sturen naar: info@
dorpshuis-westzaan.nl.

70+
Op woensdag 15 november hebben we vanaf 15.00
uur weer een gezellige middag voor de 70-plussers.
We starten met een kopje koﬃe en natuurlijk iets lekkers daarbij. Gewoon Gerard, een bekende muzikant
die meer bij ons heeft gespeeld en gezongen, zorgt
voor het muzikale gedeelte. Er komt iemand iets vertellen over het belang van bewegen voor oud en jong
en uiteraard gaan we weer een paar rondjes bingo
spelen. We eindigen de middag met een koud/warm
buﬀet, waarna we rond 19.00 uur weer naar huis gaan.
Deze middag kost u slechts € 7,50. Opgeven kan per
telefoon 075-6310 352 (u kunt inspreken) of per e-mail:
info@dorpshuis-westzaan.nl. Dan worden de kaarten
voor u klaar gelegd en kunt u bij de deur betalen.

Creabeurs
Op zondag 5 november wordt er in De Kwaker weer
een Creabeurs georganiseerd. Evenals vorige jaar staat
De Kwaker vol met kraampjes waar je talloze leuke,
praktische en lekkere dingen kunt kopen en/of bekijken. Kom gezellig, de koﬃe staat klaar. De dag begint
om 11.00 en eindigt om 16.00 uur.

Brainstormsessie voor jongeren

Boekbinden

Barst jij van de goede ideeën? Op woensdag 8 november houdt De Kwaker samen met het Sociaal Wijkteam
Assendelft-Westzaan een brainstormsessie voor jongeren vanaf 12 jaar. We gaan met elkaar nadenken

Elke donderdagmiddag is er van 14.00 tot 16.00 uur
boekbinden in De Kwaker. Inlichtingen bij Elly Volkers
op telefoonnummer 075-6287 970. Dit nummer stond
helaas fout in de vorige Wessaner.
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Monuta Bakker en Van der Blom
De steun bij uw uitvaart
(075) 616 99 05
www. monutabvdb.nl

Administratieve dienstverlening
Personeels- en salarisadministratie
Belastingzaken voor bedrijven en particulieren
Startersbegeleiding
Organisatie- en bedrijfsadviezen
Financiële adviezen
NU OOK INTERNETBOEKHOUDEN
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

lab

03

architectuur en ruimtelijke vormgeving
J.J. Allanstraat 251, Westzaan
wouter@lab03.nl
06 24703797 www.lab03.nl

•

boomrooierij • boomverzorging
• boomveiligheidscontrole
• bomen en planten
• stobbenfrezen

www. meijerboomverzorging.nl of bel 06-21800308

ǌŽŶŶĞƉĂŶĞůĞŶͮůĂĂĚƉĂůĞŶͮǀĞƌǁĂƌŵŝŶŐ
EEN DUURZAME TOEKOMST BEGINT BIJ...

www.desolarstore.nl | Ronde Tocht 48 | Zaandam | 075-8200280
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Sinterklaasintocht Westzaan
Succes van de intocht en veiligheid

Zie ginds komt de stoomboot... met Sinterklaas en wel 70 pieten aan boord! Op zaterdag 18
november zullen om 17.00 uur de boten weer aanmeren bij het Julianaplein op de Zuid. Sint
en pieten, en natuurlijk alle grote en kleine kinderen, zullen welkom geheten worden door
entertainer Marcel Kramer. Vanaf het Julianaplein gaan Sinterklaas en zijn gevolg, voorafgegaan door praalwagens en muziek, door de dorpsstraat op weg naar het Reghthuys in
Westzaan-Noord.
De organisatiecommissie hoopt dat alle Westzaners langs de route hun huis en tuin zullen
versieren en verlichten. Om 19.00 uur zal Marcel
Kramer de Sint op het podium bij het Reghthuys muzikaal verwelkomen. Het bezoek van
Sinterklaas eindigt om 19.30 uur met de inmiddels beroemde balkonscene ‘Sint gaat slapen’.
Kijk voor alle informatie over de activiteiten, de
route en de regels op onze website: www.sintwestzaan.nl. De foto’s van de intocht zullen ook
dit jaar door Fred Eerenberg gemaakt worden
en op de website geplaatst.

