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Het meest
veelzijdige
stukje vlees
Behalve letterschilderen, portretschilderen, ijscokarretjes bouwen en decoreren én uithangborden zandstralen,
bleek mijn nieuwe familieman ook
nog eens verrukkelijke gegrilde kip te
kunnen voorschotelen. Ik kreeg een
mooi leven verteld van deze 79- jarige
man. Vreugde en verdriet, kinderen

Beleef de Westzaanse Winterfair met
vrienden en familie in winterse sfeer

en mislukte liefdes. In tijden van nood
heeft ie tussendoor ook nog met een
grillkraam op de Albert Cuypmarkt
gestaan. Het noopt een mens zich
te voegen naar de omstandigheden
als die wijzigen. Hij kan het goed in
elk geval. Waarschijnlijk omdat hij in
1944 met twee zusjes in Amsterdam
in het Burgerweeshuis werd geplaatst,
omdat hun moeder was overleden
aan tbc en hun vader het in de oorlog
opgaf. Alleen in de weekenden naar
familie, zonder zusjes, want die werden geadopteerd en verdwenen uit
beeld. Van geïsoleerd wonen in een
internaat raken sommigen obstinaat.
Ook mijn familieman. Dus ging hij
door naar een gesloten internaat,
waar de broeders hem boeiden met
letterschilderen en glas-in-lood en
hem klaarstoomden voor de kunstacademie, die hij ook heeft afgerond.
Vele creavakken geleerd. Het kan verkeren. En hij werkt nog steeds.
Linda Wessels,

Beeld van de Winterfair van vorig jaar (photodesign Kempes).

Een sprookjesachtig Westzaan, vol
twinkelende lichtjes, een gezellige
kerstmarkt en warme vreugdevuren.
Samen genieten van de warmte van
elkaar en van de vele activiteiten.
Op zaterdag 9 december is van 16.00
tot 22.00 uur de tweede Westzaanse
Winterfair in de Kerkbuurt en de Zeilenmakersstraat. Denise de Vries van
Puur Zaans en haar team hebben het
evenement georganiseerd.

Redactie De Wessaner

Niet alleen kip is veelzijdig!

Sponsordiner Roda
geslaagd

Een volle wintertuin met Rodianen aan de dis.

Op de Winterfair kunt u struinen over
de kerstmarkt met een vleugje vintage
en lifestyle, lekker eten bij een van de
creatieve foodstands en foodtrucks,
genieten van muzikale optredens met
zoetigheden en glühwein of andere
alcoholische versnaperingen. Wat kunt
u nog meer verwachten? Versierde
winterse tuinen, twinkelende lichtjes,
muziek, straatartiesten, kinderactiviteiten, brandende vuurkorven, intieme huiskamerconcerten, workshops
en nog veel meer. De entree is gratis.

Oproep sponsoren

Korfbalvereniging Roda Westzaan is
volop bezig met de voorbereiding
van het 100-jarig jubileumfeest, dat
vanaf 3 februari het hele jaar door
gevierd zal worden. Op 18 oktober organiseerde de jubileumcommissie van Roda, in samenwerking
met hotel-restaurant De Prins, een
sponsordiner. Een gedeelte van de
opbrengst ging naar de korfballers,

om het junileumfeest te financieren.
Voor deze speciale avond hadden 54
mensen zich ingeschreven. Combo
Daisy and Friends zorgde voor de
muzikale begeleiding. Het was leuk
dat jong en oud waren vertegenwoordigd en genoten van het uitstekende driegangenmenu.

De Winterfair is een lokaal evenement
en na het succes van vorig jaar wordt
het voor de tweede keer georganiseerd. Sponsoring is wel gewenst.
Wilt u een sponsorpakket afnemen?
Neem dan contact op met Denise de
Vries. Zij zoekt samen met u naar de
beste wijze van sponsoring. We hebben diverse manieren en pakketten
om uw sponsoring tot een succes te
maken. Meer informatie via denise@
puurzaans.nl

Dick Smit
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Van Zaan
Fietsen • Elektrische fietsen • Scooters
• Motorscooters • Accessoires

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

Kerstmenu 2017
Amuse

Diverse soorten brood, banket,
pizza en hartige broodjes.

Visbordje
Gerookte paling op een bedje van zoetzure komkommer, Bokkenpootje van gerookte
zalm, roomkaas en bieslook, Hollands garnalencocktailtje

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


of

Trio van vlees
Ossenhaascarpaccio met kappertjes, Old Amsterdam, pijnboompitten en olijven
Paté en Croûte met cranberrycompote, Gerookte wildzwijnham met bospaddenstoelen



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.

Heldere ossenstaartbouillon met groene kruiden en julienne gesneden flensjes



Kerstijsdrankje



Zeebaarsfilet met licht gerookte kreeftensaus

of

Biefstuk van ossenhaas met groene pepersaus

of

Hertenrugfilet met rode portsaus
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groente, aardappelgarnituur, stoofperen en gebakken aardappelen



‘Kerst proeverijtje’

€ 57,50
Wij zijn op 1e en 2e kerstdag geopend.
Reserveren is noodzakelijk, zie onze website www.deprins-westzaan.nl.
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

IN DE SCHIJNWERPER
Marloes van der Maat: ‘Ik hou van
regelen, iets voor de mensen doen’
Marloes van der Maat (63) woont op Raadhuisstraat 2. Vrijwel haar hele leven werkt ze
als verpleegkundige in de zorg. Haar ervaringen brachten haar op eigenzinnige ideeën.

Waar werk je?

schijnt ook bij het ‘pakket’ te horen. Maar al zit dat
80 keer in het pakket, ik stof niet af, ik dweil niet, ik
poets niet, ik heb daar geen opleiding in genoten;
ik verzórg. Laten ze voor die dingen maar een huishoudelijke hulp inhuren.

Ik werk sinds kort als verpleegkundige niveau 4 Hoe kan de zorg volgens jou het beste
bij een kleine thuiszorgorganisatie. Mijn opleiding georganiseerd worden?
deed ik veertig jaar geleden in het Andreas Zieken- Zegt de naam Jos de Blok van Stichting Buurtzorg
huis. Daarna heb ik ook bij andere Amsterdamse en je iets? Er zijn in Nederland inmiddels meer dan 800
Hilversumse ziekenhuizen gewerkt. Maar ik hield teams van 12 (wijk)verpleegkundigen en (IG) verhet overal niet lang vol. Zo weigerde ik de nacht- zorgenden in een buurt aan het werk. Zo’n team
dienst met 32 patiënten op 32
stelt zichzelf samen. Pas als die
kamers op een klasseafdeling
stichting zo’n team ‘goedkeurt’
‘Ik kan niet tegen
alleen te draaien. Ik zei dat je
gaan die zonder managers zelfmanagers’
met zijn tweeën moest zijn om
standig aan de slag. Je indiceert
een longpatiënt omhoog te
zelf, je verpleegt zelf, deelt zelf
kunnen zetten. Je had toen nog geen glijzeilen en je tijd in en zoekt zelf een pand in de buurt. Filoslings. Kon ik vertrekken.
sofie is dat die verpleegkundigen als besten weten
wat er per cliënt aan zorg nodig is. Nou, dat spreekt
mij dus wel aan. Ik heb gisteren acht uur bij een
Maar als je het nergens lang uithoudt,
klant gewerkt. Ik was geïndiceerd voor 5 uur. Ze
ligt dat dan ook niet aan jou?
Zeker, dat ligt ook aan mij. Als het mij niet bevalt is een zware ms-klant die nog maar twee vingers
dan stap ik op. Voor mezelf ben ik niet veeleisend. kan bewegen. Ik heb haar huisarts laten komen en
Ik heb in Laren in een heel mooi huis gewoond, die heeft ervoor gezorgd dat er een specialist uit
maar ik geef niks om luxe. Alles hier is oud en krak- het ziekenhuis bij haar thuis is gekomen vanwege
kemikkig. Ik vind het prima, dit is mijn plek. Maar in een ernstige klacht die ze had. Je bent met zo’n
de zorg is dat anders. Ik kan niet tegen managers. Ik vrouw voor een afspraak van tien minuten op het
ging toen ik 60 was in een verpleeghuis in Heems- spreekuur anders een hele dag kwijt. Haar medikerk werken. Na een maand zei ik tegen die mana- cijngebruik heeft die huisarts op mijn aanraden
ger: ‘Als jij nou eens van 8 tot 10 uur meehelpt, dan ook meteen bijgesteld. Uiteindelijk vroeg ze of ik
is om 11 uur iedereen gewassen en kunnen we met nog meer wensen had. ‘Ja,’ zei ik, ‘op verzoek van
z’n allen aan de koffie.’ Ik kon gaan. En zo gaat het mevrouw. Ik ga even de kamer uit en wil jij dan met
altijd. Mijn collega’s werkten daar al tig jaar, deels haar praten over de Levenseindekliniek.’
met tegenzin. Maar ik zei: ‘Toedeloe! Ik ben weg.’

