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‘Hoera! www.westzaan.nl 
is in de lucht!’

Modern times
Wij waren in onze straat één van 

de eersten met telefoon. De buur-

vrouw kwam vaak bellen voor een 

dubbeltje per keer. Later rekende 

mijn vader een kwartje omdat ze 

te vaak kwam. Toen mijn zusje 45 

jaar geleden naar Hamburg ver-

trok vanwege de liefde was mijn 

moeders grote troost het weke-

lijkse telefoongesprek met haar. 

Ontspannen kon ze daarvan niet 

genieten omdat mijn vader tijdens 

zo’n gesprek altijd zenuwachtig 

heen en weer ijsbeerde om haar 

per minuut te melden hoelang 

ze al aan de lijn hing. (‘Dien, acht 

minuten’). Bellen naar het buiten-

land kostte een gulden per mi-

nuut. Wat zou mijn moeder nú ge-

noten hebben van ongelimiteerd 

gebruik van telefoon en internet. 

Het was zonder digitale moge-

lijkheden eigenlijk behelpen in 

het contact. Daarin is veel verbe-

terd en betaalbaarder geworden. 

We draaien onze hand niet meer 

om voor het skypen met familie, 

vrienden en kennissen en ma-

ken makkelijk gratis gebruik van 

Whatsapp all over the world. En al-

les is op te zoeken op een website. 

Ook Westzaan heeft er een. Een 

eigen website. Webmasters Fred 

Eerenberg en Alex van der Hoe-

den zijn de stille beheerders op de 

achtergrond. Een vak apart. Naast 

hun gewone werk. En als je ze wilt 

bereiken kan dat gewoon gratis 

via webmaster@westzaan.nl.

Linda Wessels,
De redactie

U wordt van harte uitgenodigd 
een bezoek te brengen aan de ver-
nieuwde website van de Westzaanse 
Gemeenschap , nu beschikbaar op 
www.westzaan.nl. Het was een heel 
avontuur om de domeinnaam ‘West-
zaan.nl’ te kunnen verkrijgen. Er blijkt 
een levende handel in domeinnamen 
op het internet te zijn. Na stevige 
onderhandelingen door de WG, is het 
uiteindelijk gelukt een logische en 
bekend klinkende naam te bemach-
tigen.  Met trots presenteren wij nu 

zicht van ons dorpsblad De Wessaner 
vanaf 2004 en een fotoalbum. Oude 
nummers van De Wessaner zijn met 
één muisklik te downloaden in pdf-
formaat. De website is voorzien van 
een zoekfunctie en een direct link 
naar de Facebookpagina ‘Je bent een 
Westzaner als…’ Kijkt u zelf maar op 
www.westzaan.nl. De site is uiteraard 
nog ontwikkeling. De webmasters of 
beheerders van de site zijn Alex van 
den Hoeden en Fred Eerenberg. 

de vernieuwde website. Bent u op 
zoek naar het laatste digitale nieuws 
van de WG met haar vele aangesloten 
commissies, verenigingen en stichtin-
gen, dan kunt hier goed terecht. De 
site is overzichtelijke ingedeeld in hel-
dere categorieën: Feesten en Geden-
ken, Geschiedenis en Cultuur, Muziek, 
Ondernemen, Ontmoeten, Ontspan-
ning, Sport en Verbinden. Daarnaast 
is er informatie over de Westzaanse 
Gemeenschap, de Historische Vereni-
ging, een actuele agenda, een over-

Vernieuwde website WG mooier, 
duidelijker en actueler
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Zaanweg 116, 1521 DR  Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Van Zaane Tweewielers

Westzijde 64, 1506 EG Zaandam 075 617 30 15, www.zaane.nl

Fietsen • Elektrische fietsen • Scooters 
• Motorscooters • Accessoires

Witte Vlinderweg 30A | 1521 PS Wormerveer | 075 621 64 88 
06 40 21 81 11 | info@larsboot.nl | www.larsboot.nl

Openingstijden showroom: dinsdag en vrijdag 10.00-17.00 uur en uiteraard op afspraak.

Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan, Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136
www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl

Menu

‘Drieluikje’
Vitello Tonnato met tonijnmayonaise,

Paté en Croûte met cranberry compote en
Spianata Romana met olijven tapenade


Gebakken Skreifilet op een bedje van wilde 

spinazie met citroensaus
Skreifilet zoals de Noren deze winterkabeljauw noemen is Noors voor zwerver en verwijst 

naar het trekkende bestaan van deze vis, die voornamelijk wordt gevangen in het 
winterseizoen rond de Lofoten, ongeveer 150 km boven de Poolcirkel. De vangst wordt sterk 

gereguleerd en is dus kleinschalig en verantwoord. Voor de Noren heeft Skrei dezelfde 
beleving als Hollandse Nieuwe voor ons heeft: een delicatesse waar men naartoe leeft

of
Kalfs -cordon bleu met pittige pomodorisaus


Schwarzwalder kirsch mousse met 

warme kersen en slagroom

€ 27,50
Bovenstaand menu wordt  geserveerd met gemengde salade en keuze uit friet of 

gebakken aardappelen. Reserveren is noodzakelijk, zie onze website www.deprins-westzaan.nl.

Diverse soorten brood, banket, 
pizza en hartige broodjes.

Kom ook eens genieten van 
een heerlijk kopje koffi  e met gebak!

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, 
zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur.

Bezorging is mogelijk, ook in de avond.

Bakker Verhagen
Kerkbuurt 64, 1551 AE Westzaan

Tel. 075-6284041   

Diverse soorten brood, banket, 
pizza en hartige broodjes.

Kom ook eens genieten van 
een heerlijk kopje koffi  e met gebak!
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Sinds wanneer woon je op Nauerna?
Sinds 2005. Ik wilde graag in de Jordaan blijven 
wonen, maar ik woonde daar heel klein. Twee 
vrienden van mij woonden samen in Nauerna en 
ik paste wel eens op hun hond. Als ik daar dan een 
nacht geslapen had, kwam ik zo tot rust dat het 
leek of ik een week op vakantie was geweest. Als 
strafrechtadvocaat heb ik een hectisch leven met 
problematiek van cliënten, zittingen en ben ik veel 
onderweg. Toen hun buurman overleed heb ik dat 
huis kunnen kopen. Ik hou van 
cabaret, kunst, toneel en film, 
wat heel toegankelijk was in 
Amsterdam. Ik dacht dat ik echt 
een stadsmens was, maar ik 
ben gewoon een dorpsvrouw. Om de gekte van de 
stad achter me te laten en zo dat dorp in te rijden... 
Dan hoef ik nergens meer naartoe en ben ik blij als 
ik op de bank zit met een goed boek.

Waar ben je geboren?
In Amsterdam-Oost, in de Tweede Oosterpark-
straat. Mijn ouders zijn toen wij jong waren naar 
Diemen gegaan, waar ik tot mijn zeventiende 
gewoond heb. Ik ben daar echt gevlucht. Ik ging 
van school en mijn ouders gingen scheiden. Een 
tijdje woonde ik bij een vriendje in een kraakpand 
aan de Prins Hendrikkade. Mijn moeder had mijn 
vader verlaten, zonder geld of diploma’s, dus ik 
dacht: dat gaat mij niet gebeuren. Zorg altijd voor 
jezelf. En dat is gelukt. Ik ben in de horeca gaan 
werken en gaan reizen: Argentinië, Brazilië en een 
jaar als au pair naar Israël. Op mijn 23ste kwam ik 
terug en heb ik alsnog de havo en het vwo gedaan. 
Voor de school voor de journalistiek werd ik uitge-
loot. Op een feestje kwam ik een rechter tegen die 
me vroeg: waarom ga je geen rechten studeren? 
Ik kende niemand uit dat vak, maar had wel een 
groot rechtvaardigheidsgevoel. Ik ben naar de VU 
gegaan en vanaf de eerste dag wist ik dat dat pre-
cies was wat ik wilde. Ik was 33 toen ik afstudeerde. 
Geen makkelijke leeftijd om ergens te beginnen, 
want ze hebben liever iemand van 25 die ze nog 
kunnen vormen.

Waar heb je sindsdien gewerkt?
Ik ben begonnen als jurist bij de gemeente Bever-
wijk. Ik was tijdens mijn studie gefascineerd door 
de forensische psychiatrie, wat betekent dat men-
sen vanuit hun stoornis zware delicten plegen 
of iemand om het leven brengen. Daarna ben ik 
gevraagd om als jurist te werken bij de oprichting 
van een tbs-kliniek in Venray. Maar mijn hart lag 

niet bij de directie, maar bij die jongens. Ik ben-
toen advocaatstagiaire geworden op een advo-
catenkantoor. Wat een verhaal hè, als ik het zo 
terug beluister… En uiteindelijk ben ik voor mezelf 
begonnen en nu ben ik hier. Ik ga met veel plezier 
naar mijn werk; wat ik doe is echt een cadeautje.

Wat houdt strafrecht eigenlijk in?
Strafrecht is als de overheid jou verdenkt van een 
strafbaar feit, zoals autorijden met te veel alcohol 

op; dat je in een ruzie iemand 
mishandelt; iets steelt in een 
winkel of iemand om het leven 
brengt. Maar ook als je een hen-
nepplantage in je achtertuin 

hebt. Allemaal dingen die volgens de wet strafbaar 
zijn. De officier van justitie vervolgt je en jij hebt 
recht op een advocaat die ervoor zorgt dat je een 
eerlijk proces krijgt. Ik ben trouwens ook gevraagd 
om als ‘advocaat voor de klas’ aan kinderen van 
groep 8 te vertellen wat mijn werk inhoudt. Ieder 
kind kan met justitie in aanraking komen. Ook bij 
agressieve kinderen is er een oorzaak dat ze zo zijn, 
want geen een kind wordt al ‘meppend’ geboren. 
Ik probeer dat kinderen beeldend en in rollenspel-
len uit te leggen. Om ze ook iets van moraliteit bij 
te brengen.