De sinterklaasintocht in Westzaan is niet alleen
enorm populair bij Westzaners, ook uit de verre
omtrek komen er mensen voor naar Westzaan
en het worden er elk jaar meer! Dat is een compliment voor jullie allen en voor ons. Maar dat
brengt ook de noodzaak van betere veiligheidsmaatregelen met zich mee en daarom gelden
bij de intocht de volgende spelregels:
• Als de sinterklaasstoet vertrekt vanaf de Overtoom sluit het (ﬁetsende, lopende) publiek pas
aan ná de brandweerauto.
• Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan
om in de stoet zelf mee te ﬁetsen, te lopen, of
aan karren en wagens te hangen.
• Als u onderweg aansluit, bent u uiteraard van
harte welkom, maar ook dan dient u dit te
doen ná de brandweerauto.
• Wees altijd extra voorzichtig met uw kinderen
in de buurt van de paarden.
• Bij het kruispunt Kerkbuurt/Zeilenmakersstraat/Watermolenstraat moet het publiek
achter de dranghekken blijven, zodat Sinterklaas rustig af kan stappen en lopend zijn tocht
door de Kerkbuurt kan vervolgen.
• Het publiek achter de brandweerwagen blijft
even wachten tot de stoet de Watermolenstraat in rijdt. Daarna kunnen ook deze mensen naar het Reghthuys.
Als iedereen zich aan deze regels houdt, zal het
weer een onvergetelijke intocht worden.
Tot ziens op zaterdag 18 november.

Kleurplatenwedstrijd
Na 11 november zullen op de peuterspeelzalen
en scholen kleurplaten worden uitgedeeld. De
kleurplaten liggen ook bij diverse winkels en bij
De Kwaker. Hierop staat alle informatie over de
intocht. Kleur de plaat mooi in en doe hem in
de sinterklaasbrievenbussen bij het Reghthuys
en de DekaMarkt. Een jury kiest de mooiste
uit. Zowel bij aankomst op het Julianaplein als
later bij het Reghthuys zal Sinterklaas de namen
van de makers van de winnende kleurplaten
bekendmaken.

De slaapkamer van Sinterklaas
Als Sinterklaas in Westzaan is, dan slaapt hij
in het Reghthuys. Dat weet iedereen in Westzaan. Wil je ook eens kijken waar hij dan precies
slaapt? Kom dan op woensdag 22 november
naar het Reghthuys, tussen 11.00 en 15.00 uur.
Komt u als juf of meester met uw klas de slaapkamer bezoeken? Dan graag een telefoontje
naar Joke Smit: 06-2904 3167.
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Nieuw kunstgebit?
Gegarandeerd de beste zorg
voor u en uw kunstgebit!
EEN
BEL VOOR

AFSPRAAK

GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com
www.bartnieuwenhuijs.nl

075 - 670 76 36

Vlietsend 9 B - 1561 AA, Krommenie
Telefoon:075 – 670 76 36 - www.prothista.nl

jaar
Al méér dan 35t
dé specialis
in uw regio!

VAKKUNDIG
BETROUWBAAR

•

•

Voor bedrijf en particulier
25.000 producten direct
uit voorraad leverbaar
Ook op zaterdag geopend!

TEL. 0299-480100
WWW.GROENHART.NL
24 UUR PER DAG, 7 DAGEN
PER WEEK BESTELLEN

ALTIJD IN DE BUURT
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SPECIALIST IN
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE HOUTBOUW

SNEL

•

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

De Dag van Westzaan:
wat een geweldige dag
maakte de opmerking: ‘Nu woon ik
al vele jaren in Westzaan, ben voor
’t eerst hier. Ik kijk m’n ogen uit in dit
prachtige museum’. Het was een uitgelezen kans om overal gewoon even
binnen te lopen. Zelfs de slaapkamer
van Sinterklaas in het Reghthuys was
toegankelijk, net als diverse tuinen,
boerderijen, een imker en molen de
Prinsenhof. In Lambert Melisz was een
gezellige klaverjas- en sjoelmiddag
georganiseerd.