Heb je wel eens een heel goede manager
meegemaakt?
Ja meerdere, waaronder het hoofd orthopedie in
het Lucas Ziekenhuis. Maar toen er een nieuwe
hoofdzuster de gang in kwam wist ik: het wordt jij of
ik, hier vallen doden. En dat is gebeurd. Ik ben daar
zelf opgestapt en in de thuiszorg begonnen. Ik heb
zo ongeveer bij alle thuiszorgmaatschappijen in de
omgeving gewerkt. Zo vonden ze bij een instelling
dat ik te veel tijd aan de mensen besteedde. Voor
een kous uittrekken staat vijf minuten. Maar ik trek
daar een kwartier voor uit, want ik kijk ook of diegene wel goed eet, drinkt en al dan niet incontinent
is. Ik ‘deed’ op een avond achttien mensen. De hele
Zaanstreek door. Begon ik om 15.30 uur en was ik
om 23 uur thuis. Maakte ik voor mezelf een lekkere
salade en die at ik tussendoor op. Dat heb ik drie
jaar gedaan.
Ik kwam bij iemand die vroeg of ik de kamers van
haar zonen met een plumeau wilde afstoffen. Ik
zeg: ‘Afstoffen? Ik weet niet eens hoe dat moet. Ik
stof nooit af. Ik blaas wel een keer in de rondte.’ Dat

Hoe omschrijf je je karakter?

geweten. De eerste keer dat ik soep had gemaakt
zei Marije: ‘Mam, er beweegt wat in mijn soep.’
Waren er maden uit het plafond in de soep gevallen! Na twee jaar kwam er een belastingambtenaar
met een BTW-schatting uit 1988 die nog net niet
verjaard was. Met een 100% boete daaroverheen
kon ik dat op dat moment niet betalen, ik heb
alle crediteuren gebeld, uitverkoop gehouden
en toen de deurwaarder kwam had ik niks meer,
behalve mijn grootste bezit en die zat om de hoek
op De Kroosduiker. Ik heb een herintrederscursus
gedaan en ben vervolgens weer in het Lucas aan
de slag gegaan. Ik was toen 48. Zelf leidinggeven
heb ik nooit geambieerd. Ik ben verpleegkundige.
En moet regelen, iets voor de mensen doen, iets
opknappen. Ik heb iets van revalidatie in mij. Of
het nou mijn schutting of een mens is. Bij een revalidatiekliniek ging ik naar de keuken. ‘De mensen
hier zijn jong, halfzijdig verlamd en aan het revalideren. Die moeten goed in hun vel zitten en de
maatschappij weer in. Dus die moeten eitjes eten
en meer groenten, dit is takkenvoer.’ Toen kreeg ik
een belletje dat ik op non-actief werd gezet.

Waarom ben je in Westzaan blijven
wonen?

Ik ben erg direct. Daar schrikken mensen soms van.
Ik kwam eens op een zondag bij een patiënt in het
ziekenhuis bij wie het gips om zijn been te strak zat.
De orthopeed was zeilen, er was geen coassistent
en de rest was ook weg. Ik heb op de gipskamer
zo’n zaag gehaald, het gips eraf geknipt, en klaar.
Geen pijn meer. Zo ben ik. En veel mensen kunnen
daar niet mee overweg. Verder doe ik allerlei foute
dingen, ik rook, ik drink, ik ben zo inconsequent als
de pest, maar ik eet wel heel gezond.

Ik had mijn kind drie keer op een andere school
gedaan en zij had hier vriendinnen. Ze is vanuit
dit huis getrouwd. Ik pas een dag in de week op
mijn kleinzoon Luuk van drieënhalf. Heerlijk! Hij is
mijn alles. Ik zal wel altijd Hilversumse blijven en
het heeft lang geduurd, maar ik hou van dit dorp.
Ik zou graag zien dat mensen in Lambert Melisz
dicht bij huis weer de zorg kunnen krijgen waar zij
behoefte aan hebben.

Hoe ben je in Westzaan terecht
gekomen?

Dat je staat voor wat je doet. In Laren stonden
‘vrouwen-van-de-notaris’ zich in de paskamer te
beklagen. Dan zei ik: ‘Ik kan jou wel een bh verkopen, maar ik kan jou niet de weg in je leven wijzen.
Je zeurt. Je hoeft je man niet bij het grofvuil te zetten, maar als jij nou eens van hem af gaat.’ ‘Maar
dan kom ik driehoog achter...’ ‘En dáár ligt het,’ zei
ik dan, ‘als je niet durft te kiezen voor je eigen leven
dan wordt het nooit wat.’

Ik was 34 toen ik hier kwam wonen. Ik had iemand
hier uit het dorp leren kennen, maar na het twee
keer geprobeerd te hebben liep dat definitief
stuk. Mijn dochter Marije was toen een kleuter.
Maar er moest brood op de plank. Ik had in Laren
een lingeriewinkel gehad en die heb ik hier ook
een tijdje gehad, op de hoek van de Rabobank.
Omdat ik toen ook een woning nodig had heb ik
ongezien deze woning gekocht. Nou, dat heb ik

Wat vind je belangrijk in het leven?

Marijke van der Pol
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Specialist in
Onopvallende hoortoestellen
Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen
en gehoorbescherming

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

Sandra
Sandra Klokkemeijer
Klokkemeijer

Verzekerd van
Robert Spilen persoonlijk
Sandra Klokkemeijer
Deskundig
advies

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

Robert
van
Spil
Robert
Spil

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

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

Robert Spil

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

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

www.saenbike.nl

Diverse soorten epoxy - glasweefsel - vulmiddelen - kleurstoffen - hulpmiddelen

M. SLAAP & Zn
rolluiken
markiezen
lamellen
jaloezieën

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

Uitstekende service en kwaliteit
voor een scherpe prijs!
APK - Airco - Onderhoud - Reparaties - Restauratie
In- en Verkoop - Storingen - LPG - Schadeherstel
Banden en velgen - Uitlijnen

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!
R echte tocht 9 d, 1507 B Z Zaandam
Te l :
075 - 631 2 3 8 4
Mo b :
06 - 532 31 9 77
E- m a i l :
r.hotting@hottingelektrotechniek.nl
In t e r n e t : w w w . h o t t i n g e l e k t r o t e c h n i e k . n l

Autobedrijf Brakenhoff - Kerkbuurt 55 - 1551 AC Westzaan
Telefoon 075 622 72 62
www.autobedrijfbrakenhoff.nl

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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De grote bonte specht
In onze achtertuin, in de wat oudere woonwijk Het Prinsenhof, hebben we de laatste jaren veelvuldig bezoek van de bonte specht. Af en
toe horen we de zwart-witte vogel met rode ‘broek’ tevergeefs op de
daklijst van ons huis roffelen. Het is een luide, maar relatief korte roffel. Hij probeert een mooi rond gat te hakken. Verleden jaar lukte het
wel om het vermolmde hout weg te hameren. Nu niet meer, omdat
we inmiddels een kunststof daklijst hebben. Sorry specht. Er zijn gelukkig vele oude hoge bomen in onze buurt te vinden.
In tegenstelling tot wat zijn naam
doet vermoeden is de grote bonte
specht (Dendrocopos major) een
relatief kleine spechtensoort. Een
volwassen exemplaar is doorgaans
20 tot 24 centimeter groot. Van alle
spechten is de bonte specht bij ons
het talrijkst. De groene, de zwarte en
de kleine specht zijn veel minder te
zien. In Krommenie en in Zaandam
is zover ik weet een enkele groene
specht gesignaleerd, hoogstwaarschijnlijk geen broedend paar.
Het is een opvallende robuuste
vogel met scherpe stevige snavel.
Op YouTube zijn filmpjes te vinden
waarin uitgelegd wordt dat de vogel
geen hoofdpijn tijdens het hakken
oploopt. De hersenen zijn verpakt in
een soort vloeistof die als schokdemper fungeert. Heel ingenieus.
De tenen met krachtige klauwen
zijn voor de stabiliteit slim geplaatst:
twee tenen staan naar voren en twee
naar achteren gericht. De grijze huid

op de poten is opmerkelijk dik, als
bescherming tegen insectenbeten.
Spechten zijn veelal op zoek naar vermolmd hout, waar larven of insecten
makkelijke te vinden zijn. Zij leven
meestal in oude bomen en gebruiken
hun scherpe snavel en lange kleverige tong om daaruit insecten los te
peuteren. Ze hebben het insectenhotel aan de zuidkant van ons huis
ontdekt. Uit de bamboesteeltjes trekken ze de insecten uit hun behuizing,
een rommeltje van houtsplinters
achterlatend. In de wintermaanden
dwalen ze rond, opzoek naar voedsel
en komen ze steeds vaker terecht op
voedertafels in tuinen. In naaldbossen eten ze ‘s winters de zaden van
kegels van sparren en dennen.
Het is een opvallende robuuste vogel.
Pas in de vlucht vallen de grote witte
schoudervlekken op. Het mannetje heeft een rode vlek op het achterhoofd. Deze ontbreekt bij het

Nieuws van De Rank
Wat hebben wij afgelopen maand lekker
kunnen griezelen. Het thema van de Kinderboekenweek 2017 was dan ook ‘griezelen’.
In plaats van één week hebben wij er één
maand van gemaakt. Er vonden allerlei leuke
activiteiten plaats. Op 4 oktober, de eerste
dag van de Kinderboekenweek, waren veel
leerkrachten en kinderen verkleed op school
gekomen.

vrouwtje. Jonge spechten hebben
een rood petje en worden daarom
soms aangezien voor een middelste
bonte specht. Maar het rood van de
middelste is een tint lichter en de
middelste bonte specht heeft een
witter ‘gezicht’, zo ontbreekt er een
zwarte rand langs de kruin. De grote
bonte specht heeft de voor spechten
kenmerkende golvende vlucht. Hun
roffel en hun roep (‘tsjik’) is vaak te
horen in oudere bebossing, parken
en tuinen, zoals in Westzaan
Dankzij de verouderde bomenstand
in Zaanstad is de grote bonte specht
een algemene vogelsoort geworden. Het aantal broedparen is ten
opzichte van vorige decennia sterk
toegenomen. Het aantal broedparen
in Nederland ligt nu tussen 55.000 en
65.000.

Geen vogeltrek
Grote bonte spechten zijn het gehele
jaar in de omgeving van hun broedgebied aanwezig. Al enige tijd breidt
de bonte specht zich uit over meer
open delen van Zaanstad. De bonte
specht ontbreekt tegenwoordig
alleen nog in de meest boomloze
landschappen. De nestgelegenheid
voor de grote bonte specht zal toenemen. De verwachting is dat we in de
nabije toekomst meer geroffel horen
van deze wat schuwe vogel. Het viel
trouwens niet mee om een plaatje te
schieten. Telkens hield hij zich schuil
aan de achterzijde van een dikke
boom.

Grote bonte Specht in achtertuin.

de prachtige illustraties, die op het digibord werden getoond. De kinderen wilden weten waar de
schrijver woonde, hoe hij schrijver was geworden
en wat hij zo leuk aan zijn beroep vond. De groepen 5-6-7 en 8 organiseerden nét voor de herfstvakantie een tweedehands boekenmarkt. Er werd
flink gekocht en verkocht. Sommige kinderen
gingen met meer boeken weg dan ze gekomen
waren.