Je bent te gast geweest bij DWDD en 
hebt meegedaan aan de serie Strafplei-
ters van Coen Verbraak.
DWDD ging over Michael P en Anne Faber. Advo-
caat Richard Korver stelde dat als je niet meewerkt 
aan een onderzoek dat een verdachte dan sowieso 
tbs moet krijgen. Ik was het daar niet mee eens, 
omdat je eerst moet vaststellen of iemand een 
stoornis heeft; vaststellen of iemand het mogelijk 
nog een keer gaat doen. Kreeg ik vervolgens mail-
tjes met: Laat Michael P maar eens even bij jou en 
je kind langsgaan. Wat mij daarin verbaast is toch 
die kortzichtigheid.

Is er binnen het strafrecht een mis-
vatting, die je hier ‘recht’ zou kunnen 
zetten?
Poeh, eh… Ik doe ook zedenzaken. En krijg ook de 
moeder van die ‘zedenmeneer’ voor mij. Er is geen 
moeder die zegt: doe mijn zoon maar de doodstraf. 
Mensen hebben zo snel een vooroordeel. ‘Hang ze 
maar op’, ‘Stop ze maar weg’. Daarom zeg ik: het 
kan iedere vader of moeder overkomen dat zijn 
kind met de politie in aanraking komt en/of zelfs 
een kind misbruikt. Dat kan. 

Zijn er zaken die je niet doet?
Tot op heden nog niet. Vanuit mijn professionaliteit 
kan ik iedereen verdedigen. Ook als Michael P mor-
gen belt is hij welkom. 

Vind je publiciteit leuk?
Nou, toen ik werd gevraagd voor die serie Kijken in 
de Ziel vond ik dat wel terecht. Ik vind mezelf een 
heel goede advocaat. De laatste jaren werden er 
vaak steeds dezelfde mensen gevraagd, terwijl er 
wel een nieuwe lichting is gekomen. Willem Anker 
en Bénédicte Ficq zaten ook in die serie. Zij zijn echt 
voorbeelden voor mij. Een paar jaar geleden heb 
ik Keith Bakker bijgestaan. Ook een zedenzaak die 
veel publiciteit trok, waardoor ik werd uitgenodigd 
bij Pauw & Witteman. Die hebben me flink gepro-
beerd aan te pakken. Ik was toen net zwanger van 
Luca.

Hoeveel uur per week werk je ongeveer?
Ik denk zo’n 40 à 45 uur. Voor Luca maak ik graag 
tijd vrij. Na school gaat hij naar de Kindertuin hier-
naast. De woensdag probeer ik vrij te houden, ook 
om te sporten. Op de donderdag en de vrijdag is 
Luca bij zijn vader. Die woont in Amsterdam en is 
kunstenaar, dus dat is heel leuk voor Luca. Ter ont-
spanning ga ik graag naar Bind en Yada Yada op het 
Hembrugterrein.

Heb je contact met andere ouders hier in 
Westzaan?
Er zitten ontzettend leuke moeders op De Kroos-
duiker, waar ik leuk contact mee heb. Ik ga wel eens 
met hen naar Yada Yada of kom hen daar tegen. 
Ik doe regelmatig dingen op school: ik lees voor, 
ik doe de boekenruiling voor de bibliotheek, dus 
ik probeer daar absoluut een rol in te hebben als 
het kan. Maar er moet ook brood op de plank. Op 
mijn vrije zondag wil ik graag met mijn kind zijn. Ik 
ben erg gesteld op mijn privacy. Ik werk hard, mijn 
kind is vaak bij de opvang en dan ben ik blij als ik ’s 
avonds thuis op de bank zit. 

Vervolg zie pagina 11>>

‘Eigenlijk gewoon een 
dorpsvrouw’

IN DE SCHIJNWERPER
Lucy Oldenburg: 
‘Geef mensen een tweede kans’

Strafrechtadvocaat Lucy Oldenburg woont met haar zoon Luca op Nauerna. Bij Zaanschap op 
Zuideinde 50 huurt ze een ruimte met haar Advocatenkantoor Oldenburg. Luca (5) zit op de 
Kroosduiker-Zuid.

Lucy Oldenburg
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Rechte tocht 9d, 1507 BZ Zaandam  
Tel: 075 - 631 23 84
Mob: 06 - 532 31 977
E-mail:     r.hotting@hottingelektrotechniek.nl 
Internet:    www.hottingelektrotechniek.nl

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

Banden en velgen  -  Uitlijnen

Uitstekende service en kwaliteit
voor een scherpe prijs!

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan
Telefoon 075 622 72 62

www.autobedrijfbrakenhoff.nl

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

Banden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  Uitlijnen

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan
Telefoon 075 622 72 62

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan
Telefoon 075 622 72 62

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan
Telefoon 075 622 72 62

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan
Telefoon 075 622 72 62

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  WestzaanAutobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan

Di. t/m Za.
geopend

www.saenbike.nlwww.mrboat.nl voor advies en de scherpste prijzen!
Diverse soorten epoxy - glasweefsel - vulmiddelen - kleurstoffen - hulpmiddelen

M. SLAAP & Zn  v/h W.H. Spiegel

J.J. Allanstraat 64, 1551 RN Westzaan 
Tel. 075 - 616 27 08, E-mail: mslaap@outlook.com

sedert 1948

  rolluiken
  markiezen
  lamellen
  jaloezieën

  zonneschermen
  rolgordijnen en horren
  knikarmzonneschermen
  ook voor onderhoud en reparaties

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

Uw financieel
specialist
met kantoren in Broek in Waterland 

en Wervershoof.

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

Sandra Klokkemeijer Robert Spil

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilSandra Klokkemeijer

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilRobert van Spil

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

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen 

en gehoorbescherming

Verzekerd van
Deskundig en persoonlijk advies

 

 

Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan.  

NAD / Bluesound    High Res muziek,  

draadloos.  Advance Acoustic. Temporal  

Coherence. Hepta. Indiana Line.  Traditionele audio installaties. 

 Luidsprekers, AV meubels   Audio en B&O reparatie.  

Zeilenmakersstraat 1B Openingstijden www.hepta.nl 
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N A T U U R  I N  E N  O M  W E S T Z A A N  -  F R E D  E E R E N B E R G

Meerkoet, de ‘ Jezus’ 
onder de vogels

Van oorsprong zijn meerkoeten echte 
moerasvogels, met typisch gevormde 
grote poten, zonder zwemvliezen, die 
bijzonder geschikt zijn voor het lopen 

op drijvende vegetatie (kraggen) en 
wortels van lisdodde. De meerkoet 
is overal te vinden waar zoet water is: 
meren, moerassen, oevers, plassen, 

rietland en ruigten. Gebieden met 
een flinke oeverbegroeiing, zoals in 
de Zaanstreek, zijn populair, hoewel 
de soort zich ook goed kan redden in 
vaarten met een beschoeiing en nau-
welijks waterplanten. Dan bouwen ze 
bijvoorbeeld vlotten van plastic afval.
Het dier is trouw aan zijn broedge-
bied. Het komt elk jaar terug naar 
dezelfde sloot of hetzelfde meer. Hij 
doet er natuurlijk zijn voordeel mee 
om zowel in de winter als in de zomer 
bekend terrein op te zoeken. Dan 
leert hij de beste plekjes vinden: waar 
het goed voedsel zoeken is, waar de 
minste gevaren dreigen.  
Gekscherend wordt de meerkoet wel 
de ‘Jezus’ onder de vogels genoemd. 
Het lijkt net of hij over het water kan 
lopen. De vogel is echter een rela-
tief zware, wat lompe vogel die niet 
zomaar kan opstijgen. Hij maakt een 
onmiskenbaar hoog geluid, vaak in 
de buurt van druk opspattend water.

Op het grasveld bij de Het Prinsen-
hofstraat zie ik de rode ogen en hel-
derwitte snavels van een groot aantal 
hongerige hoenders. Op onhandig 
groot lijkende poten schieten hun 
grijszwarte bolle lichamen links en 
rechts door elkaar. Het is winter. In de 
vijver drijven de vogels knus op een 
hoopje, veilig bij elkaar. Als het stevig 
gaat vriezen zullen ze nog dichter bij 
elkaar kruipen, om het wak gezamen-
lijk open te houden.  In de zomerpe-
riode zie de vogels helemaal niet zo 
dicht op elkaar. Dan wordt het eigen 
territorium zwaar bevochten, tot 
bloedens toe.

Veel Westzaners komen dagelijks 
langs de vijver en willen nog wel-
eens iets te eten bij zich hebben. Voer 
ze niet, de koeten hebben genoeg 
natuurlijk groen en gezond voedsel, 
dat ze gemakkelijk langs de rietkra-
gen kunnen opscharrelen.

Er is bijna geen sloot in Westzaan zonder meerkoeten (Fulica atra). 
Bij ons is voldoende zoet water met veel oevervegetatie te vinden. In 
Nederland is het aantal meerkoeten gestegen, met uitzondering van 
de duinstreken. Ze zijn zo gewoon geworden, dat we er niet meer bij 
stilstaan. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de meerkoeten in ons 
gebied geen vaste verblijfplaats heeft. Ze moeten duizenden kilome-
ters  vliegen om hier te overwinteren. Door het ringen van de vogels 
weten we dat het niet uitzonderlijk is dat ze ‘s zomers rond Moskou 
broeden. Dat verwacht je niet als je de ronde, bolle lichaamsbouw ziet.