‘Het hele dorp in touw op de eigen feestdag’ stond met grote letters in
de krant. Na maanden van voorbereiding was het dan eindelijk zover.
Regen en nog eens regen, zo werden we deze ochtend in Westzaan
wakker. De mensen die zo hard gewerkt hadden voor deze bijzondere
dag werden hier uiteraard niet zo vrolijk van. Maar het optimisme dat
elke Westzaner kenmerkt, werd beloond. Het weer knapte zienderogen op.
Een deel van de organisatie stond
op 9 september om negen uur bij de
Wereldkeuken, het startpunt van de
oldtimersoptocht. Daar stonden welgeteld twee oude wagens. Oldtimerbezitters hebben echt een hekel aan
regen of eigenlijk zijn het de bolides
die daar een hekel aan hebben. Niet

veel later groeide het aantal gelukkig
aan. Iets voor tien uur, het moment
van vertrek, klaarde de lucht op en
ging de zon schijnen. Uiteindelijk
hadden we een stoet van 39 oldtimers door het dorp, als opening van
deze mooie dag.
Westzaan was op 9 september één en

al gezelligheid en bedrijvigheid. Het
dorp stond bol van de verenigingen,
mooie gebouwen en verzamelingen,
die bezocht konden worden. En niet
te vergeten de oude brandweerauto
van Davidzon, die speciaal voor deze
dag buiten gezet was om bewonderd te kunnen worden. Er waren
optredens van toneelvereniging Herleving, Dagorkest Zaanstreek/Waterland, Dameskoor Westzaan en in de
Grote Kerk was er orgelspel.
Om alles te bekijken was vanuit De
Kwaker een ﬁetspuzzeltocht uitgezet.
Velen hebben nu eindelijk eens het
Schaatsmuseum bezocht. Iemand

Iedereen in Westzaan was huis-aanhuis op de hoogte gebracht door een
fantastische ﬂyer met programma
en plattegrond. In de lay-out van De
Wessaner. Om alles te bekijken, zou
je eigenlijk een heel weekend nodig
hebben. Alle deelnemers waren verheugd over het soms ongekend hoge
aantal bezoekers, wat soms zelfs
nieuwe leden en vrijwilligers heeft
opgeleverd. Alle vrijwilligers van
De Dag van Westzaan ontzettend
bedankt!
De evaluatie met de deelnemers
verliep zeer positief. Er is dan ook
besloten om De Dag van Westzaan
volgend jaar weer te houden. Als u dit
jaar nog niet op een bepaalde locatie
op bezoek bent geweest, kunt u dit
volgend jaar alsnog doen. En natuurlijk hopen we dat er nog veel meer
verenigingen, instanties of particulieren leuke initiatieven zullen neer
zetten.
Markjan en Dewi Fraij
Foto’s: Fred Eerenberg
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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

Voor een overheerlijk ontbijt, lunch of
tussendoortje, voor feestelijk gebak en
heerlijke taarten gaat u naar…

De lekkerste ZAANSE DUIVEKATERS worden
door onze bakkers gemaakt!
WINKELCENTRUM WESTERKOOG • Koog aan de Zaan • T 075 - 6315350 • E info@ndelangebakkerij.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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Afscheid bestuursleden
IJsclub Lambert Melisz
Op 14 november start om 20.00 uur de ledenvergadering van onze ijsclub. De agenda
hiervoor krijgt u op de avond zelf uitgereikt.
Op deze avond nemen veel bestuursleden,
na jaren, afscheid van het bestuur. Het gaat
daarbij om Dirk Hartman, bestuurslid vanaf
1970, Rein Kelder bestuurslid vanaf 1971,
en Gerda Winter-Bont, vanaf 1981 aanwezig
in het bestuur. Deze mensen hebben de ijsclub gemaakt tot wat hij nu is.
Dirk heeft veel betekend als commissaris, als starter bij wedstrijden en als inrichter en bouwer van
kantine en schaatsmuseum. Vooral als starter van
kinderwedstrijdjes. Rein was eerst commissaris,
later penningmeester en eigenlijk altijd manus-

je-van- alles. Gerda is van het kantinebeheer, de
indeling kantinediensten en de klaverjasclub.
Ze blijft de klaverjasclub doen.