In groep 1-2 werd door een ‘griezeljuf’
heerlijke heksenpap gekookt. De kinderen
hebben er van gesmuld. Ouders konden voor
en na schooltijd in een boekenkraam nieuwe
boeken bestellen.

In het kader van ‘bildung’, dit jaar bijvoorbeeld
met de opera, willen wij ook aan de buitenkant
van onze school laten zien waar wij mee bezig zijn.
De Rank is op zoek naar timmermannen of -vrouwen die ons willen helpen met het maken van
bijvoorbeeld een soort etalage van het voorraam
van de school en andere klusjes.

Op vrijdag 13 oktober kwam schrijver/illustrator
Ruud Bruijn in groep 3-4 voorlezen uit zijn boek
‘Crumm’. We hebben genoten van zijn verhaal en

Bent u handig, hebt u tijd, vindt u het gezellig,
dan kunt u zich aanmelden bij directeur Angelieke
Carpentier-Hamers of via info@de-rank.nl
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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
www.fitcircuit.nl

Haarverlies , tijdelijk of permanent??
Vakkundig en eerlijk advies

Vrijblijvend gratis intake gesprek
Declaratie bij alle zorgverzekeraars
Goede nazorg en service

Voor informatie www.dehaarwerksalon.nl
Of bel 06 24 30 40 74
postbus 13
1530 aa wormer

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

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

075-7711481
info@eengezondgebit.nl
eengezondgebit.nl
U bent van harte welkom!
J.J. Allanstraat 322, Westzaan

De fotograaf
Vrijdag 29 september was het weer zover: onze
fotograaf Luzan Veenendaal kwam schoolfoto’s
maken. In de groep werd een ‘fotostudio’ gemaakt
en alle peuters mochten op de foto. Een gezellige
drukte in de groep. Ook broertjes en zusjes mochten even mee om op de foto te gaan. Vaders en
moeders hadden hun peuters op hun mooist aangekleed, sommige helemaal met stropdas. Haren
in de krul of in de gel en dan maar hopen dat hij/zij
geen pet opzet voordat hij/zij aan de beurt is.

Kortom, op zo’n ochtend hebben we geen peuters die zenuwachtig zijn omdat het anders is dan
anders, maar ouders die een beetje zenuwachtig
zijn of hun kind(eren) wel netjes en schoon op de
foto komen. Sommige peuters gaan er ook echt
voor zitten en werken zo goed mee alsof ze een
waar fotomodel zijn. Andere lopen steeds voor de
lens langs, omdat zij ook op de foto willen. En als
ze dan aan de beurt zijn, willen ze niet en vinden

Hoe werken de
geplaatste AED-kasten?
Westzaan is door een actie van de Vriendenloterij en de Hartstichting in één klap twee AEDbuitenkasten rijk geworden. De Hartstichting
stelde 1400 buitenkasten beschikbaar, die verloot
werden om de bestaande AED’s 24 uur per dag
bereikbaar te maken. Deze actie werd gesponsord door de Vriendenloterij.
De EHBO Westzaan heeft er voor gezorgd dat
de kasten op twee locaties geplaatst zijn, namelijk bij dorpshuis De Kwaker, J.J Allanstraat 127,
en bij Houtman Fysio, Zuideinde 120. De kasten
zijn inmiddels aangemeld bij het oproepsysteem
voor burgerhulpverleners.

Hoe werkt het?
Op de geplaatste AED-kasten zit een cijferslot om
te voorkomen dat de apparaten gestolen worden.
Om duidelijk te maken hoe deze sloten werken
hier enige uitleg.
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Bollen planten in de
nieuwe moestuin van
De Kroosduiker

ze het toch wel wat eng. Ook de groepsfoto is een
uitdaging. Luzan doet altijd vreselijk haar best om
alle peuters (en juffen) heel leuk op de foto te krijgen. Liedjes zingen, grappen maken, ja met heel
veel geduld gaat zij haar gang. Ook dit jaar is dat
weer helemaal gelukt. Het eind resultaat mag er
zijn. Wat een prachtige peuters en een topfotograaf hebben wij!
Babino Peuteropvang Westzaan,
Monique van Westrop

Kun je reanimeren en wil je anderen helpen, meld
je dan aan bij www.hartstichting.nl/burgerhulpverlener. Als iemand bij je in de buurt 112 belt
over een hartstilstand krijg je een oproep op jouw
mobiel. In de oproep staat waar de persoon die
hulp nodig heeft zich bevindt, waar het dichtstbijzijnde AED-apparaat hangt en wat de code is
om de kast te openen.
Het is in Westzaan al meerdere keren gebeurd en
de ervaring leert dat u er zeker niet alleen voor
staat, omdat gelukkig meerdere dorpsgenoten te
hulp schieten. De leden van de EHBO-Westzaan
kennen de code ook. Wilt u de code zelf ook
weten, vraag hem dan aan via ehbowestzaan@
outlook.com. Geef aan hoe en wanneer u te
bereiken bent. Iemand van de EHBO-vereniging
zal dan contact met u opnemen.
Jan van der Blom,
secretaris EHBO Westzaan

Naar aanleiding van een verzoek van een
bewoner van Lambert Melisz om twee
afvalcontainers te verplaatsen die het uitzicht vanuit de woning belemmerden, is
een buurtproject ontstaan dat heeft geleid
tot een prachtige nieuwe moestuin voor
basisschool de Kroosduiker.
Op maandag 6 november werd deze mooie,
nieuwe plek met de buurt en de kinderen van
de school feestelijk geopend. Alle genodigden
werden in de aula van de school getrakteerd op
koffie of een glas limonade.
De school wil de eerste ecoschool van Zaanstad
worden en zocht naar mogelijkheden om een
moestuin te starten nabij de school. Door de
beide verzoeken te combineren lukte het om de
wensen te realiseren.
Na de kennismaking werd de moestuin door
de kinderen van de school feestelijk geopend.
De kinderen plantten zelfgekozen bloembollen
in de prachtige houten moestuinbakken. Voor
iedere leerling een eigen moestuinbak is wat de
school voor ogen had en door de uitstekende
samenwerking met de gemeente Zaanstad is dit
gelukt.
De moestuinbakken sieren de entree en het
aanzicht van de school. Het belooft een kleurrijk
voorjaar te worden op De Kroosduiker.
De school wil ook graag een oproep doen aan
buurtbewoners om de leerlingen te helpen bij
het onderhouden van de moestuin. Mocht u
interesse hebben, dan kunt u een mail sturen
naar directie@obsdekroosduiker.nl
Henk Schweitzer

Vandaag molen De Schoolmeester aan het Guispad.

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?

Westzaners naar
Alpe d’HuZes
Wij zijn Heleen en Menno, nieuwbakken
Kroosduikers. Sinds januari wonen we aan
het Weiver. We zijn beiden rond de vijftig en
hebben twee zoons van begin twintig. We
hebben ons plekje in Westzaan al helemaal
gevonden.
Op 7 juni 2018 gaan wij deelnemen aan Alpe
d’HuZes, een fantastisch evenement waarvan
de opbrengst naar het KWF gaat. We hebben in
2013 en 2015 ook al meegedaan. In 2009 is Tim,
de zoon van Heleen, op 15-jarige leeftijd overleden aan een zeer agressieve vorm van botkanker.
Dat heeft ons leven op zijn kop gezet. Inmiddels
hebben wij, zoals vele anderen, in onze omgeving meerdere keren te maken gekregen met
deze ziekte. Afgelopen jaar is een heel goede
vriend van ons overleden aan lymfeklierkanker.
Hij heeft net als Tim geen kans gehad. Dat heeft
ons doen besluiten voor aankomende editie van
Alpe d’HuZes weer zo veel mogelijk geld bijeen
te brengen voor onderzoek, om van kanker een
chronische in plaats van een dodelijke ziekte te
maken.
Eén van de acties die we gaan doen is het verkopen van heerlijke bonbons. We zullen daarmee

De Schoolmeester, gebouwd in 1692, is de enige nog werkende papiermolen
in de wereld. De molen staat aan het Guispad, dat lang de enige verbinding
was tussen Westzaan en Zaandijk. Het pad begon ooit als een zompig weggetje door de weilanden. Sloten konden worden gepasseerd via smalle hoge
bruggetjes. Op de oude foto, die dateert uit de tijd rond 1900, is zo’n smal
voetgangersbruggetje al vervangen door een bredere ophaalbrug. Rechts
zijn woningen aan De Middel zichtbaar. Later, met de opkomst van de auto,
werd het Guispad een tweebaansweg tussen Westzaan en Zaandijk. In de
jaren zeventig kwam er een nieuwe verbinding, de Omgelegde Guisweg, tussen Westzaan en Koog aan de Zaan en Zaandijk. Daardoor werd het Guispad
weer grotendeels een echt pad, nu vooral voor fietsers, al wordt er ook veel op
gewandeld.

ook aanwezig zijn op de gezellige Westzaanse
Winterfair op 9 december. We verwachten daar
veel andere Kroosduikers te ontmoeten en hopen
dat die dan meteen een zakje lekkere bonbons
meenemen voor het goede doel.

Clubkampioenschappen
TV Westzaan

Voor meer informatie hebben we een Facebookpagina TimbototheTop. Op onze Alpe d’HuZes
actiepagina deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/
timbotothetop kan iedereen die dat wil ons financieel ondersteunen bij onze beklimming(en).
Heleen en Menno van Dijk

De finalisten van de clubkampioenschappen 2017.

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!

Kerstmarkt in Grote Kerk
Op zaterdag 9 december is de jaarlijkse kerstmarkt in de Grote Kerk van Westzaan. Een
kerstmarkt boordevol mooie artikelen en gezelligheid. En mooie muziekrecitals. U bent welkom van 10 tot 17 uur. Zet het in uw agenda. Het
is de moeite waard.