De poten van de meerkoet.De meerkoet.

De Westzaanse molenaar Bart Nieuwenhuijs 
van Het Prinsenhof was zeer verguld om de 
nieuwe roeden (twee wieken uit één stuk) 
te mogen ‘steken’. Dat is jargon voor het in-
schuiven van de roeden door de askop (het 
kruis).

De Vereniging Zaanse Molen had Bart Nieuwen-
huijs de opdracht gegund. Bart was heel content 
met deze eervolle, ambachtelijke klus. Alles moest 
met de hand gebeuren. Het zware hijswerk kon 
niet met een grote telescoopkraan gedaan wor-
den. Daarvoor ontbrak een stevige ondergrond. 
De oude pelmolen uit 1721 staat immers midden 
in het moerassige open Westzijderveld. Daarom 
moest er voor het hijsen een kaapstander (windas) 
aan te pas komen.
De oude roeden waren niet oud, nog geen tien 

jaar. De ingreep is bedoeld als preventieve maatre-
gel. Als roeden bestaan uit twee delen kunnen de 
bouten losschieten. Daarom moeten bij tientallen 
molens in het land de wieken vervangen worden. 
Vervelend natuurlijk, maar er is één voordeel: de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vergoedt alle 
kosten. De molen staat al te lange tijd stil. Zonde. 
De nieuwe roeden lagen al een aantal weken 
klaar voor transport bij de oude pakhuizen Waal, 
Maas en het Schepel aan de Veerdijk in Wormer. 
De houten heklatten zijn op deze historische plek 
gemaakt en systematisch genummerd, zodat 
bij de demontage de delen die bij elkaar horen 
weer precies op dezelfde plaats terecht zouden 
komen. De houten onderdelen werden eerder al 
gewolmaniseerd. Dit is het impregneren van hout 
met verduurzamingsmiddelen. De onderdelen 
zijn op dekschuiten naar Het Prinsenhof gevaren.  

De nieuwe roeden werden pas geleden daadwer-
kelijk gestoken. Bart Nieuwenhuijs hoopt dat de 
nieuwe wieken korte tijd later weer vrolijk rond 
zullen draaien.

Fred Eerenberg

Nieuwe roeden voor molen Het Prinsenhof

De nieuwe roeden komen aan bij Het Prinsenhof.
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Op zoek naar een 
mondhygiënist?

 
075-7711481

info@eengezondgebit.nl
eengezondgebit.nl

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

 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 

Mode maken is leuk en 
iedereen kan het leren.

Diverse cursussen: patroontekenen,
lingerie en kneepjes van het vak enz.

Opleiding costumiere of coupeuse
is mogelijk in deeltijd te volgen.

Meer info?
Ferna Hellingh 06-24121168

www.modevakschoolnewstyle.nl

HIER HAD

UW
ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie over  
adverteren in 

kunt u mailen naar  
jan.steijn@tiscali.nl

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

Fitcircuit

  

Communicatieweg Oost 12
Watertoren, 7e verdieping
Assendelft

tel  (075) 642 38 25
mob 06 23 15 97 78
info@joek-aa.nl

www.joek-aa.nl

Tijdens de nieuwjaarbijenkomst 
van de Westzaanse Gemeen-
schap en Dorpscontact op 8 
januari maakte Wouter Veenis 
bekend dat de Historische Ver-
eniging de prijs van het Geertje 
Visser-Schoenfonds gewonnen 
heeft. De prijs is een wisseltrofee 
van kunstenaar Leonard Frede-
riks, bloemen en een bescheiden 
geldbedrag. Hij wordt jaarlijks 
uitgereikt aan de Westzaner of 
groep die zich het meest ver-
dienstelijk heeft gemaakt voor 
Westzaan. 

De 33 jaar bestaande Historische 
Vereniging Westzaan werd in 2016 
na het vertrek van Linette Pielken-
rood, Tiny Goeman Borgesius en 
Johan van der Stelt met opheffing 
bedreigd. Tijdens de jaarvergade-
ring van de Westzaanse Gemeen-
schap kon gelukkig een doorstart 

bekend gemaakt worden. Ingrid 
Jahn (voorzitter), Daniëlle Koopman 
(secretaris) en Alex van der Hoeden 
(penningmeester) namen het stokje 
over.
Er werd direct begonnen met een 
eigen Facebookpagina. In mei was 
er een uitje naar het Zuiderzeemu-
seum. In juni 2017 werd een archief-
kamer ingericht in de monumentale 
boerderij van Daniëlle en haar man 
Bouke Koopman. Er werden twee 
nieuwe boekjes met historische 
wandelingen uitgegeven: ‘Van Bak-
kersloot tot Kikkertse Kluft’ en ‘Van 
Bakkersloot tot Overtoom’. In sep-
tember deed de Historische Vereni-
ging met het Schaatsmuseum mee 
aan De Dag van Westzaan. Daarbij 
was de boerderij met de archief-
kamer opengesteld en werden in 
de Noord en de Zuid historische 
rondleidingen verzorgd. In oktober 
hield de vereniging een sfeervolle 
lichtjesavond op de begraafplaats. 
Op 16 november vond de ledenver-
gadering plaats, met een lezing van 
Gerrit Volkers over de geschiedenis 
van de Grote Kerk. Op 9 december 
was de Historische Vereniging met 
een kraam present op de West-
zaanse Winterfair. Ten slotte begon 
in december een presentatie van 
acht Westzaanse musea en verzame-
lingen in vitrines in het stadhuis te 
Zaandam. 

Drukke nieuwjaarsbijeenkomst
Prijs voor Historische Vereniging

Gerda Steenbergen, Herma de Boer, Mignon 

van der Leij, Robert Stevens en Piet Zwikker 

van Herleving krijgen een bloemetje voor hun 

optreden. Foto: Fred Eerenberg.

Op maandag 8 januari werd 
in het Reghthuys de jaarlijkse 
nieuwjaarsbijeenkomst van de 
Westzaanse Gemeenschap en de 
commissie Dorpscontact gehou-
den. Dorpscontactvoorzitter Jerry 
Jahn constateerde een groeiende 
belangstelling voor de vergade-
ringen van Dorpscontact, steeds 
op de eerste maandag van de 
maand. Op 5 februari is het weer 
zo ver. Dan is er een lijsttrekkers-
debat van partijen die meedoen 
aan de gemeenteraadsverkiezing.

Waarnemend voorzitter van de 
Westzaanse Gemeenschap Mar-
cel Haarhuis keek terug op een 
geslaagd jaar met veel mooie acti-
viteiten. Hij vond het alleen jammer 
dat het (nog) niet gelukt was nieu-
we mensen te vinden om Konings-
dag te organiseren. 
Ook dit jaar was er de verkiezing 
van de meest verdienstelijke West-
zaner of groep. De eer viel ditmaal 
ten deel aan de Historische Vereni-
ging Westzaan. De voorzitter van 

de stichting Geertje Visser-Schoen, 
Wouter Veenis reikte de prijs uit aan 
Huib en Ingrid Jahn en Alex van der 
Hoeden. 
Voor de nieuwjaarborrel begon 
brachten leden van toneelver-
eniging Herleving ten slotte op 
komische wijze enkele opvallende 
gebeurtenissen uit het afgelopen 
jaar naar voren. Daarbij werden ze 
ondersteund door een schout met 
zijn schrijver. 

Nieuwjaarsbijeenkomst
gezellig druk

Het bestuur van de Historische Vereniging tijdens de  

prijsuitreiking. Alex van der Hoeden, Huib Jahn en  

Ingrid Jahn. Foto: Fred Eerenberg.

Danielle Koopman is inmiddels 
gestopt met haar werkzaamheden 
voor de Historische Vereniging. 
Haar taak als secretaris is overge-
nomen door Peter Huisman, oud-
redacteur van dit blad.

Wouter Veenis bedankte de vereni-
ging van harte voor haar verdien-
sten en wenste het bestuur veel 
succes met het vervolg van de acti-
viteiten.
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door WILLEM TIP/deel 21