W E S T Z A A N
Zuidervermaning, Zuideinde 233, 1551 EG Westzaan

Er zijn opvolgers met goedkeuring van de leden
en het bestuur: A. Kuiper, voorzitter; G.J. Kat
penningmeester; Thijs Oudkerk, secretaris; Jaap
Hotting, commissaris; Sjoerd de Boer, commissaris; Maickel de Boer, commissaris; Dik Volmer, commissaris en Aart Berghouder, commissaris. Wij
nodigen u van harte uit deze ledenvergadering
bij te wonen. Het wordt een bijzondere avond.
Deze mensen verdienen een warm afscheid met
veel publiek!
Namens het bestuur, Antoon Kuiper

De Zonnebloem Westzaan
Nationale Vereniging De Zonnebloem is de
landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het welzijn
van mensen met een fysieke beperking door leeftijd, ziekte of
handicap. Door huisbezoek en
het organiseren van aangepaste
activiteiten en vakanties wil de Zonnebloem
het sociaal isolement van mensen voorkomen en bijdragen aan de kwaliteit van het
leven. Ruim 600.000 ondersteunende leden
en donateurs maken het aanbod ﬁnancieel
mogelijk. Met ruim 39.500 vrijwilligers is De
Zonnebloem een van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland.

ZUIDERVERMANING

Aanvulling van onze afdeling
Woon je in Westzaan en spreekt vrijwilligerswerk
voor De Zonnebloem je aan? Het bestuur van de
afdeling Westzaan is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger voor de functie van voorzitter en
een enthousiaste vrijwilliger voor de functie van
bestuurslid activiteiten. Ook algemene vrijwilligers zijn uiteraard altijd van harte welkom binnen
ons team.

Erik Bosgraaf &
Francesco Corti:
sonates voor blokﬂuit
en klavecimbel
van Telemann
Wist u dat Georg Philipp Telemann in
zijn tijd beroemder was dan Johann Sebastian
Bach? Hoewel Telemann met zijn extreem gevarieerd oeuvre van meer dan zesduizend werken
een van de meest productieve componisten uit
de geschiedenis is, blijft zijn muziek vandaag
onderbelicht. Hoog tijd om deze barokke reus in
dit jubileumjaar voor het voetlicht te halen. Blokﬂuitsuperster Erik Bosgraaf speelt met de Italiaanse
klavecinist Francesco Corti Telemanns vrolijke en
hartverwarmende blokﬂuitsonates uit de bundels
‘Essercizii Musici’ en ‘Der Getreue Musikmeister’.

Voor meer informatie of een af-spraak voor
een oriënterend gesprek, kunt u contact opnemen met Hilly Huisman: 075-6280 057 of met
Anneke van ’t Hoﬀ-Martens: 06-2442 1811 of
e-mail: a.hoﬀ@versatel.nl.
Kijk ook op www.zonnebloem.nl

Mondhygiënepraktijk Duijker

Eric Bosgraaf (foto Marco Borggreve)

Programma:
Per 1 november verhuis ik mijn praktijk voor
mondhygiëne, na zes jaar ﬁjn te hebben gewerkt
in Zaandam, naar een nieuwe locatie op de J.J.
Allanstraat 322 in Westzaan. Een grote en spannende stap naar een prachtig nieuw en modern
pand. In mijn praktijk staan persoonlijke aandacht
en preventieve mondzorg hoog in het vaandel.
Om tandbederf (gaatjes) en tandvleesaandoeningen te voorkomen en te behandelen is het
belangrijk regelmatig uw gebit te laten reinigen.
U kunt bij mij terecht zonder verwijzing van uw
tandarts. Ik ben geopend op maandag, woensdag en vrijdag. De praktijk is modern ingericht en
voorzien van de nieuwste apparatuur.