7

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

Linette

Pielkenrood

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

Jubileumboek Roda:
de eerste jaren na de oorlog
In het kerstartikel in het clubblad van 1945 lezen we hoe voorzitter Wim Hartman op de eerste maanden na de bevrijding terugkijkt: ‘1945,
een jaar met onmenselijk veel leed en een jaar dat de vrede bracht, welke nog zeer wankel is. Grote aantallen doden, verminkten en overstromingen die de waanzin van de oorlog over de wereld heeft gebracht’. Maar Hartman stelt ook vast: ‘Hoe gezegend zijn wij er in ons kleine
dorpje van afgekomen.’
vertrekt vanaf de dijk
in Westzaan-Zuid?
Voor de allerjongste aspiranten is er
vaak helemaal geen
alternatief. Tot zorg
van de penningmeester moet er dan
een paard en wagen
gehuurd worden.
Maar ook de basisuitrusting voor de
sporter is er niet.
Sportschoenen
of
gymschoenen zijn
er niet, de bestuurders roepen de
ouders op om te zien
of er via de voormalige
bevrijders
van Nederland uit
Engeland, Canada of
Amerika, waar sommigen
contacten
mee hebben, misschien nog schoeisel
valt te regelen. In de
Aspiranten-A officieus Nederlands kampioen 1946. Boven vlnr: M. Looise (trainer), Siebe de Jong, Herman
eerste jaren na de
Verver, Kees Havik, Henk de Gunst, Jaap Schellinger. Midden vlnr: Piet de Jager, Jannie Koomen, Truus Mars,
oorlog is er ook geen
Tini Dijkema, Aagt Schellinger. Voor vlnr: Rie Hartman, Rika de Zwart, Jopie Schuurman, Sjim Alphenaar.
wasgelegenheid op
Na de Tweede Wereldoorlog had situatie is problematisch voor de het sportveld aan de J.J. Allanstraat,
Roda 195 leden en 219 donateurs. competitieleider. Veel verenigingen laat staan douchegelegenheid,.
Onder deze leden en donateurs bestaan niet meer, de terreinen zijn Gelukkig woont oud-voorzitter Eg
waren ook de nodige zogenaamde erg slecht, wat leidt tot veel afge- Bergers tegenover het korfbalveld
oorlogsleden. Roda organiseerde lastingen, en er zijn veel te weinig en daar kunnen ze de ergste modder
bij De Prins, veelal met eigen leden, scheidsrechters. Aan het eind van de afspoelen, om ‘…als nette lui weer
veel toneelavonden om voor enige competitie is er geen enkele poule in naar huis te kunnen’.
ontspanning te zorgen in de zware Noord-Holland waar alle wedstrijden De A-aspiranten (zie foto) worden in
oorlogsjaren. Ook werd er gedanst, zijn gespeeld. Soms kan er zelfs geen 1946 officieus Nederlands kampioen
door op het Vierbondentoernooi
ook al mocht dat niet van de bezet- kampioen aangewezen worden.
ter. Dit leidde tot veel nieuwe leden Een speciaal probleem is het vervoer. favoriet Westerkwartier uit Amsteren donateurs, die zich in de eerste De fiets is bijna de enige mogelijk- dam met 2-1 te verslaan. Een aantal
plaats aanmeldden voor wat extra heid. Voor de eerste toernooien die van deze spelers zal zich in de daarna de oorlog georganiseerd worden, op volgende jaren meten met de
ontspanning in plaats van de sport.
De problemen lijken na de oorlog probeert Roda een bus te huren, top van Nederland. Wat Volendam
bij Roda kleiner dan bij andere ver- maar het is tot het laatste moment is voor het voetbal is Westzaan voor
enigingen. Er is een zeer actieve onzeker of de bus komt. Het komt het korfbal, volgens de Korbalbond,
Aspirantencommissie, die zorgt voor regelmatig voor dat de gehuurde die het over ‘het korfbaldorp van
trainers, de teamindelingen, het bus op het laatste moment ingezet Nederland’ heeft.
vervoer naar de uitwedstrijden en moet worden voor een lijndienst. En
de begeleiding naar de talloze toer- dan moeten de bestuurders op vrij- Internationale contacten
nooien die de jeugdploegen jaarlijks dagavond nog naar een alternatief Na de vele toernooien en clubdagen
zoeken. Kunnen we misschien met is het tijd een vervolgstap te zetten.
bezoeken.
In 1945-1946 is er voor het eerst weer de trein of misschien kunnen we Secretaris Jaap de Boer heeft goede
sprake van een competitie. Maar de met de boot van Couwenhoven, die contacten met de Belgische vereni-

ging Borgerhout. Onze A-aspiranten
zijn uitgenodigd voor een pinkstertoernooi in Antwerpen. De nervositeit is groot bij Roda en in huize
De Boer. De spelers krijgen een circulaire met nadruk op een grondige voorbereiding, ‘…niet alleen
hygiënisch maar ook sportief’. De
Borgerhout-gezinnen zorgen voor
gastadressen, die de mooie naam
‘pleegouders’ krijgen. ‘We moeten
de goede indruk die onze ploegen
alom in Nederland genieten, ook
over de grens maken. Bedenk dat jullie de eerste dragers van blauw-witte truien zijn die buitenlands spelen.’

De eerste kampeertocht
Het krijgt nog niet al te veel aandacht in het clubblad, maar toch is
er in 1948 sprake van een nieuwe
historische stap. Bestuurslid Joop
Dirksen is met het idee gekomen
een kampeertocht te maken van een
week naar Smalbroek in Drenthe. Bij
boer Mugge, om precies te zijn. Met
de boot naar Kampen en vervolgens
met de fiets naar Smalbroek. Eerst is
het idee twee tenten te huren, maar
dat is te duur. De schuur van boer
Mugge is goedkoper. Het is nog een
proef en er kunnen slechts 23 spelers mee. Het is een groot succes:
voor 15 gulden hebben de Rodianen
een moordweek. Er zullen nog talloze kampeervakanties volgen, in het
binnenland, maar vooral ook in het
buitenland!

Wanneer komt het jubileumboek uit?
Dit is zo maar een greep uit een
aantal bijzondere gebeurtenissen
van na de Tweede Wereldoorlog die
beschreven staan in het Jubileumboek WKV Roda 100 jaar. Het boek is
vanaf februari 2018 te verkrijgen. Nu
al interesse en verzekerd zijn van een
exemplaar? Vul dan de intekenlijst in
op de site: wkvroda.nl
Redactie Jubileumboek WKV Roda
100 jaar
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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?

ESCHAD
UW
DEUW SCHA
IALIST
SPEC
ST
SPECIALI
ET!
TH
EL
REG
H
T
REGEL ET!

MEDICATIEROL

Met de
houdt u het overzicht!

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie.

Wij
Wij regelen
regelen de
de schade
schade voor
voor u
u bij
bij
alle
verzekeringsmaatschappijen!
alle verzekeringsmaatschappijen!





Leenauto’s
Leenauto’s beschikbaar
beschikbaar
Reparatie
aan
Reparatie aan ruiten
ruiten en
en open
open daken
daken

Ook
Ook voor
voor schade
schade aan
aan de
de caravan
caravan of
of camper!
camper!
Houthavenkade
Fax
Houthavenkade 50
50
Fax 075-6706123
075-6706123
1506
PD
Zaandam
info@oudenaren.nl
1506 PD Zaandam info@oudenaren.nl

Tel.
Tel. 075
075 -- 616
616 48
48 85
85

Molenwerf 9 • 1541 WR Koog aan de Zaan
Telefoon (075) 63 555 11 • www.apotheekwestzijderveld.nl
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Sinterklaasmuseum bestaat 10 jaar
Terwijl de Goedheiligman met al zijn
pieten druk in de weer is met de voorbereidingen voor pakjesavond, is er
in Westzaan voor de tiende keer weer
hard gewerkt aan het Sinterklaaspop-upmuseum. Dit unieke museum
heeft een enorme collectie die zich de
afgelopen jaren door schenkingen
alleen maar heeft uitgebreid. Het is
het enige Sinterklaasmuseum dat vijf
dagen per jaar gratis open is.

Het Sinterklaasmuseum bevindt zich
op Zuideinde 281 en is voor elke
leeftijd een feest van herkenning. Er
zijn inmiddels meer dan 1500 artikelen, van begin 1900 tot anno nu.

In verband met het 10-jarig bestaan
zal er voor al onze jonge bezoekers
een leuke activiteit/verrassing zijn.
Ben je nieuwsgierig, volg dan onze
Facebookpagina Sinterklaasmuseum Westzaan of bekijk de website
www.sinterklaasmusuem-westzaan.
nl. Voor de jongste gasten, van 3 tot
10 jaar, is er weer het speurspel. Met
een beetje hulp van papa, mama,
opa of oma vind je vast de goede
oplossing.
En menig jonge bezoeker weet het
inmiddels: een goede oplossing
wordt beloond met een greep uit de
cadeautjesboom.
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Jubileum

GRATIS TOEGANG

2017

jaar

Net als voorgaande jaren zal de tuin
volledig in sinterklaasstijl zijn. Zeker
in de avond zal de tuin vanwege
alle lantaarns een sprookjesachtige
indruk geven. Op het gezellige terras verkopen we koffie, thee, warme
chocolademelk, bisschopswijn en
sintgarnituur. Bij de openhaard kun
je even wegdromen naar ‘jeugdherinneringen’, met uiteraard volop sinterklaasmuziek.
Ook voor de mindergelovige heeft
het museum veel te bieden. We hebben een museumwinkel, waar we
leuke sintpresentjes, ansichtkaarten
en diverse sinterklaassfeermakers
verkopen. Er is informatie te krijgen
over lezingen over de historie van
Sinterklaas op school, club of werk.
Voor boekingen of bezichtigingen in
groepsverband buiten de openingstijden zijn er nog beperkte mogelijkheden. Bel 075-6312 219 na 19.00 uur.
Kijk voor een algehele indruk eens
onze website: www.sinterklaasmuseum-westzaan.nl

Je vindt ons op Zuideinde 281, je
weet wel: waar de voortuin volledig
in sinterklaasstijl is. O, kom er eens
kijken en rij dan niet stilletjes het Sinterklaasmuseum voorbij.

Markjan en Dewi Fraij

Het museum is geopend op zaterdag 25, en zondag 26 november,
zaterdag 2 en zondag 3 december,
van 12.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag
1 december van 13.00 tot 21.00 uur.