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

Het Zaanse landschap
het eenzame eilandje 
Elba in de Middelland-
se Zee. De grote Slag 
bij Waterloo, twee jaar 
later, betekende voor 
hem het definitieve 
einde. Een zeilschip 
zette hem veilig af op 
het verre Sint Helena. 
Daar, omringd door de 
golven van de zuide-
lijke Atlantische oce-
aan, sleet hij zijn laatste 
jaren (tot 1821). Intus-
sen herwon Holland 
eind 1813 zijn zelfstan-
digheid. Onmiddel-
lijk na de volkerenslag 
verschenen hier zegevierend de Pruisen en de 
Russische kozakken uit Oekraïne. Zij vormden de 
voorhoede van de andere bondgenoten. Zegevie-
rend trokken ze half november Amsterdam bin-
nen. Vreugde heerste alom. Iedereen droeg weer 
uitbundig het oranje. De nationale kokardes lagen 
voorgoed op zolder, naast de restanten van de vrij-
heidsbomen. Twee weken later zette de prins van 
Oranje, de latere koning Willem I, voet aan land in 
Scheveningen. Hij werd uitgebreid verwelkomd.
Bij de velen die hem kwamen gelukwensen waren 
vanzelfsprekend ook weer de Zaanse regenten. 
Van patriottische gedachten was geen sprake 
meer. Heel opvallend gold dat voor de Zaandamse 
burgemeester Hendrik Göbel, benoemd nog onder 
Napoleon. Alles stelde hij in het werk om het Wil-
lem I bij zijn bezoek aan Zaandam naar zijn zin te 
maken. Intussen was hij al zo vaak van kleur veran-
derd dat de bevolking hem schertsend uitmaakte 
voor Hein de Draayer. Voor hem en voor de andere 
Zaanse regenten was het patriottische avontuur 
echter afgelopen. Holland had nieuwe wetboeken 
gekregen, een nieuwe inrichting van het bestuur, 
een nieuwe rechtspraak, nieuwe maten en gewich-

ten, nieuwe achterna-
men, huisnummers, 
een burgerlijke stand, 
een kadaster. Dat 
bracht duidelijkheid en 
overzicht. De welvaart 
in de Zaanstreek was 
echter nauwelijks meer 
dan een fletse herin-
nering. Afzetmarkten 
waren door anderen 
overgenomen, vooral 
door Engelsen. De 
Zaanstreek kon nog 
wel leveren in zijn eigen 
achterland, maar zelfs 

daar was de Engelse 

Het jaar 1810 bracht het eind van het koninkrijk 
Holland. Koning Lodewijk Napoleon had naar de 
mening van zijn keizerlijke broer de Franse belan-
gen niet voldoende gediend. Dat moest anders, 
vond de keizer. Zeer tegen zijn zin werd Lodewijk 
opzij gezet. Vervolgens lijfde de keizer het land 
zonder veel omhaal bij Frankrijk in. Als zoge-
naamde prins-stadhouder werd een Fransman 
aangesteld. In een enkele pennenstreek bereikte 
Napoleon daarmee wel wat de Zonnekoning zijn 
leven lang had nagejaagd: een natuurlijke noord-
grens voor het Franse rijk. En zelfs meer dan dat: 
Frankrijk reikte over de Rijn heen tot aan de boor-
den van de Noordzee.
Drie jaar lang kreeg Holland nu zijn volledige deel 
van alle veranderingen die Parijs nodig vond. 
Behalve de rechtspraak en het landsbestuur wer-
den ook de politie, belastingen en het leger ver-
nieuwd. Het Continentaal Stelsel, met zijn blokkade 
van Engeland, werd met kracht gehandhaafd, zeer 
tot schade van de Nederlandse handel en scheep-
vaart, zeker ook die van de Zaanstreek. Buitengaats 
was de Engelse vloot nog steeds oppermachtig. Ze 
maakte aan de Hollandse overzeese handel, of wat 
daarvan nog over was, doeltreffend een eind. De 
Kaapkolonie ging als Nederlands steunpunt voor 
altijd verloren.
In het Franse leger kreeg Holland ook zijn rol toe-
bedeeld. Zeker niet naar genoegen. De Franse 
dienstplicht, ‘conscriptie’ was nieuw. Vooral de 
opkomstplicht van mannen boven de officiële 
dienstplichtleeftijd van zesentwintig jaar leidde 
tot onrust. In april 1813 werden in Zaandam na 
rellen zelfs zes executies van dienstweigeraars 
voltrokken. Het barse optreden was overigens wel 
een teken aan de wand. De Franse bezetter begon 
zenuwachtig te worden. Napoleons ster was in het 
jaar daarvoor al bedenkelijk gedaald. Zijn verove-
ringstocht naar Rusland had hij zien mislukken. Het 
nieuwe jaar bracht hem geen beter nieuws. In de 
Volkerenslag bij Leipzig (oktober 1813) vond hij zijn 
eerste ‘Waterloo’. Die nederlaag voerde hem naar 

concurrentie te merken. 
Veel mogelijkheden voor vernieuwing of uitbrei-
ding zag men voorlopig niet. De Zaankanters zoch-
ten ze ook niet op. De kooplieden en industriëlen 
waren door hun geld heen. Nieuwe tegenvallers 
konden ze even niet gebruiken. Van stoomkracht 
hielden ze zich voorlopig verre. De berichten 
over brekende onderdelen en ongelukken elders 
waren hun genoeg. De zelfbewustheid en voor-
uitstrevendheid van de zeventiende eeuw hadden 
plaatsgemaakt voor omzichtigheid en afwachten. 
Met de arbeidersbevolking was het niet veel beter 
gesteld. De lange werkeloosheid had gaten gesla-
gen in haar vakkennis. Velen zaten thuis. Wie nog 
werk had, ontving niet meer dan een karig loon. De 
boerenstand ging het evenmin goed. Goedkoop 
graan uit Rusland drukte de prijzen. De negentien-
de eeuw begon niet onder een goed gesternte. ■

Beeldmateriaal: 
Westzaanse Digitale Beeldbank

Keizer Napoleon op veldtocht.

Koning Willem I komt in 1813 in Amsterdam aan.

Burgemeester Hendrik Göbel van Zaandam werd 
Hein de Draayer genoemd.
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Op zoek naar een 
mondhygiënist?

 
075-7711481

info@eengezondgebit.nl
eengezondgebit.nl

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

 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 

Mode maken is leuk en 
iedereen kan het leren.

Diverse cursussen: patroontekenen,
lingerie en kneepjes van het vak enz.

Opleiding costumiere of coupeuse
is mogelijk in deeltijd te volgen.

Meer info?
Ferna Hellingh 06-24121168

www.modevakschoolnewstyle.nl

HIER HAD

UW
ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie over  
adverteren in 

kunt u mailen naar  
jan.steijn@tiscali.nl

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

Fitcircuit

  

Communicatieweg Oost 12
Watertoren, 7e verdieping
Assendelft

tel  (075) 642 38 25
mob 06 23 15 97 78
info@joek-aa.nl

www.joek-aa.nl
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D.H. Pielkenrood - van Mechelen

J.J. Allanstraat 189

1551 RD Westzaan

06-51034508

linette@pielkenroodvastgoed.nl

www.pielkenroodvastgoed.nl

    linkedin.com/in/linettepielkenrood

  Linette
Pielkenrood

Puur natuur!
Bij ons kunt u terecht voor de echte 

Westzaanse zuivel zoals yoghurt, 
kwark en melk.

Daarnaast vindt u vlees, eieren, 
sappen en het servies van Wiebe 

van der Zee.Tevens verkopen 
wij Schippers kaas. We helpen u 
graag bij het samenstellen van een 
geschikt cadeau, relatiegeschenk of 

kerst pakket.Geniet van een heerlijk 
boeren ijsje op ons Rustpunt!

www.westzaansezuivelboerderij.nl

Westzaanse 
Zuivelboerderij

Kijk voor steeds wisselende maandacties op 

www.wereldkeukenwestzaan.nl

Wereldkeuken Westzaan - Overtoom 65-67 1551 PE Westzaan

Reserveren? Bel 075-2027153/075-6120045 of mail wereldkeukenwestzaan@gmail.com

- Feesten, partijen,  
lunches en diner

- Diverse gerechten  
buiten de kaart!

- Gratis eigen  
parkeergelegenheid.

- 7 dagen per week 
geopend!De gezelligste huiskamer 

van de Zaanstreek

De Watering 1, 1503 VR Zaandam (t.o. flat de Noordwachter)
telefoon 075-61 44 215 / 06-55 78 67 73
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Jubileumboek WKV Roda 100 jaar

Roda ontwaakt
Het is 1940 als Roda weer tot leven komt. Aan Jaap 
de Boer, Eg Bergers en Wim Harwijne hebben we 
het te danken dat we nu het honderdjarig jubile-
um vieren. Als soldaten, gelegerd bij Amersfoort, 
halen zij onder elkaar mooie herinneringen op uit 
de tijd dat zij als aspirant-lid bij Roda speelden. 
Het plan ontstaat om de club weer nieuw leven in 
te blazen zodra zij zijn afgezwaaid. In maart 1939 
zit de diensttijd er na elf maanden op en beginnen 
zij met de voorbereidingen. 
Toch is de tijd er niet rijp voor. Voor heroprichting 
van een korfbalclub is op dit moment logischer-
wijs weinig interesse, want de wereld is onrustig 
en dat is ook in Westzaan voelbaar. Jaap de Boer 
schrijft daarover in het veertigjarig jubileumboek: 
‘In Duitsland was een man met een snor die er 
vreemde methoden op na hield. Hij en zijn ‘partei-

genossen’ hadden liever kanonnen dan boter en 
dat moest uiteindelijk scheef lopen.’ Nederland 
mobiliseert en ook de drie moeten weer onder 
de wapenen. De inval van de Duitsers volgt op 
10 mei 1940. Na vijf dagen strijd en enige weken 
gevangenschap keren zij weer behouden thuis. 
Nederland is bezet. De spanningen zwakken wat 
af, er is weer aandacht voor sport en spel. Jaap, Eg 
en Wim wagen het erop en typen een aantal uit-
nodigingen voor dorpsgenoten met korfbalzin en 
benaderen een aantal oud-leden. 