Nieuwsgierig? Neem een kijkje of maak een
afspraak op www.eengezondgebit.nl.
E-mail: info@eengezondgebit.nl.
Bellen kan ook: 075-7711 481.

Datum:
donderdag 9 november, 20.15 uur
Kaarten:
€ 23, vriend € 19, CJP/student € 10.
Een abonnement 6 concerten in Westzaan kost
€ 117,30, voor Vrienden van de Zuidervermaning
€ 96,60.
Kaartverkoop:
via Oude Muziek of 030-2329010
Zoals altijd in de Zuidervermaning Westzaan is
dit een concert met kaarslicht en is er na aﬂoop
gelegenheid tot napraten met een drankje en een
hapje.
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Spectrum Schoonmaakbedrijf is
er voor al uw schoonmaakwerk!
Glasbewassing
Onderhoud kantoren
Schoonmaak opleveringen
Vloeronderhoud tapijt en/of harde vloeren
Schoonmaak gevels voor
bedrijven en particulieren
Verwijderen van grafﬁti

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

www.schoonmaakbedrijfspectrum.nl

Voor een
persoonlijke
en adequate
aanpak!

Assendelft

Smit
en Alles

Vaartdijk 6a, 1566 PL
T: 075-6875956
M: 06-50664427

De Enige scharrelspecialist in de Zaanstreek.
Uitgeest

landbouwmechanisatie

www.smitenalles.nl

Molenwerf 3, 1911 DB
T: 0251-319065
M: 06-21574068
E: info@smitenalles.nl
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075-6218845

010-4625985

Provincialeweg 21a

Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie

3047 BB Rotterdam

WWW.INTERSELEKTIE.NL
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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
slagerijderidder

Dit is geen prijspuzzel. De oplossing
kunt u dus niet inzenden. De oplossing van De puzzel van Ingrid in het
vorige nummer is: ZAKKIESPLAKKERIJ.
De oplossing van deze puzzel vindt
u in het volgende nummer.
Veel puzzelplezier!

De
puzzel
van
PETER
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De onderstaande 22 aanwijzingen hebben betrekking op de in het diagram te plaatsen soortnamen of beroepen. Bijvoorbeeld: dollar, pond, euro… ¤ soortnaam: VALUTA (al ingevuld). Van de overige 21 in te vullen
woorden is tenminste 1 letter al op de juiste plek gezet. Even zoeken waar de gezochte woorden tussen de
blauwe streepjes geplaatst moeten worden. Voor zover mogelijk wordt altijd het meervoud gevraagd.
1) Mars, Pluto, aarde… 2) Sneeuwwitje en de zeven dwergen, De gelaarsde kat… 3) ezel, kameel, os… 4) Rome,
Canberra, Brasilia… 5) brug, ringen, bok… 6) Harrison Ford, Meryl Streep… 7) : ? !... 8) Spielberg, Polanski… (enkelvoud) 9) Trump, Erdogan, Macron…10) es, iep, populier… 11) robijn, saﬃer, diamant… 12) schaken, bridgen, go…
13) boren, trekken, gebit… 14) Edison, Morse, Bell… 15) 0, 1, 2 t/m 9. 16) melk, boter... 17) krokodil ,schildpad,
slang… 18) Anita Franklin, Willeke Alberti, Whitney Houston... 19) Telegraaf, Parool… 20) Disneyland, Tivoli, Bobbejaanland… 21) Chopin, Orﬀ, Beethoven… 22) dollar, pond, euro…(ingevuld: VALUTA).

Zet de letters uit de genummerde hokjes in de balk hieronder om een vraag te vinden die een aantal Westzaners
bezig houdt of heeft gehouden. Deze vraag is de oplossing.
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Seminar
‘Iedereen
Rijk’