Reghthuys Banne-concerten
‘Het Reghthuys in Westzaan is geheel terecht één
van de top-100-rijksmonumenten van Nederland.’ De bariton Ronald Willemsen zag de statige
trouwzaal en zei met fonkelende ogen tegen bestuursleden van stichting ’t Reght Huys: ‘Kunnen
wij samenwerken? Als jullie dat willen, stel ik mijn
Bösendorfer-concertvleugel ter beschikking en ik
zal met Gerda van Eerde zorgen dat er elke maand
minimaal één topconcert is, in samenwerking met
The Young Piano Masters en we gaan een plan
uitwerken om ook Zaanse topmusici in de programmering op te nemen.’

In zo’n trouwzaal te mogen spelen is de droom van
elke musicus. De Bösendorfer-vleugel was te groot
om naar binnen te krijgen en i.v.m. de afspraken
met monumentenzorg was het niet mogelijk om
een raam te lichten.
Maar Gerda en Ronald kwamen met een historische Heintzman grand fortepiano-verticale uit
1936. Die piano heeft een bijzonder mooie klank
en werd ter plaatse geïntoneerd. Hij is in perfecte
harmonie met de zaalakoestiek. Het instrument is
van Ronald in bruikleen.

De openbare muzikale Banne-events worden door
Gerda en Ronald gecoördineerd.
Veelal is dit met leden van The Young Piano Masters Society, die is opgezet door Ronald Willemsen
en Geoffrey Madge. Madge was gedurende 30 jaar
hoofd van de pianoafdeling van het conservatorium van Den Haag. De officiële invaller van Geoffrey
is Jan Wijn van het conservatorium van Amsterdam. Beide docenten behoren tot de grootsten
binnen Nederland en hebben een grote naam in
het buitenland.
Tijdens de Winterfair op zaterdag 9 december is er
om 16.00 uur in een optreden van het kamerkoor
Soglsije o.l.v. Sergé Latychev. Dit Russische kamerkoor is een vocaal amateurgezelschap van hoog
niveau. Het koor bestaat uit ongeveer 35 leden. De
toegang is vrij. Er is wel een tipbox.
Donderdagavond 14 december ontvangen we de
Bulgaarse meesterpianist Ivan Pavlov en de bariton
Nico Klaasen. Ivan behaalde in 2016 zijn mastersdegree aan het Koninklijk Conservatorium Den
Haag bij Ellen Corver. Hij is daar nu ook als pianodocent aan verbonden. Nico Klaasen is solist en

koorzanger bij Kamerkoor Soglasije. Nico heeft een
belcantoachtige stem, die zeer geschikt is voor het
zingen van Russische muziek. Samen met Ronald
Willemsen zingt hij enkele Russische klassiekers.
Datum: donderdag 14 december
Aanvang: 20:00 uur, zaal open 19.30 uur.
Kaarten: € 12,50.
Reserveringen: banneconcerten@gmail.com of
info@reghthuyswestzaan.nl of aan de zaal. Na
afloop is er gelegenheid tot napraten met een
drankje.
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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

Spelenderwijs
leren over geld

samen met
Rabo PinPin

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

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

Rabo PinPin: de coolste zakgeld-app
Kinderen die op jonge leeftijd met geld om leren gaan, plukken daar in de toekomst
de vruchten van. Met Rabo PinPin leren kinderen spelenderwijs en in een veilige
omgeving met geld omgaan. Met PinPin spelen?

Download Rabo PinPin dan nu in de app stores.

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

www.rabobank.nl/pinpin

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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Succes door
samenwerking
De commissie Dorpscontact Westzaan is de
schakel tussen bewoners en gemeente. De
dorpscommissie luistert, inventariseert en
geeft informatie door. Ook nodigt zij bij de
maandelijkse vergaderingen, iedere eerste
maandag van de maand, gastsprekers uit
met interessante verhalen of gemeenteambtenaren die uitleg geven over vraagstukken
die onder de bewoners van Westzaan leven.

De vlag kan uit
Onlangs heeft de dorpscommissie weer een succesje geboekt. De container die voor zorgcentrum
Lambert Melisz stond, is verplaatst en bij basisschool De Kroosduiker is het schooltuintjesproject gestart. Maandag 6 november was de officiële
opening. Een mooi staaltje samenwerking van de
bewoners van Westzaan, de commissie Dorpscontact en wijkmanager Monica Briefjes als vertegenwoordiger van de gemeente Zaanstad.
De commissie Dorpscontact had voor 17 novem-

ber de onlangs geïnstalleerde burgemeester Jan
Hamming in Westzaan uitgenodigd. Tijdens dit
informele bezoek werd de burgemeester, vergezeld door zijn vrouw, ontvangen in het Reghthuys.
Vanaf hier werd door het dorp naar De Kwaker
gelopen, waar de toer eindigde. Voor de vergadering van 6 november was Caroline van Velze als
gastspreker uitgenodigd. Zij is de Beste Zaanse
Zakenvrouw 2017 geworden en runt samen met
haar zakenpartners Jaap, Arjen en Richard het
bedrijf Zuiver. Iets om trots op te zijn, want inmiddels hebben 60 mensen uit de omgeving bij Zuiver hun baan gevonden. Caroline vertelde hoe
Zuiver jaarlijks 30% groei weet te realiseren. Zuiver is een interieurbedrijf dat meubels, verlichting
en decoratie levert aan winkels en/of webshops.
Ze leveren design tegen een betaalbare prijs.
Gestart op een zolderkamertje in 1998 bezitten
ze inmiddels een bedrijfspand op het Rak 20. En,
zo vertrouwde Caroline de aanwezigen toe, in
2018 wordt gestart met de bouw van een nieuw
pand aan de overkant van de weg. Dat Zuiver een
goede bedrijfsstrategie heeft, blijkt wel uit de verschillende awards die zij hebben gewonnen. In
2015 won Zuiver nog de Zaanse ondernemersprijs
en in 2016 werden ze uitgeroepen tot het beste
bedrijf van Noord-Holland. Alle aanwezigen vonden het verhaal van Caroline interessant en waren
door deze enthousiaste ondernemer geboeid.

Overig nieuws
Ook Tom Verkade was gastspreker. Aanleiding
was de overdracht van het Verkade-archief aan de
gemeente Zaanstad op 27 september. Hierdoor
zijn de telgen van Verkade ervan verzekerd dat
de geschiedenis van Verkade niet verloren gaat.
Het zorgvuldig bewaarde archief, dat van grote
historische en culturele waarde is, is nu ook voor
anderen te zien. Wilt u meer lezen, vraag dan de
notulen op van de vergadering van 6 november.

of een lekker cornetto-ijsje bij warm weer. Alles
geheel verzorgd voor slechts 5 euro. U bent van
harte welkom.

Activiteiten Lambert Melisz
In het wooncomplex Lambert Melisz bieden vrijwilligers iedere woensdagmiddag om 12.30 uur
een warme maaltijd aan in ons wijkrestaurant.
Het wijkrestaurant wordt gerund door een groep
enthousiaste vrijwilligers, volgens een van te
voren vastgesteld rooster. Het is extra druk als er
op heerlijke patat, kroketten, sla, appelmoes of
cornetto’s wordt getrakteerd. Op 11 oktober was
het zo’n gezellige patatdag.
Om de drie maanden worden de buurtbewoners
uit de naaste omgeving ook uitgenodigd te komen
dineren. Het maximale aantal deelnemers is op 42
personen gesteld. De vaste groep op woensdagmiddag is rond de 18 personen. Er wordt voor een
drankje gezorgd, een wijntje of een frisdrankje,

Tom Verkade en Caroline van Velze tijdens de vergadering.
Foto: Fred Eerenberg.

Op de vergadering van 4 december is wethouder
Sanne Baerents aanwezig.
Carla van den Puttelaar voor Dorpscontact

De volgende vergadering is 4 december om
20.00 uur 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 of dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

Programma december

5 december sinterklaasbingo
12 december muziek met het Good Tunes Trio
19 december kerstfeest van 19.00 tot 21.00 uur

Carla de Groen , vrijwilliger Lambert Melisz

Terugblik
In de oktobermaand is zoals altijd de eerste dinsdagmiddag gestart met Bingo. De zaal was weer
vol en er waren leuke prijsjes. Het optreden van
het muzikale duo Steen & Been was ook geslaagd.
Ze mogen van de bewoners volgend seizoen
zeker terugkomen. De lezing van René van Heiningen ging dit keer over Terschelling. En men is veel
wijzer geworden over dit eiland met al zijn pracht!
Wij bedanken hem hierbij nogmaals, want het is
een heel werk om de dia’s en verhalen te bundelen. Het optreden van Dagorkest Zaanstreek/
Waterland was een feestje, want wat kunnen ze
spelen. Een ieder hoopt het orkest in Lambert
Melisz nog eens terug te zien. De oktobermaand
werd afgesloten met een Bingo.