Een gedeelte van de tekst van de uitnodiging: 
‘Reeds geruimen tijd bestaat het plan om in ons 
dorp weer een korfbalvereeniging op te richten. 
Het is altijd zeer jammer geweest dat de vereeni-
ging R.O.D.A. niet is blijven bestaan, want het was 
een zeer nette sportieve club van bijzonder gehal-

te. Bovendien was het toenmaals 
de eenige vereeniging in West-
zaan die niet door de verdeeld-
heid Noord en Zuid beïnvloed 
werd, m.a.w. waarvan in ons dorp 
geen twee vereenigingen waren. 
Wat zou het niet heerlijk zijn als er 
in Westzaan weer een korfbalver-
eeniging was en de sportliefheb-
bers niet juist naar een andere 
plaats behoeven te gaan om van 
deze edele sport te genieten.’
Op 15 augustus is het zover. Er 
melden zich 26 leden op de verga-
dering in de oude soos van hotel 
De Prins. Dezelfde locatie als waar 
de vereniging in 1918 werd opge-
richt. De Prins, waar ome Ko van 
der Werff de scepter zwaait, zal 
evenals in de beginjaren van veel 
betekenis zijn voor Roda. Ome Ko 
is zeer enthousiast, hij diept tij-
dens die vergadering een nieuwe 
bal op uit een oude kast en vertelt 
mooie verhalen over het ‘oude 
Roda’ en de vele gezellige Roda-
feesten in De Prins. 

De opbouw kan beginnen
Er breekt een zeer drukke tijd aan 
voor deze enthousiaste initiatief-
nemers van begin twintig. Alles 
moeten ze weer van de grond af 
opbouwen, zoals de contacten 

met de Noord-Hollandse Korfbalbond (NHKB) 
en die met de zusterverenigingen. Het terrein, 
de inrichting en het materiaal moeten in orde 
gemaakt, en dat is nog wel even een probleem. 
De oude stek, het Jahnterrein aan de Krabbel-
buurt (nu J.J. Allanstraat), wordt weer in gebruik 
genomen, maar is in zeer slechte staat. Er volgt 
een oproep aan oud-leden van Roda om de nog 
aanwezige shirts beschikbaar te stellen. ZKV is 
zo vriendelijk twee korven af te staan en oud-lid 
J. May schenkt de palen. Na aankoop van ballen 
en manden kan de training beginnen. De eerste 
oefenwedstrijd is op 7 september 1940 tegen 
Groen Geel 3 en Roda wint met 2-0. Grappig om 
te lezen is dat de verbandtrommel nog intact is. 
Ook het kassaldo is er nog steeds.

Amusement en gezelligheid
Naast de sport biedt Roda veel ruimte voor amu-
sement, gezelligheid en vriendschap. En dat is 
een welkome afleiding in deze donkere tijden. De 
feestavonden met Sinterklaas en Kerst zijn ‘knal’, 
zoals de Rodianen dat zelf noemen. Er is een vol 
programma, met in de middag sketches, voor-
drachten, zang, toneel en vervolgens een geza-
menlijke maaltijd met zelf meegebracht brood. En 
als hoogtepunt ’s avonds dansen met een band. 
En dan niet te vergeten de welbekende revues. In 
1943 brengt de toneelclub de revue ‘Wij lachen bij 
wat tegenspoed’ drie keer ten tonele. Het is een 
daverend succes en het levert veel nieuwe leden 
en donateurs op. Oud-lid A.J. Allan schrijft sket-
ches die betrekking hebben op de korfbalsport 
en Roda. Wel is het noodzakelijk dat alle revue- en 
toneelteksten vooraf goedgekeurd zijn door het 
Departement van Volksvoorlichting en Kunsten 
in Den Haag. Verder is het verboden muziek ten 
gehore te brengen van Joodse componisten, met 
politieke strekking of met Engelse tekst. En daar 
zie je dan wel weer duidelijk dat we bezet zijn 
door het naziregime.
In oktober 1945 schrijft het tweehonderdste lid 
zich in, het is aspirant Lia Couwenhoven. Samen 
met de tweehonderd donateurs is dat ongeveer 
vijftien procent van de Westzaanse bevolking. Dit 
schitterende resultaat is verkregen door vijf jaar 
keihard werken door bestuur en commissieleden. 

Dit en nog veel meer is te lezen in het ‘Jubile-
umboek WKV Roda 100 jaar’. Tijdens de officiële 
jubileumreceptie in het Roda-clubgebouw op 3 
februari zal het eerste exemplaar worden aange-
boden aan de wethouder van sport Jeroen Olthof. 
De oplage is beperkt, u kunt nu alvast een exem-
plaar reserveren via de website van Roda: www.
wkvroda.nl en ga naar de menuknop 100-jarig 
jubileum. De prijs van het boek is € 19,50. 

In de beginperiode boekt Roda successen in de competitie van de Zaanse Korfbalbond, 
het ledental groeit gestaag en ook de aanwas van jeugd is voldoende. Daar komt begin 
jaren dertig een einde aan. De crisis breekt uit; de belangstelling voor de korfbalsport in 
Westzaan wordt minder. Als leden buiten Westzaan werk kunnen vinden, betekent dit vaak 
vertrek uit het dorp. Het aantal twaalftallen neemt per jaar af en in 1933 blijft inschrijving 
van een twaalftal voor de competitie uit. Het is gebeurd met Roda, de club komt in de slaap-
stand terecht, zeven jaar lang.

Klaas Kindt (links) en Jaap de Boer treden op als Flip en Flap tijdens een van de 
revues in de oorlogsjaren.
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Simone Dijkman
M A K E L A A R D I J

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

DE NVM MAKELAARS UIT  WESTZAAN
Voor aankoop, verkoop en taxatie van uw woning.
 Geen intrekkingskosten en geen verborgen kosten.
Zie voor onze tarieven  www.simonedijkman.nl of  
bel 075 7725155 voor een gratis waardebepaling.

Molenwerf 9  •  1541 WR  Koog aan de Zaan
Telefoon (075) 63 555 11  •  www.apotheekwestzijderveld.nl

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie. 

Gebruikt u verschillende medicijnen?  

Met de  MEDICATIEROL 
houdt u het overzicht!

AD medicijnrol Apotheek Westzijderveld.indd   1 10-03-16   17:56

www.FinenzoZaanstad.nl     
Telefoon: (075) 612 14 17

Op ons kun 
je rekenen

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

Tel. 075 - 616 48 85
www.oudenaren.nl

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

Ook voor schade aan de caravan of camper!

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

Tel. 075 - 616 48 85
www.oudenaren.nl

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

Ook voor schade aan de caravan of camper!

www.schramadvocaat.nl

Nauerna 40A - 1566 PD Assendelft

 T 075 670 74 44 - F 075 670 88 45

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar
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Bridgenieuws
Ook in 2018 staan er weer een aantal gezellige bridge-
drives gepland. We starten hiermee op zondag 14 
januari om 13.30 uur. De drives zijn voor iedereen 
toegankelijk, beginners of gevorderden, wel of geen 
lid van de bridgebond. Aanmelden kan tot uiterlijk 
dezelfde zondag 12.00 uur via de mail: dmschool-
meester@gmail.com. Entree slechts € 6,- per paar. 
Hiervoor krijgt u een gezellige middag bridge met 
een aantal lekkere hapjes. Indien uw bondsnummer 
bij ons bekend is worden ook uw behaalde meester-
punten bijgeschreven. De agenda 2018:  zondag  11 
februari, 11 maart en de laatste voor de zomerstop is 
8 april.

Bridgeclub De Kwaker 
Bridgeclub De Kwaker speelt iedere dinsdagavond 
van 19.30 tot 22.30 uur. We zijn dringend op zoek naar 
nieuwe leden! Zowel beginners als gevorderden zijn 
van harte welkom.  Hebt u geen bridgepartner dan 
zullen wij naar die op zoek gaan. Loop gerust eens 
binnen of bel Marianne Kaatee voor informatie. Ook 
willen we in 2018 starten met een nieuwe cursus o.l.v. 
een bij de bridgebond aangesloten  leraar. Meld u  
vrijblijvend aan, bij voldoende animo gaan we van 
start. De cursus zal op een woensdag- of donderdag-
avond plaatsvinden.

Effe d’r uit!
We zijn gestart met een wekelijkse activiteitenoch-
tend voor mensen die behoefte hebben aan ontmoe-
ting en leuke activiteiten. Dit kan van alles zijn, van een 
kop koffie drinken en praten tot creatieve activiteiten, 
van een hobby delen tot muziek luisteren, of van puz-
zelen tot een kort uitstapje maken. Iedere woensdag 
van 9.30 tot 12.00 uur € 3,- per keer, inclusief koffie en 
thee. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met het Sociaal Wijkteam via 075-2060 019. U kunt ook 
gebruik maken van de dorpsbus.

Activiteiten Lambert Melisz

Kerstmaaltijd Lambert Melisz
Woensdag 20 december was de jaarlijkse kerst-
maaltijd voor bewoners van Lambert Melisz 
en ouderen uit de omgeving. Met bijna vijftig 
deelnemers was het een gezellig samenzijn.  
De zaal was leuk versierd en de tafels waren 
mooi gedekt. Vanaf vijf uur werd er eerst heer-
lijk geborreld. Nel Jongh speelde tijdens deze  
borrel op de piano.
Het Chinees buffet telde verschillende smake-
lijke gerechten. Er was ruim voldoende en 
er werd heerlijk gesmuld. De maaltijd werd 
af gesloten met een ijsgerecht. Mensen heb-
ben genoten. De organisatie was in handen van 
een groep enthousiaste vrijwilligers. Zij werden 
bedankt door beide heren met dezelfde naam:  
Dirk Havik.

Het Chinees buffet.