17

18

19

20

In het Wapen van Assendelft
vindt op dinsdag 28 november
de seminar ‘Iedereen Rijk’ plaats.
We gaan met elkaar in gesprek
over geldproblemen, we luisteren
naar (ervarings-) deskundigen, kijken naar documentairefragmenten en gaan in op vragen als: wat
doet armoede met iemand en
hoe herken ik dit? Hoe maak ik het
bespreekbaar? Hoe kan ik helpen?
Dit seminar is voor iedereen interessant, of je nu werkt op een
school, bij een sportclub, in de
hulpverlening of in een winkel. Of
gewoon voor mensen als jij en ik,
al dan niet met ﬁnanciële zorgen.
Het seminar start om 15.00 uur en
zal tot 18.00 uur duren.
Het doel van de middag is mensen meer bewust maken van
armoede en het signaleren daarvan. De avond zal handvatten
geven hoe je het kan aankaarten
en waar je iemand naartoe kan
verwijzen. Iedereen, maar vooral
wie werkt op scholen, sportclubs,
in winkels en de hulpverlening,
kan een belangrijke rol hebben
in het vroegtijdig signaleren van
geldproblemen. Bijvoorbeeld als
iemand het schoolgeld of de contributie van de sportclub niet kan
betalen. Vroegtijdige hulp kan
dan erger voorkomen. Armoede is
een belangrijk onderwerp dat veel
mensen raakt.
Aanmelden voor deze seminar
gaat via team3@swtzaanstad.nl.
Als u vrijblijvend informatie op wilt
vragen, dan kunt u contact met
ons opnemen via 075-2060 019.
Aan de seminar zijn geen kosten
verbonden.
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INSTALLATIEMAN

...aangenaam.
     


www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING



renovatie
onderhoud
service

Jaap de Boerstraat 20, 1551 GP Westzaan
e-mail: info@installatieman.nl
Telefoon: 06 - 532 04 561

Uitvaartverzorging
Dag & Nacht bereikbaar
023 - 5 371 375
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag






09.00 - 17.30 uur
09.00 - 13.00 uur
09.00 - 13.00 uur
09.00 - 21.00 uur
09.00 - 13.00 uur
09.00 - 16.00 uur

Handbeschilderdegeboortestoeltjes
Speciaalbloemwerk@evenementen
Stylingadviesbinnen-enbuiten
Diverseworkshops

Gré Vis

Opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan

www.luvu.nl
uitvaartleidster:
M.C. Vis - Luttik
Zuideinde 35
1551 EA Westzaan
075-617 09 54

-

Ruud Kerkhoff

persoonlijke begeleiding
wilsbepaling / nazorg
uitvaartverzekeringen
opbaren: ’t Reght Huys / thuis
deeluitvaarten
uitvaart naar uw eigen wens

Bent u op
zoek naar advies
over verzekeringen,
hypotheken, ﬁnanciën
of pensioen?

OF

Je ziet het verschil!

Westzijde 318, Zaandam
T 075 - 616 17 17
Nieuwsgierig? Kijk snel op

www.vandijkstijl.nl



KINDERTUIN WESTZAAN

Speerpunten:
Bewegen, natuur ervaren, samen spelen,
leren van elkaar en
buiten zijn.
Meer info op kinder tuin.nu
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Kinder tuin 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.

m

t

www.drvr.nl

Drijvende aanlegsteigers
Drijvende terrassen
Kanosteigers
Roeisteigers

Westzijde 390, 1506 GL Zaandam, 075-6351695
same n spelen, same n lere n!

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

Belangrijke adressen

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

Colofon

Spreekuren Westzaanse huisartsen

Doopsgezinde Gemeente

Redactie

Spreekuren van dr. H.B.E. Vink, dr. B. Peeters en
dr. G.N. van Altena.

De diensten zijn in de Kooger Vermaning
29 okt 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
5 nov 10.00 uur ds. Jaap Brusewitz
12 nov 10.00 uur ds. Mieke Hennus
19 nov 10.00 uur br. Arie van Ballegooijen
26 nov 10.00 uur ds. Jaap Brusewitz
laatste zondag van het kerkelijk jaar

Redactie

Zuideinde 73, 1551 EC Westzaan
Inloopspreekuur:
maandag, woensdag en vrijdag 8.00-9.00 uur
Torenstraat, 1551 BL Westzaan
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.