Marion Bruins

Patatdag in Lambert Melisz. Foto: Fred Eerenberg.
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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

EEN DUURZAME TOEKOMST BEGINT BIJ...

www.desolarstore.nl | Ronde Tocht 48 | Zaandam | 075-8200280
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op met Gerda of Marianne op 075-6310 352 of
info@dorpshuis-westzaan.nl

Traditionele Japanse krijgskunst

Keezen, een leuk oud-Hollands spel
De donkere maanden komen er weer aan, tijd
voor ouderwetse gezelligheid. Keezen is een
spannende mix van kaarten en een bordspel, en
voor iedereen te leren van jong tot oud. Vanaf 21
januari organiseert De Kwaker maandelijks een
keesbordtoernooi. Gezelligheid is daarbij troef!
Iedere 3e zondag van de maand, aanvang 13.00
uur. Data: 21 januari 2018, 18 februari, 18 maart en
15 april. De kosten zijn € 7,50. Hiervoor krijg je een
lekker hapje (drankjes zijn voor eigen rekening) en
de winnende drie stellen krijgen een leuke prijs.
Aan het einde van het seizoen wordt er tevens een
jaarprijs uitgereikt, met wisselbeker.
Aanmelden per stel van twee personen kan op
075-6310 352 of via info@dorpshuis-westzaan.nl

Snertdag
Ook in 2018 is er weer een Snertdag. Noteer alvast
in de agenda: zaterdag 6 januari, aanvang 13.00
uur. De entree is gratis en natuurlijk is er heerlijke

verse snert. Ook zijn er optredens van het Dagorkest Zaanstreek/Waterland en Het Kapiteinskoor.
Info: www.dagorkestzaanstreekwaterland.nl en
www.kapiteinskoor.nl. Nadere informatie over
het complete programma volgt in De Wessaner
van 21 december en op de site www.dorpshuiswestzaan.nl

Nieuwe vrijwilligers
Voor diverse functies zijn we op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers. Eén dag per week op
de administratie, barmannen en vrouwen voor
vaste activiteiten of op oproep basis, een keer per
maand of een keer per jaar. Of het begeleiden van
activiteiten voor ouderen, maar ook voor jongeren. Kortom, lijkt het je wat om vrijwilliger te worden in ons dorpshuis, neem gerust eens contact

Fudoshin ryu is een traditionele krijgskunst ontstaan uit voornamelijk oude Japanse jiujitsu-stijlen. Je leert jezelf te verdedigen door de aanval te
onderbreken en over te nemen. De aanval wordt
geneutraliseerd of vroegtijdig onderbroken, de
balans wordt verstoord en vervolgens wordt de
aanval van de aanvaller via een atemi en worp
of een gewrichtsklem onschadelijk gemaakt. In
fudoshin ryu kennen wij geen wedstrijden. Er is
wel een vorm van sparring, maar dat gebeurt pas
als men de basis enigszins beheerst. Ons hoofddoel is zelfverdediging, zowel fysiek als mentaal.
Verder wordt er aan het begin en einde van de les
veel aandacht gegeven aan meditatie, ademhalingstechnieken en zen: het hoofd en hart leegmaken van negatieve gedachtes en het ego.
Door het beoefenen van fudoshin ryu zul je positieve veranderingen merken op vele vlakken van
je leven. Fysiek ga je je sterker, vitaler en gezonder
voelen. Wil je deze unieke krijgskunst ook leren?
Dat kan elke vrijdagavond van 20.00 tot 21.30 uur,
voor € 32,50 per maand, met sensei Kevin Neijzing.
Info: www.fudoshinryu.nl kevinneijzing@gmail.
com. Eerste proefles gratis.

Lichtjesavond
Historische Vereniging
De eerste ‘In Memoriam’ Lichtjesavond in Westzaan was op 27 oktober een feit. Het was een
indrukwekkende, maar zeker ook sfeervolle, ingetogen avond die zeker voor herhaling vatbaar is.
Vanaf de start werd met een flinke groep mensen
richting de begraafplaats gewandeld, onder leiding van onze wijkagent Peter van ‘t Veer en Fred
Eerenberg. Fred heeft onderweg en op de begraafplaats mooie foto’s gemaakt.

Het voelde vanaf de eerste stap als heel bijzonder
je kon de saamhorigheid onder de mensen letterlijk voelen. Bij de Dolphijnstraat kwamen we
langs de schitterende straatlantaarns van Gallery
of Dreams, die speciaal voor deze gelegenheid de
lichten volop hadden aangedaan. Het pad richting
de begraafplaats was speciaal voor de wandelaars
verlicht. Voorbij de poort van de begraafplaats
waande je je in een soort wonderland. De bezoekers werden door Lucinda van de Ven verwelkomd
met een gedicht. Daarna begon het Westzaans
Dameskoor op een van de podia adembenemend
mooi te zingen, afgewisseld met gedichten van
Rick van der Made, Lucinda van de Ven en solozangeres Karin ten Cate. Na de twee minuten stilte
konden de aanwezigen napraten in een door de
Historische Vereniging verzorgde grote tent. In de
aula was gelegenheid tot het bekijken van oude

boeken van de begraafplaats, ook van het begin,
toen de begraafplaats in gebruik werd genomen.
Lucinda, Rick en Karin hebben hun gedichtenbundels en cd’s aangeboden tegen een mooie prijs.
Het was een zeer waardevolle avond voor iedereen. Mede dankzij de medewerking van de vele
vrijwilligers, de begraafplaatsbeheerder, de wijkmanager Monica Briefjes, de gemeente Zaanstad,
de DekaMarkt en de Coop hebben we een onvergetelijke avond kunnen organiseren.
De Historische Vereniging Westzaan organiseert
in december en januari een expositie van alle
Westzaanse musea in het stadhuis. In samenspraak met de gemeentearchivaris Frans Hoving
hebben wij kunnen regelen dat alle museums in
Westzaan hun mooiste stukken in de vitrines
kunnen exposeren. Deze vitrines zijn tot stand
gekomen op initiatief van wethouder Rita Visscher-Noordzij. De expositie is alleen te bezichtigen op de openingstijden van het stadhuis. Wij
mogen de vitrines begin december gaan vullen,
waarna een officiële opening met genodigden zal
volgen. Datum en tijdstip zijn nog niet bekend. De
musea die meedoen zijn het Brandweermuseum,
Gallery of Dreams, Historische Vereniging Westzaan, Loodgietersmuseum Van ‘t Kaar, Schaatsmuseum Lambert Melisz, Sinterklaasmuseum,

Foto: Fred Eerenberg

Stichting Westzaanse Bodemvondsten Kok Voogt,
Stichting Lettergieten en Stichting Willem Jansen.
Westzaanse Winter Fair
Op zaterdag 9 december staat het bestuur van de
Historische Vereniging in Dickenskleding op de
Westzaanse Winter Fair met o.a. houten kerstbomen, de Zaanse Kalender en de boekjes met de
historische wandelingen door Westzaan.

Historische Vereniging Westzaan,
Ingrid Jahn, voorzitter
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Nieuw kunstgebit?
Gegarandeerd de beste zorg
voor u en uw kunstgebit!
kunstgebi
BEL VOOR

EEN

AFSPRAAK

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

075 - 670 76 3
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

•

VESTIGINGEN

•

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 pikante yoghurt erover, gevolgd door de kruidenpuree. Bestrooi met de pompoenpitten of pijnboompitten en daarover de korianderblaadjes.

Heb je nog een pompoen in de tuin, dan heb ik een lekker recept. Geen soep of taart, maar een heerlijk
vegetarisch gerecht. Het recept is van Yotam Ottolenghi. Hij is geboren in Israël en heeft in London
een kookopleiding gevolgd. Hij is gespecialiseerd in vegetarische gerechten. Er zijn al verscheidene
kookboeken van hem verschenen. Dit recept komt uit zijn kookboek Plenty more.

Pompoen met chili-yoghurt en
koriandersaus
Vegetarisch hoofdgerecht
4 personen
Voorbereidingstijd: 20 minuten
Bereidingstijd: 45 minuten (oventijd)
Wat hebben we nodig:
1 flespompoen (of een andere pompoen)
1 theelepel kaneel
6 eetlepels olijfolie
1 ½ theelepel zout
50 gram koriander
1 teentje knoflook
20 gram pompoenpitten (of geroosterde pijnboompitten)
200 gram Griekse yoghurt
1½ theelepel srirachasaus (voor mij onbekend maar
er is een alternatief: gebruik een pittige chilisaus, of
anders zoete chilisaus met sambal

Bereiding:
Verwarm de over op 220°C. Snijd de pompoen over
de lengte doormidden, verwijder de pitten en snijd
de vrucht in parten van 2 cm dik en circa 7 cm lang.
Laat de schil zitten. Doe de parten in een grote
kom met de kaneel, olie, wat zout en royaal peper.
Meng alles, zodat de pompoen met een dun laagje
is bedekt. Leg de stukken op de schilkant op de
bakplaat en rooster ze 35-40 minuten tot ze gaar
zijn en de bovenkant begint te kleuren. Haal ze uit
de oven en laat ze afkoelen. Doe voor de kruidensaus de koriander (wat bewaren voor garnering),
knoflook, olie en royale snuf zout in een blender,
pureer alles tot een pasta en zet opzij. Schakel
de oventemperatuur terug naar 180°C. Strooi de
pompoenpitten op de bakplaat en rooster ze 6-8
minuten. Het vliesje zal openbarsten en de inhoud
wordt licht en krokant. Haal ze uit de oven om af te
koelen. Roer vlak voor het opdienen van de pompoenen de yoghurt en srirachasaus door elkaar.
Leg de pompoenparten op een schaal, sprenkel

Sundays@Staphorsius
Tot eind december is bij Galerie Staphorsius, J.J. Allanstraat 287b, ‘Natuurlijk Natuur’ te zien: een expositie
van hedendaagse schilderijen, tekeningen en beelden
in realistische stijl met het thema natuur. Van dinsdag
tot en met zaterdag 9.00-17.00 uur. Vrije toegang.

Weetje:
Pompoenen zijn zeer oude gewassen en vormen
samen met kalebassen en komkommers een familie. In Midden- en Zuid-Amerika werden al tussen
9000 en 7000 jaar v.Chr. pompoenen verbouwd.
In de 16e eeuw werd de pompoen voor het eerst
in Europa geïntroduceerd. Er zijn verschillende
soorten pompoenen. De reuzenpompoen kan
wel 1 meter omvang bereiken, met een gewicht
van 70 kilo. De zwaarste pompoen ooit woog 1190
kilo. Verder heb je o.a. de flespompoen, spaghettipompoen en een Japans ras genaamd hokkaido.
En natuurlijk worden de grote pompoenen in de
Verenigde Staten gebruikt voor lampionnen bij het
Halloweenfeest.
Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Decemberconcert Dagorkest
Zaanstreek/Waterland
Wat u kunt verwachten
is een enthousiast orkest
met een eigentijds repertoire dat gebaseerd is
op ‘Een knipoog naar
de Kerst’. We zijn supertrots dat violist Sergei
Fedosjeenko en het Lapis
Ensemble onder leiding
van Wietse Stuurman hun
medewerking
hebben
toegezegd.