Afsluiting 2017
December is een maand van pakjes en lichtjes 
en die waren er volop in Lambert Melisz. Op 5 
december was er de Sintbingo. De week daarop 
kon men allemaal gezellig meezingen, want 
muziektrio Good Tunes had de teksten op een 
groot scherm gezet. Op 19 december werd 
kerstavond gevierd. Deze was volledig georga-
niseerd door Willem Kolk, Gerrie Okkes en Inske 
Rijskamp. Op 20 december was er het traditio-
nele kerstdiner en ook daar is ontzettend van 
genoten. Moe maar voldaan werd zo de maand 
december afgesloten. De activiteitengroep en 
de bewoners ontmoetten elkaar weer op de 
nieuwjaarsreceptie op 2 januari.

Programma februari
6    februari bingo
13  februari  John Meijer (muziek)
20  februari Thijs Ris presenteert 
 historische films
27  februari film 

Vervolg van pagina 3 >>

Zou je nog iets toe willen voegen?
Ik las gisteren een paar van jouw artikelen terug. 
Mag ik nog iets over mijn tweelingbroertje Har-
ry vertellen? Dat is wel een van de naarste din-
gen die ik in Nauerna heb meegemaakt. Negen 
jaar geleden stond er op een zaterdagochtend 
vroeg politie op de stoep. Die kwam mij melden 
dat mijn broertje die nacht aan een hartinfarct 
was overleden. Ik had op dat moment geen 
partner, wat hij ook niet was natuurlijk. Maar… 
We waren heel close met elkaar. En opeens was 
hij dood. Zo heftig. Je verwacht dat je ouders 
dood gaan. Maar niet dat iemand al heel jong… 
Ik weet niet of je die gedachte kent: dit overleef 
ik niet, dit is te groot. Dat je denkt dat je hart die 
klap niet kan verwerken. Tegelijkertijd probeer 
je ook te zeggen dat hij een mooi leven had 
gehad, maar dat zeg je ook omdat het anders te 
groot is. Maar toch… Het leven is toch doorge-
gaan. Ik betrek hem nog steeds bij van alles en 
nog wat. En je haalt ook troost uit het feit dat je 
niet de enige bent.

Wat vind jij belangrijk in het leven?
Dat iemand eerlijk is. Dat probeer ik ook mijn 
zoon bij te brengen. Altijd eerlijk vertellen wat 
er gebeurd is. Zodat we het erover kunnen heb-
ben. Ik háát mensen die liegen. Ik vind het ook 
heel belangrijk dat mensen niet snel een oor-
deel hebben. Wie ben jij om te oordelen over 
een ander? En ja, geef mensen een tweede kans. 
Probeer elkaar te vergeven. Er kan altijd iets 
gebeuren, je kunt ruzie krijgen, drugs gebruikt 
hebben, maar praat erover. Praat erover, los het 
op en ga door. Vergeven en vergeten. Probeer 
niet rancuneus te zijn. 

Marijke van der Pol

Kanjerschool De Rank
De afgelopen jaren heb-
ben de teamleden van cbs 
De Rank een intensieve trai-
ning gevolgd over de sociaal-
emotionele ontwikkeling van 
kinderen: de kanjertraining. 

Met deze methode leer je kinderen om op een 
goede manier met elkaar om te gaan. Op deze 
manier werkt de school aan het voorkomen en 
verminderen van pesten, het vergroten van het 
vertrouwen in elkaar en in zichzelf, de veiligheid 
op school en het wederzijds respect tussen de 
leerlingen. Door de hele school heen worden 
kanjerlessen gegeven met als thema’s: hoe zie ik 
mezelf, hoe voelt een ander zich, leren luisteren 
naar elkaar, leren samenwerken, samen plezier 
hebben en hoe ga ik om met pesten. 
Het afgelopen najaar heeft de school een avond 
georganiseerd voor alle ouders. In de overvolle 
aula van locatie Assendelft kregen de ouders 
uitleg over het doel en de inhoud van de kanjer-
lessen. Na jarenlange trainingen en het behalen 
van de nodige licenties mag De Rank zich echt 
een ‘kanjerschool’ noemen, waarbij Marla de 
Groot voor beide locaties is aangesteld als kan-
jercoördinator.

Hebt u vragen of wilt u een keer langskomen 
voor een kennismaking? Neem dan contact op 
met Angelieke Carpentier-Hamers, directeur  
De Rank: angelieke.carpentier@agora.nu. 
Telefoon: 075-2010 126.
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www.rabobank.nl/pinpin

Download Rabo PinPin dan nu in de app stores.

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?

Rabo PinPin: de coolste zakgeld-app

samen met
Rabo PinPin

Spelenderwijs
leren over geld

zuideinde 50 1551 ek westzaan
t 020 3200223  m 06 24735843  info@oldenburgadvocaten.nl 

oldenburg

brouwersgracht 226a 1013 he amsterdam
t 020 3200223  f 020 4207579  

advocaten in strafzaken
www.oldenburgadvocaten.nl

LID

TWEEWIELER-
BEDRIJVEN

Elke vrijdag van 8.00 tot 

13.00 uur in Westzaan  

(op de stoep in de  

kerkbuurt).

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

Kleine Tocht 37  1507 CA Zaandam
075 616 07 66    www.autoprins.nl
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Bloemkoolsalade met zwarte 
olijven voor 2 tot 4 personen
Soort gerecht: bijgerecht, salade vegetarisch
Bereiding: ongeveer 25 minuten

Wat hebben we nodig:
1 bloemkool of (broccoli)
zeezout
versgemalen zwarte peper
40 hele zwarte gezouten olijven 
1 eetlepel olijfolie
1 eetlepel witte wijnazijn
1 theelepel gedroogde chilivlokken
2 bosuitjes, fijngesneden
2 hardgekookte eieren
2 theelepels peterselie
1 teentje knoflook

2018 is van start gegaan. Ik wens iedereen een gezond, gezellig en vooral leuk nieuwjaar. Ga genieten 
van de fijne dingen die op jullie pad komen! Deze maand een salade van een bekende Italiaanse chef, 
namelijk Giorgio Locatelli. Deze salade bevat bloemkool, wat wij als Nederlanders bijna nooit verwer-
ken in een salade. Soms moet je gewoon iets nieuws proberen!

Bereiding zoals Locatelli het doet:
Neem 4 eetlepels bladpeterselie en 1 teen gepelde 
knoflook. Leg de knoflook op een snijplank en wrijf de 
teen met de platte kant van een keukenmes tot een 
pasta. Strooi de peterselie erover en hak deze op de 
plank fijn waardoor de smaken goed mengen.
Verdeel de bloemkool in roosjes. Breng een pan met 
gezouten water aan de kook en blancheer de bloem-
koolroosjes 2 minuten, giet ze af en laat ze afkoelen. 
Laat de olijven uitlekken en dep ze droog. Halveer de 
olijven en verwijder de pit. Klop voor de dressing de 
olijfolie en azijn in een kommetje door elkaar en roer 
de chilivlokken erdoor. Doe de bosui en olijven in een 
schaal, voeg de bloemkool toe en schep de dressing 
door de salade. Bestrooi met hardgekookt ei en het 
peterselie-knoflookmengsel. Voor de niet-vegetari-
ers: voeg 6 gezouten ansjovissen toe.

Weetje:
Ik vind het af en toe leuk om een recept van een 
bekende chef-kok te gebruiken. Giorgio Locatelli is 
een Italiaanse chef-kok die al ruim 25 jaar in Engeland 
woont. Hij is in 1963 geboren in Corgeno, Noord-
Italië. Hij is meerdere malen met een Michelinster 
bekroond engespecialiseerd in traditionele Italiaanse 
gerechten. Een bekend kookboek van hem is ‘Made 
in Italy’.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

De op initiatief van de Historische Vereniging 
georganiseerde tentoonstelling is woensdag 17 
december officieel geopend. In vitrinekasten 
in de hal van het gemeentehuis van Zaanstad 
presenteren zich acht Westzaanse musea. Het 
geeft een aardig beeld van de musea die ons 
kleine dorp rijk is. De deelnemende musea zijn 
Brandweermuseum, Gallery of Dreams, Loodgie-
tersmuseum Van ’t Kaar, Schaatsmuseum, Sinter-
klaasmuseum, Stichting Lettergieten, Stichting 
Westzaanse Bodemvondsten Kok-Voogt en Wil-
lem Jansen Stichting.
Tijdens de opening gaven de verschillende 
museumeigenaren een korte toelichting op het 
ontstaan van de collecties. In die toelichting 
klonk ook de oproep om na te denken over het 
voortbestaan. Openstelling en het bijhouden 
van de collectie rusten veelal op de schouders 
van de initiatiefnemers. De toevoeging ‘senior’ is 
op velen van hen van toepassing. 
De Historische Vereniging ziet de musea als 
onderdeel van het historisch bezit van  Westzaan. 
In die hoedanigheid wil zij ook een verbindende 
factor zijn. Maar het is duidelijk dat er mensen 
uit de Westzaanse samenleving nodig zijn om al 
dit bezit te onderhouden. Dat geldt ook voor de 
documenten en objecten in het archief van de 
Historische Vereniging. Veel daarvan is nog niet 
gerubriceerd en ingedeeld. Daarom een oproep 
aan alle Westzaners om na te denken over een 

bijdrage hieraan. Bent u geïnteresseerd in de 
Westzaanse cultuur en geschiedenis? U kunt 
daarin op mooie wijze projectmatig een bijdrage 
verlenen. Dus geen permanente bestuursfunc-
tie, maar gewoon het inzichtelijk maken van een 
deel van het archief. Bent u klaar, dan stopt u 
of kiest voor een nieuw project. U krijgt goede 
instructies over de bedoelingen en de vastleg-
ging.
Graag doen wij een oproep aan u om verdwenen 
erfgoed aan het licht te brengen. Bezit u dat of 
weet u waar het zich kan bevinden, dan horen 
wij dit graag. U kunt mailen naar:secretarishvw@
westzaan.nl of voorzitterhvw@westzaan.nl.  
Let op, dit zijn nieuwe e-mailadressen.