Inleveren kopij
Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk,
Meerstraat 62
29 okt 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
1 nov 15.30 en 19.30 uur ds. L.J. Koopman
dankdag voor gewas en arbeid
beide diensten in Westzaan
5 nov 9.30 uur ds. L. J. Koopman
16.00 uur ds. P.J. den Hertog,
Amsterdam
12 nov 9.30 uur ds. G. v. ’t Spijker, Baarn
16.00 uur ds. W. van ’t Spijker, Hilversum
19 nov 9.30 en 16.00 uur ds. L. J. Koopman
26 nov 9.30 en 16.00 uur ds. L. J. Koopmanp

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 kindermishandeling. 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/assendelftplus-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

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

Gereformeerde Gemeente Westzaan

Bankrelatie

29 okt 10.00 en 15.30 uur ds. G. Heijkamp
5 nov 10.00 uur leesdienst en 19.00 uur
ds. G.J.N. Moens
12 nov 10.00 en 15.30 uur leesdienst
19 nov 10.00 en 15.30 uur leesdienst
26 nov 10.00 en 15.30 uur leesdienst
29 nov 19.30 uur ds. F. Mulder

Rekeningnummer: NL61 RABO 0370123506

Protestantse Gemeente Westzaan
Verloskundigen

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

29 okt
5 nov
12 nov
12 nov

10.00 uur ds. R. Visser, Amsterdam
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
17.00 uur popdienst ds. C. Visser,
Westzaan
19 nov 10.00 uur ds. M. Sloots, Zaandijk
26 nov 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
laatste zondag kerkelijk jaar

De
puzzel
van
PETER
Eind dit jaar stopt De Puzzel van Peter. Dat vinden we heel jammer. Zijn puzzels zijn altijd heel
oorspronkelijk en een uitdaging voor de echte
puzzelliefhebber. De Puzzel van Ingrid, die om het
nummer verschijnt, blijft wel. Maar voor Peter zijn
we op zoek naar een vervanger. Is dat iets voor u?
Of kent u iemand die dat misschien leuk zou vinden? Het gaat om zes puzzels per jaar.

Kopij volgende nummer
Uiterlijk 1 november 2017 sturen naar De Kersenboomstraat 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 woensdag
29 novemberi 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 toegestuurd. Een berichtje naar het secretariaat is
voldoende.

Cees Nooteboom zei:
‘Herinnering is als een hond die
gaat liggen waar hij wil.’

Het hoeven niet per se moeilijke puzzels te zijn. Het
is wel leuk als ze een Zaans tintje hebben. Stuur
even een mailtje naar de redactie voor aanmelding
of meer informatie: wessaner@gmail.com.
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GEZICHTSBEHANDELING,

HUIDVERBETERING ,
ELEKTRISCH ONTHAREN

Bart
Natuursteen
Natuursteenbewerking voor bouw,
interieur en grafmonumenten

Guisweg 43-45
1544 AH Zaandijk

Gas - Water - Sanitair

/@QJDS|+@LHM@@S|/5"|.MCDQGNTC

Rioleringen - Dakbedekkingen
Lood-, zink- en koperwerken

Dirk Hagemeijer
E dhagemeijer@outlook.com
M 06-15 63 65 76
T 075-621 77 40

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

MEER WETEN?
OF VRIJBLIJVEND EEN
AFSPRAAK MAKEN:

06 - 55 321 459
INSTITUUTLIEV.NL

Meer dan 80 verschillende verse vlaaien

Winkelcentrum “de Saen “
Bestellen: WWW.LIMBURGIAVLAAI.NL

!NM@&DBDQSHƥBDDQC5@JL@M
BDQSHƥB@@SMTLLDQ-+

KAAIKHOF 18, Assendelft, Tel. 075-6573400

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 willen, 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.
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DE PE RSOON LIJKSTE
OPLOSSIN G VOOR
U W HU ID VIN DT U BIJ
LIEV IN WESTZAAN

WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS!
Harm Hagemeijer
E info@hagemeijervloeren.nl
I www.hagemeijervloeren.nl
M 06-43 90 35 57

Zaans vakmanschap sinds 1902 HuigHaverlag is een vooruit-

De techniek
van de toekomst,
dankzij de
ambitie van nu
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