Met Sundays@Staphorsius is de galerie een aantal zondagen geopend, van 13.00 tot 17.00 uur. Op 3 december vertellen Nico Hoogland, Bert Knispel en Hennie
van Dijk over hun fascinatie voor de natuur en hun verschillende invalshoeken en technieken om deze weer
te geven.
Op 17 december geven Nico Hoogland, Hennie van
Dijk en Ger Zaagsma demonstraties. De galerie is ook
op Tweede Kerstdag ’s middags geopend.

Foto: Fred Eerenberg

Publicatiekasten

Elk jaar organiseert het Dagorkest Zaanstreek/
Waterland een eigen concert met speciale
gastoptredens. Voor het eerst in ons bestaan
doen we dat in de Grote Kerk in Westzaan.

Zij gaan soleren, maar Sergei zal ook samen
met het orkest een paar prachtige nummers
ten gehore brengen. Alles onder de bezielende leiding en regie van onze dirigent Rolf
Hoogenberg.

Westzaan heeft twee publicatiekasten, een op de Zuid
en een op de Noord. Onder aan de kolom Belangrijke
adressen op pagina 27 van De Wessaner staan de contactgegevens van de beheerders van de kasten. Hebt u
iets te publiceren, laat het dan niet groter zijn dan A4.
Er worden soms publicaties op A3-formaat aangeboden, maar die zijn te groot voor de kasten. Dank u voor
uw medewerking.
Ingrid Jahn

Dat vinden we een prachtige locatie: de akoestiek en ambiance zijn geweldig. We willen er
graag ons jaarconcert ten gehore brengen en
iedereen voor 10 december uitnodigen dit bij
te wonen. De aanvang is om 14.00 uur en voor
de prijs hoeft u het niet te laten, deze is € 10,inclusief een kopje koffie of thee. Kinderen
hebben gratis toegang.

Er is ook weer een tombola met mooie prijzen. Kortom, het wordt een unieke, muzikale
middag. U bent van harte uitgenodigd en we
hopen u op 10 december te mogen verwelkomen in de Grote Kerk. Kaarten kunt u bestellen via het secretariaat: Wil Kleiss, wilkleiss@
kpnplanet.nl of 075-6212 458. Of aan de zaal,
maar vol is vol!
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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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ZUIDERVERMANING

Landelijke
Zonnebloemloterij
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
bedanken die geholpen heeft met het verkopen
van de zonnebloemloten en natuurlijk ook de
kopers van de loten. Met de opbrengst (en soms
een gift van particulieren) kunnen wij weer leuke
dingen organiseren. Zie ons uitje naar Bergen aan
Zee en Castricum.
Op 9 oktober zijn in Westzaan de volgende prijzen gevallen: eindcijfers 3762: €50, eindcijfers 095
en 746: Albelli fotoboeken twv € 17,90, eindcijfers
164: bloemen twv € 15,-. We kunnen iets over het
hoofd gezien hebben, dus controleer uw lot(en)
op www.zonnenbloem.nl/loterij of teletekst.

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

Sollazzo Ensemble
met Florentijnse
vroegrenaissance:
bovenaards raffinement

Zonnebloemuitje
Op donderdag 12 oktober zijn we met de liftbus
met 40 gasten en 4 vrijwilligers naar Bergen aan
Zee geweest. De eerste dag weer met zon! Gasten in de rolstoel konden ook mee. Na koffie en
appeltaart met slagroom zijn we naar het zeeaquarium geweest. Hierna gingen we met de bus
richting Castricum, naar het Ruiterhuys voor een
gevarieerde lunch (soep, focacciapuntje, wrap,
mini-kroket en verse sla). Als afsluiter kregen de

gasten nog een drankje aangeboden. Het was
een ontspannen uitje voor iedereen. Ook hebben
we weer dankbaar gebruik gemaakt van onze
dorpsbus De Groene Koets om gasten naar de
liftbus op de Kerkstraat te brengen.
Het Sollazzo Ensemble.

Arnold Sol schrijft over de historie
van Westzaan
Eerste exemplaar voor
‘Kleidoiffie’ Marie Kleij
In De Kazerne in Westzaan vond onlangs de
boekpresentatie plaats van het boek ‘Uit de
historie van Westzaan’, geschreven door Westzaner Arnold Sol. Tijdens de gezellige en goed
bezochte bijeenkomst reikte Sol het eerste
exemplaar uit aan de Westzaanse Marie Kleij,
die het redigeerwerk van het boek belangeloos
voor haar rekening nam.
Kleij heeft jarenlang als raadslid voor de PvdA
in de gemeenteraad van Zaanstad gezeten, was
voorzitster van de Westzaanse Gemeenschap
en heeft talloze functies gehad in allerlei vrijwilligerswerk.
Verder is ze een voorvechtster voor het behoud
van de Zaanse streektaal, was initiatiefneemster van het ‘Groot Zaans Dictee’ en heeft jarenlang een column in de krant geschreven onder
het pseudoniem ‘Kleidoiffie’.
Sol laat ruim 200 foto’s zien van Westzaan, waarvan er veel nooit gepubliceerd zijn. Daarnaast
schrijft hij uitgebreide verhalen uit de geschiedenis van Westzaan, met veel nieuw ontdekte
feiten. Boerderijen, branden, molens en prachtige Zaanse huizen komen voorbij, evenals vele
Westzaners uit het verleden, maar ook van nu. De
prachtige uitgave is uitgevoerd als luxe hardcover,

Arnold Sol en Marie Kleij met ‘Uit de historie van Westzaan’.

112 pagina’s geheel in kleur. Arnold Sol schreef als
vijftienjarige zijn eerste boek ‘Westzaan in oude
ansichten’, dat precies veertig jaar geleden, in
1977, verscheen. Er kwamen meer boeken van
zijn hand en ook werkte hij mee aan diverse boeken over de Zaanstreek.
Enkele jaren geleden verscheen zijn laatste boek
‘Zaanse molens in heden en verleden’, dat nog
beperkt in de boekhandels verkrijgbaar is. Twintig jaar lang was Sol bestuurslid van de Historische Vereniging Westzaan en ook al ruim twintig
jaar betrokken bij Vereniging Zaans Erfgoed.
Het boek is te koop voor € 27,95 in de Zaanse
Brunaboekhandels en Stumpel in Krommenie. In
Westzaan bij de Westzaanse Zuivelboerderij Bax,
Albers Bloemsierkunst en Bakkerij Verhagen.

Aan het einde van de veertiende eeuw kende
Florence een enorme culturele bloei. Uit de mix
van internationaal georiënteerde kooplui en de cultureel onderlegde middenklasse werd een nieuwe
elite geboren. Muziekmanuscripten en zogenaamde zibaldoni, persoonlijke notitieboekjes, gunnen
ons een blik op het Florentijnse muziekleven van
die tijd. Onze gids daarbij is het jonge maar indrukwekkende Sollazzo Ensemble uit Bazel. Ze breken
een lans voor de virtuoze, onverschrokken muziek
van Landini en zijn tijdgenoten.
Het Sollazzo Ensemble: Yukie Sato en Perrini
Devillers (sopraan), Vivien Simon tenor, Sophia
Danilevskaia (vedel), Roger Helou (organetto),
Vincent Kibildis (harp) en Anna Danilevskaia (vedel
en muzikale leiding).
Datum: donderdag 7 december, 20.15 uur
Duur: 60 minuten, geen pauze.
Kaarten: € 23,- Kaartverkoop via Oude Muziek of
030-2329 010

Kerstconcert Amsterdamse Accordeonvereniging Insulinde
Een sfeervol kerstconcert door het Ensemble en
het orkest van de Amsterdamse Accordeonvereniging Insulinde onder leiding van Marja Vrieling.
Tevens met medewerking van Vocalgroup Barbees
& Barflies. Op het programma staan bekende kerstliederen.
Datum: Zondag 17 december, 14.30 uur
Kaarten: € 5,- Nadere informatie en reserveringen:
M. Vrieling 036-5362 269
Zoals altijd in de Zuidervermaning Westzaan zijn dit
concerten met kaarslicht en is 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
landbouwmechanisatie

www.smitenalles.nl

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

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

Uitgeest

Molenwerf 3, 1911 DB
T: 0251-319065
M: 06-21574068
E: info@smitenalles.nl
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écht technisch
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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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Sinds 1916 een begrip in de Zaanstreek.
Zuiddijk 97 • Zaandam • Tel. 075 - 616 41 25
slagerijderidder
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Op zoek naar

worstmakerij. Diverse maaltijden, soepen en broodjes.

23-02-16 11:42

De
puzzel
van
INGRID

Dit is geen prijspuzzel, u kunt de oplossing
dus niet inzenden. De oplossing vindt u in
het volgende nummer.
De oplossing van de puzzel van Peter in
het vorige nummer is GAAT ONS HUIS
VERZAKKEN. Veel puzzelplezier.