Peter Huisman

Westzaanse expositie
in stadhuis

Martien Roos geeft bij de opening in het stadhuis toelichting 

op de vitrine van Stichting Bodemvondsten Kok-Voogt.

‘De rijkdom van
de eenvoud’
Schilderijen en tekeningen van Jaap Kaal 

Op zaterdag 10 februari opent om 15.00 uur op 
initiatief van de Stichting Jaap Kaal bij Galerie 
Staphorsius een boeiende verkoopexpositie 
van werken van Jaap Kaal(1893-1960). Kunst-
historicus en kenner van de Zaanse kunst Henk 
Heijnen zal de expositie inleiden. De aangebo-
den schilderijen en tekeningen komen uit de 
nalatenschap van de schilder, waaronder ook 
werken die tientallen jaren niet meer voor het 
publiek waren te zien. Kaal was een tijd- en 
streekgenoot van Willem Jansen.
‘De rijkdom van de eenvoud’ is te zien van zater-
dag 10 februari tot zaterdag 17 maart. Open 
dinsdag t/m zaterdag 9.00 tot 17.00 uur. Ook op 
zondag 11 februari 
13.00 tot 17.00 uur.

Jaap Kaal ‘Herfstpark’ 1957/8,

 olieverf op doek, 75,5 x 63 cm.
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De steun bij uw uitvaart 

(075) 616 99 05

www. monutabvdb.nl

Monuta      Bakker en Van der Blom

Adfin Advies Zaanstad B.V. • Zuideinde 205, 1551 EG Westzaan • Tel. 075 - 616 74 87 
Fax 075 - 614 38 16 • Mobiel 06 - 51 18 06 52 • Email info@adfinadvies.nl

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

• boomrooierij • boomverzorging 
• boomveiligheidscontrole

• bomen en planten
• stobbenfrezen 

www. meijerboomverzorging.nl of bel  06-21800308

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

zonnepanelen | laadpalen | verwarming 

EEN DUURZAME TOEKOMST BEGINT BIJ... 

0 3lab
architectuur en ruimtelijke vormgeving

J.J. Allanstraat 251, Westzaan
wouter@lab03.nl
06 24703797    www.lab03.nl
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Als ik ‘s morgens binnenstap bij Mel-
vin Sengers, eigenaar van de aquari-
umwinkel, weet ik nog bijna niets van 
deze materie. Allereerst vraag ik hem 
naar zijn interesses en vooropleiding. 
Hij vertelt dat hij al sinds zijn jeugd, 
die hij in Westzaan doorbracht, 
natuurliefhebber en sportvisser is. 
‘Door mijn interesse in de natuur en 
planten ben ik milieutechnologie 
gaan studeren. Toen ik als laborant 
ging werken in het onderzoek naar 
waterzuivering sloot dat mooi aan. 
Daarna heb ik voor firma’s gewerkt 
die geneeskrachtige kruiden kweken, 
zoals VSM en Farmalyse. Daar raakte 
ik vertrouwd met medicijnen en de 
wijze waarop werkzame stoffen uit 
planten gehaald worden. 
Naast mijn werk vond ik toch nog tijd 
om Leo Lammerse te assisteren. Zijn 
hobby interesseerde mij hevig. Hij 
verhandelde vanuit zijn woonhuis 
aquaria, waterplanten en discusvis-
sen. Dit had mijn warme belang-
stelling en ik kon er mijn kennis van 
waterbeheer, waterplanten en medi-
cijnen uitstekend bij gebruiken.’

Binnen enkele jaren was door samen-
werking met Melvin de aquarium-
handel van Leo al dermate gegroeid 
dat in 2009 een winkel van 60 vier-
kante meter in de Kerkbuurt kon 
worden betrokken. ‘Toen Leo vier 
jaar geleden de pensioengerechtig-
de leeftijd bereikte, verkocht hij zijn 
zaak aan mij. Ik kon toen mijn werk 
als laborant opzeggen en mij hele-

ADVERTEERDER UITGELICHT
T E K S T  E N  B E E L D  -  R O L F  S T I G T E R

DiscusCompleet ‘Rio Negro’
De mooiste discusvissen komen uit Westzaan

in de bakken schoon blijft. Melvin 
creëert op deze manier het milieu 
waarin zijn vissen optimaal kunnen 
functioneren en groeien. ‘Ik hou 
mijn kwekelingen nauwlettend in de 
gaten,’ zegt hij met overtuiging. ‘Ik 
voer ze ook in het weekend op vaste 
tijden’. De vissen weten dit en komen 
al voor het vensterglas aanzwemmen 
als hij binnenkomt.
In de winkel zie ik verder veel materi-
alen voor het zogenaamde aquasca-

ping, oftewel onderwatertuinieren. 
Planten zorgen voor de benodigde 
zuurstof in het water voor de vissen. 
Dankbare producten hierbij zijn bon-
zaiboompjes en grillige takken die 
met planten bekleed kunnen wor-
den. Melvin is van plan binnenkort 
in zijn winkel workshops te orga-
niseren voor geïnteresseerden in 
aquascaping. Voor meer informatie 
over Discuscompleet of de komende 
workshops: www.discuscompleet.nl.

maal wijden aan de aquariumwinkel, 
mijn grote passie. Toen korte tijd later 
het ernaast gelegen pand te koop 
kwam werd ook dat erbij getrokken. 
Inmiddels is dit eigenlijk ook alweer 
te krap. De clientèle heeft zich over 
heel Nederland uitgebreid. Ook zijn 
er klanten uit België, Zweden en zelfs 
Italië die mijn uitgebreide kennis over 
waterbeheer en vissenziekten weten 
te waarderen en ik word regelmatig 
gebeld als er zich ergens problemen 
voordoen.’

Melvin heeft in zijn winkel in de Kerk-
buurt een groot aantal aquaria staan, 
waarin de veelkleurige cichliden, 
waartoe de discusvissen behoren, 
rondzwemmen. Dit zijn baarsach-
tige vissen die van origine uit Zuid-
Amerika komen, waar de Rio Negro 
stroomt, waarnaar hij zijn winkel ver-
noemd heeft. Tegenwoordig worden 
discusvissen ook in Europa gekweekt. 
Verder heeft Melvin loricaria (Zuid-
Amerikaanse meervallen), die in veel 
kleurvariaties voorkomen. Hiervan 
bestaan wel 600 soorten. Melvin 
wijst mij op een bijzonder exemplaar, 
een dennenappelmeerval die er bij-
zonder indrukwekkend uitziet. 
De aquaria zijn brandschoon, hel-
der en een lust voor het oog met 
hun prachtige vissen erin. De hele 
waterhuishouding wordt constant 
gecontroleerd op temperatuur en 
zuurgraad. Het CO2-gehalte wordt 
doorlopend gemeten en nitraatfilters 
zorgen er continu voor dat het water 

De Zuidervermaning dreigt weg te 
zakken in het veen. Al in 2015 ble-
ken enkele poeren -de gemetselde 
kolommen waarop het gebouw rust- 
af te brokkelen. Dit is toen zo goed 
mogelijk hersteld. Het jaar daarna 
is er verder onderzoek gedaan en 
toen bleek dat de korte heipalen en 
de houten delen onder de poeren 
rot zijn, waardoor de poeren afbrok-
kelen en de kerk niet meer kunnen 
dragen. Het gebouw kan dan instor-
ten. Dit moet natuurlijk voorkomen 
worden. Funderingsherstel is nood-
zakelijk. 

Financiering
Er wordt gewerkt aan het inzame-
len van gelden om de hoge kosten 
van het herstel te kunnen financie-
ren. Vooralsnog gaat het om een 
bedrag van circa 466.000 euro. De 
stichting Oude Hollandse Kerken is 
in samenwerking met Stadsherstel 
bezig fondsen te werven. Dat zal 
alleen kans van slagen hebben bij 
een overname van het monument 
door Stadsherstel, omdat zij als 
monumentenorganisatie voorrang 
hebben bij subsidies. De gemeente 
Zaanstad heeft een ‘kanjersubsidie’ 

verstrekt van 50.000 euro, waar we 
ontzettend blij mee zijn. Daarnaast 
zijn er al enkele toezeggingen, waar-
onder een heel belangrijke van het 
Prins Bernhardfonds. Als de Com-
missie Zuidervermaning kans ziet 
om 50.000 euro op te halen, dan ver-
dubbelt het Prins Bernardfonds dit 
bedrag.

Op 5 januari gaf de ‘inzamelthermo-
meter’ 16.593 euro aan. Dat is zo’n 
33% van het in te zamelen bedrag. 
Elke bijdrage is van harte welkom! U 
kunt uw bijdrage voor het behoud 
van ons mooie monument overma-
ken op de rekening van de Zuider-
vermaning Westzaan: 

NL RABO 037 010 7454.
Wilt u meer weten, kijk dan op  
mijnstadsherstel.nl, op onze website 
zuidervermaning.nl.

Commissie Zuidervermaning

Adopteer een poer
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GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com

www.bartnieuwenhuijs.nl 

SPECIALIST IN 
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE  HOUTBOUW

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

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

Gegarandeerd de beste zorg 
voor u en uw kunstgebit!

075 - 670 76 36075 - 670 76 36

Al méér dan 35 jaar

dé specialist

in uw regio!

voor u en uw kunstgebi

075 - 670 76 3BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK

Nieuw kunstgebit?Nieuw kunstgebit?