Kunst in de
kerk ‘Onderweg naar
Kerst’

KRUISWOORDRAADSEL
Horizontaal: 1 binnenkort, 6 opstandeling, 12 Bijbelse vrouw,13 Sine anno (afk.), 15 aanhechting, 17 brandresten,
19 haven in Zuid-Afrika, 22 meisjesnaam, 23 vervoermiddel, 25 aan elkaar binden, 26 laaghartig, 27 aanslag op de
tanden, 29 deel van de hals, 30 smerig, 31 liefkozen, 33 natuurlijk logaritme, 34 bovenaards wezen, 35 computerafdeling, 36 Europeaan, 38 deel van het hoofd, 39 tegenover (afk.), 41 plaats in Noord Holland, 45 selenium (afk.),
48 muzieknoot, 50 krampachtige samentrekking, 52 water in Friesland, 53 waterdier, 56 fase waarin nieuwe kennis
wordt opgedaan, 59 uitroep, 61 jongensnaam, 62 deel van de dag, 64 bijgerecht, 67 Duitse politieke partij, 68 een
beetje, 70 arrondissement in Frankrijk, 71 zwart paard, 72 gebouw, 73 luister, 74 meisjesnaam, 75 oorsmeer, 76 schrijver, 77 ijsmerk, 78 lage druk (afk.), 81 onzes inziens (afk.), 82 raadgever, 88 verpleegster (Eng.), 90 dat is latijn (latijn),
91 alvorens, 93 muzieknoot, 97 reeds, 99 lol, 101 brandresten, 103 vogel, 105 kledingstuk, 108 slee, 109 haardracht,
111 anonieme alcoholisten (afk.), 113 knoflooksaus, 115 veldvrucht, 116 meisjesnaam, 118 dienstbode, 119 aanspraak,
120 sportmerk, 122 wiel, 123 landcode van Kenia, 124 beschuldigen, 126 selenium (afk.), 127 perplex, 128 ondernemingsraad (afk.), 129 dartterm, 131 aanbouwsel, 132 feestdag.
Verticaal: 2 laatstleden (afk.), 3 deel van
een schip, 4 getroffen, 7 ambitie, 8 wasplaats, 9 boom, 11 geen geld (Zaans), 13
klos, 14 wintersportplaats in Colorado,
16 continu, 18 mohammedaans gebed,
20 meisjesnaam, 21 moment, 22 eerste koemelk na het kalven, 24 gebouw
in Amsterdam, 26 deegwaar, 28 stuk
steen, 30 niet dichtbij, 32 Nederlands
(afk.), 34 bordspel, 37 mannelijk dier, 38
familielid, 40 vonnisuitvoerder, 42 laag
gelegen, 43 emmer, 44 delfstof, 45 stil!,
46 toekomstig, 47 onderwijsinstituut,
49 water in Friesland, 50 intiem dansen,
51 Europeaan, 54 golfterm, 55 deugniet,
57 gemeentehuis, 58 ondersteboven,
60 buitengewoon lid van iets, 61 Amerikaans ruimtevaartuig, 63 staat (Frans), 65
ent, 66 geneeskrachtige plant, 67 alleen,
69 afkorting voor heilige, 71 persoonlijk
voornaamwoord, 79 niet vast, 80 mannelijk (afk.), 82 filmgroep, 83 deel van de
hals, 84 melkklier, 85 slimmerik, 86 vis, 87
groep, 89 Bijbelse stad, 92 lengtemaat,
95 familielid, 96 kunstwerk, 98 varken
(Zaans), 100 vogelpoep (Zaans), 102 vervelende, 103 Association of Tennis Professionals (afk.), 104 deel van een schip,
106 onder andere (afk.), 107 einder, 108
pseudoniem, 110 waterkering, 111 ambitie, 112 niet deze, 114 grondsoort, 116
meisjesnaam, 117 bloeiwijze, 120 Griekse
letter, 121 muziekteken, 124 zwembad,
125 landtong, 127 afkorting op een visitekaartje, 130 persoonlijk voornaamwoord.
Zijn de woorden juist ingevuld, dan lees
je bij 46 en 94 horizontaal de naam van
een gebouwtje dat op het dak boven de
deegmakerij van de biscuitfabriek van
Verkade stond.
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Hannelieke van de Beek exposeert tot 8 januari in de
Grote Kerk haar werk ‘Onderweg naar Kerst’. Op zaterdag
16 december en zaterdag 23
december is de kerk extra geopend van 14.00 uur tor 16.00
uur. Ook tijdens de kerstmarkt
op 9 december kunt u haar
werk komen bewonderen.
Hannelieke van de Beek volgde
haar opleiding monumentale textiel aan de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunsten in Den
Haag. Haar kunst wordt in vele
kerken in Nederland geëxposeerd.
De kunstwerken vormen regelmatig een onderdeel van bijzondere diensten en hoogtijdagen.
De schilderijen die de komende
weken in de kerk worden geëxposeerd laten o.a. Jezus en Maria met
kind zien. Hannelieke werkt met
textiel, natuurlijke vindsels, hout,
lood, glas en steen. In natuur en
landschap en in de ontmoeting
met mensen ervaart zij tegelijk het
mysterie van de Bijbel. Haar beelden op doek ontstaan door het
samenvoegen van fotografie, schilder- en borduurwerk. In dit proces
laat ze zich leiden door woorden,
herinneringen en gedachten van
het moment. Ze vallen haar toe!
De kunstwerken worden regelmatig gepubliceerd in tijdschriften en boeken. Hannelieke maakt
fotokaarten met gedichten en
uitleg van de symboliek. Tijdens
de expositie zullen deze kaarten
te koop worden aangeboden. Wij
hopen u graag te verwelkomen.
Ria Knossen
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EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

Wandelweg 41B • 1521 AB Wormerveer
Tel.: 075 - 621 21 08 • info@renaudwitgoed.nl
W W W. R E N A U D W I T G O E D . N L
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INSTALLATIEMAN

...aangenaam.

www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

T (075) 621 66 07 | M 06 22 44 86 96
E klerkrichard@gmail.com

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

•
•
•
•

Gré Vis

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

Handbeschilderde geboortestoeltjes
Speciaal bloemwerk@evenementen
Stylingadvies binnen- en buiten
Diverse workshops

Opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan

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

-

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

Ruud Kerkhoff

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

HOUSE OF NAILS

Je ziet het verschil!

• Gespecialiseerd in
Gel- en Acrylnagels
• Manicure
• Gelpolish op teennagels
• Docent bij Magnetic
Nail Design B.V.
• Jarenlange ervaring

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

www.vandijkstijl.nl



www.drvr.nl

KINDERTUIN WESTZAAN
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.
Speerpunten:
Bewegen, natuur ervaren, samen spelen,
leren van elkaar en
buiten zijn.
Meer info op kinder tuin.nu
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Jacobus van Waertstraat 1
1551 CH Westzaan
t 075-6218688 / m 06-20821806
e house-of-nails@hetnet.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

Spreekuren Westzaanse huisartsen

Doopsgezinden

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

3 dec
10 dec
17 dec
24 dec

25 dec
31 dec

U kunt een afspraak maken tussen 8.00 en 17.00 uur
op 075-6353806. Voor een afspraak dezelfde dag of
voor het aanvragen van visites en recepten belt u
vóór 10.00 uur. Zie ook: www.huisartswestzaan.nl.

Spoedgevallen

Maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur: 06-19993189
en bij grote spoed: 112. Zorg dat u uw
medicijngegevens en uw verzekeringspasje bij de
hand hebt.

Waarneming

Tussen 17.30 en de volgende morgen 8.30 uur, in de
weekenden en op feestdagen kunt u voor medische
hulp naar de centrale huisartsenpost bellen:
075-6533000.

Apothekersdienst

Buiten de openingstijden van uw eigen apotheek
kunt u in de Zaanapotheek in het Zaans
Medisch Centrum terecht voor spoedrecepten:
075-6552555, fax: 075-6552559.

Verloskundigen

Om de week kunt u op woensdagochtend op
Torenstraat 4 terecht voor het spreekuur van
verloskundigen.
Zie www.verloskundigenassendelft.nl.

Veilig Thuis

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bel gratis 0800-2000. Dag en nacht,
ook in het weekeind.

10.00 uur ds. Jaap Brusewitz
10.00 uur Wat bezielt… Lucie Brusewitz
10.00 uur ds. Tjalling Kindt
19.30 uur Kerstavond, zang en teksten,
de Nederlandse versie van Carols and
Lessons
Eerste Kerstdag 10.00 uur ds. Jaap
Brusewitz
geen dienst

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten in Beverwijk, Meerstraat 62
3 dec
9.30 en 16.00 uur ds. L. J. Koopman
10 dec voorbereiding Heilig Avondmaal
9.30 uur ds. L. J. Koopman
16.00 uur ds. G. Vos, Mijdrecht
17 dec viering Heilig Avondmaal
9.30 en 16.00 uur ds. L. J. Koopman
24 dec 9.30 uur ds. A.K. Wallet, Schoonrewoerd
14.30 uur ds. H. de Graaf, Urk
25 dec Eerste Kerstdag 9.30 en 16.00 uur
ds. L. J. Koopman
26 dec Tweede Kerstdag 10.30 uur
gezinskerstfeest
31 dec Oudjaarsdag 9.30 en 16.00 uur ds.
L. J. Koopman
1 jan
Nieuwjaarsdag 10.30 uur ds. L.J .Koop
man

Gereformeerde Gemeente Westzaan
3 dec
10 dec
17 dec
20 dec
24 dec
25 dec
26 dec

10.00 en 15.30 uur leesdienst
10.00 en 15.30 uur leesdienst
10.00 en 15.30 uur leesdienst
19.30 uur ds. A. Schot
10.00 en 15.30 uur leesdienst
Eerste Kerstdag 10.00 en 15.30 uur
leesdienst
Tweede Kerstdag 9.30 uur kerstfeest
met en voor de kinderen
Oudjaarsdag 10.00 leesdienst en
15.30 uur oudjaarsdienst

Dorpsbus

31 dec

Sociaal Wijkteam

Protestantse Gemeente Westzaan

Hebt u de dorpsbus nodig voor vervoer? Bel
De Groene Koets voor een afspraak: 06-13445600.

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:

3 dec
10 dec
17 dec
24 dec
24 dec
25 dec
31 dec

10.00 uur ds. J.P. Schouten, Naarden
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
16.30 uur kinderkerstfeest
10.00 uur ds. R. Visser, Amsterdam
22.30 uur kerstnachtdienst ds. C. Visser,
Westzaan
Eerste Kerstdag 10.00 uur ds. C. Visser,
Westzaan
Oudjaarsdag 10.00 uur ds. C. Visser,
Westzaan

Colofon
Redactie
Redactie

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

Inleveren kopij

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

Voor advertenties

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

Secretariaat bestuur

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

Financiële administratie

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

Bankrelatie

Rekeningnummer: NL61 RABO 0370123506

Kopij volgende nummer

Uiterlijk 1 december 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 donderdag
21 december 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.

Albert Einstein zei: ‘Het geheim van
creativiteit is weten hoe je je bronnen
moet verbergen.’

Ingrid Jahn, Kerkbuurt 40,
tel: 075-6153348/06-17171793
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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

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

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

Bona Gecertiﬁceerd Vakman,
certiﬁcaatnummer NL31093

Meer dan 80 verschillende verse vlaaien

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

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
LIE V IN W E STZA A N

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

N AT U U R L I J K M O O I