BETROUWBAAR

VAKKUNDIG

SNEL

ALTIJD IN DE BUURT

• Voor bedrijf en particulier
• 25.000 producten direct 

uit voorraad leverbaar
• Ook op zaterdag geopend!VESTIGINGEN

WWW.GROENHART.NL
24 UUR PER DAG, 7 DAGEN 
PER WEEK BESTELLEN

TEL. 0299-480100
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‘Een feestje’, zo omschrijft Marja van 
Drimmelen (63) haar baan als juf op De 
Kroosduiker Noord. ‘Je zou het een uit de 
hand gelopen hobby kunnen noemen, waar 
ik nog elke dag van geniet.’

Ze heeft altijd voor Stichting Zaan Primair 
gewerkt: tien jaar bij de Jagersplasschool op het 
Kalf en dertig jaar op De Kroosduiker. Inmiddels 
krijgt ze nu ook al de kinderen van de kinderen 
in de klas en vindt dat geweldig. Ze woont al 
meer dan dertig jaar in Westzaan. Ze is geboren 
op de Overtoom in Amsterdam. Haar schooltijd 
in Amsterdam-Oost vond ze maar niks. Ze mocht 
van haar moeder thuisblijven. Samen speelden 
schooltje met de poppen en genoten samen. Ze 
verhuisden naar Oostzaan waar ze wel naar school 
ging. ‘Ik richtte een woensdagmiddagclubje op in 
een theehuisje en dat liep storm. Als er een kind 
jarig was kocht ik een slinger bij Joop van den 
Ende, die een feestwinkeltje had bij ons op de 
Dijk. Ik wist al snel: ik wil kleuterleidster worden. 
Die onbevangenheid en spontaniteit van jonge 
kinderen vind ik geweldig.’ En daar geniet ze nog 
elke dag van. ‘Je kunt je lessen nog zo goed voor-
bereiden, maar als een kind zijn konijn doodgaat, 
dan wordt de les toch anders.’
Ze werkte nog op het Kalf toen haar kinderen 
Melvin en Adrienne op De Kroosduiker zaten. 

Aanvankelijk werd ze gevraagd om in te vallen 
wat na verloop van tijd werd omgezet in een vas-
te aanstelling.
Van Drimmelen vindt het belangrijk een klik met 
ouders te hebben. Ook moet een kind goed in 
zijn/haar vel zitten in de klas om een goede start 
met leren te kunnen maken. Volgens haar gaat dat 
met kleuters spelenderwijs, 
waarbij respect, veiligheid en 
vertrouwen van het grootste 
belang zijn. ‘Je moet je in het 
kind proberen te verplaatsen. 
Elk kind is uniek en als je dat 
beseft kun je veel bereiken.’ 
Regelmatig kun je haar in en 
rondom Westzaan zien hard-
lopen. ‘Ik maak dan mijn hoofd 
leeg en kom weer thuis met 
leuke Ideeën voor de klas. We 
werken met thema’s die we 
in lessen van taal, rekenen, 
muziek, creativiteit en zelfs 
de gymles terug laten komen. 

’ Bijna twintig jaar van haar loopbaan heeft ze 
groep 4 gehad, zowel ‘aan de Noord’ als op De 
Kroosduiker Zuid. 
Als cultuurcoördinator brengt ze met Fred Eeren-
berg de kinderen in contact met het Westzaanse 
culturele erfgoed. Ze bezoeken de molens, de 
Zuidervermaning, de Grote Kerk, het Reghthuys, 
de tuin van ‘Lappen Klaas’, de galerie van Rob 
Staphorsius en vorige maand ook het Sinterklaas-
museum. 
Op De Kroosduiker wordt volgende week in klei-
ne kring feestelijk stilgestaan bij Van Drimmelens 
jubileumjaar.

Marja van Drimmelen 40 jaar in het onderwijs

Kerst vieren op 
Kroosduiker-Zuid
Donderdag 21 december stond alles op  
De Kroosduiker in het teken van Kerst. ’s 
Morgens werd er een ‘foutekersttruienoch-
tend’ gehouden. Alle kinderen, maar ook 
de juffen en meesters, kwamen hierdoor 
alvast in de kerststemming. In de groepen  
1 t/m 5 werden mooie kerststukjes ge-
maakt en de groepen 6 t/m 8 ging aan de 
slag om een kerstkrans te maken. Door de 
hele school rook je de lucht van kerstgroen. 

Toen alle stukjes en kransen af waren, werd 
de school klaargemaakt voor het kerstfeest ’s 
avonds.
In het gymlokaal werden alle knutsels voor de 
kerstmarkt uitgestald en in de klassen werden de 
tafels en stoelen voor het kerstdiner klaargezet. 
‘s Avonds waren alle kinderen op hun ‘kerstbest’ 
weer op school. Op de kerstmarkt werden de 
knutsels voor een klein bedrag verkocht en om 
kwart over zes was het dan eindelijk zover: het 
kerstdiner. De kinderen zaten in hun eigen klas 
en genoten van alle lekkere hapjes en gerech-
ten die door de ouders klaargemaakt waren. Om 
half acht liep de avond ten einde. Alle kinderen, 
ouders en leerkrachten hebben genoten van 
een gezellig kerstfeest.

team De Kroosduiker-Zuid

De feestmaand is weer voor-
bij. Het was erg gezellig! Op 24 
november kwam de mevrouw 
van de Bieb voor de Zaanstreek 

weer langs om voor te lezen. Zij las voor uit het 
boek ‘Liselotje zet haar schoen’. Ze had grote 
kleurplaten uit het boek mee die de peuters 
konden kleuren. Ook zijn de kinderen van groep 
3/4 van De Rank bij ons geweest. Zij hebben hun 
pietenmusical laten zien aan onze peuters. Zwar-
te Piet heeft nog wat in onze schoen gedaan en 
op 5 december heeft hij voor iedere peuter een 
cadeautje gebracht.

De Kerst hebben we natuurlijk ook niet stilletjes 
voorbij laten gaan. Wij hadden donderdag 21 
en vrijdag 22 december een gezellig samenzijn 
met ouders erbij. De ouders van de oudercom-
missie hadden een heerlijk buffetje gemaakt. 
Wij hebben met onze peuters een kringactiviteit 
gedaan. Om 10.00 uur gingen de ouders naar 
huis en hebben wij met de peuters een kerst-
stukje gemaakt. Dat vind ik het leukste om te 
doen. Geweldig om te zien hoe iedere peuter 
daar zijn/haar creativiteit in stopt. Dat is echt om 
van te genieten en dat doe ik dus ook ieder jaar 
weer. Om 11.00 uur kwamen de kinderen van 

groep 7/8 van De Rank bij ons 
langs. Met hun muziekinstru-
menten en een koor hebben zij 
voor ons kerstliedjes gespeeld 
en gezongen
Maar inmiddels is het weer 
januari, een nieuw jaar waarin 
we weer veel leuke gezellige 
dingen met de peuters gaan 
doen. Natuurlijk ga ik ook dit 
jaar weer proberen om u via De 
Wessaner daarvan mee te laten 
meegenieten.

Babino Peuteropvang  
Westzaan,

Monique van Westrop 

De feestmaand is 
weer voorbij

Kinderen van De Rank zingen en spelen kerstliedjes.
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speciaalzaak in franse kaas en wijn 
winkel, groothandel, relatiegeschenken en partyservice

Voor meer info en reserveringen over proeverijen en cursussen: 
of De Cock & Co   e-mail: r.de.cock@planet.nl

WINKELCENTRUM WESTERKOOG • Koog aan de Zaan • T 075 - 6315350 • E info@ndelangebakkerij.nl

De lekkerste ZAANSE DUIVEKATERS worden  
door onze bakkers gemaakt!

Voor een overheerlijk ontbijt, lunch of  
tussendoortje, voor feestelijk gebak en  

heerlijke taarten gaat u naar…

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

(ex) kankerpatiënten) 

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL 
Westzaan  06 30 24 58 85 
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W E S T Z A A N

ZUIDERVERMANING

Zuidervermaning, Zuideinde 233, 1551 EG Westzaan

Matthäuspassion 
in korte versie 
met gastoptreden 
van violiste Kirsti 
Apajalahti
Het is de muziek van het prille voorjaar, de 
muziek van de passietijd: de Matthäuspassion 
van Johann Sebastian Bach. Even aangrijpen-
de als prachtige muziek, die snel weer overal 
in het land zal klinken en nu al naar Westzaan 
komt. Voor het derde jaar zal het Mini Matthäu-
sensemble in de oude, houten kerk haar eigen 
intieme, solistische versie van de Matthäuspas-
sion laten horen. Een sterk verkorte versie van 
anderhalf uur, waarin toch geen van de bekende 
delen ontbreekt en waarin de nadruk ligt op de 
harmonie tussen de stemmen. En waarin het 
publiek deze keer ook nog een gastoptreden 
van violiste Kirsti Apajalahti te wachten staat. 
Voor kenners en liefhebbers, voor iedereen die 
er vorig jaar van genoten heeft, voor iedereen 
die niet zo lang wil zitten of voor een vriende-
lijke prijs wel eens kennis wil maken met Bachs 
meesterwerk.

Er is koffie, er zijn drankjes, er is een informatief 
programmaboekje en het concert vindt plaats 
bij kaarslicht.

Datum: 
23 februari 20.15 uur (kerk open vanaf 19:45 uur)

Toegang:
€17,50 (te betalen aan de zaal)

Reserveren kan via Marian Bruijn op 
075-6284 662 of via minimatthaus.nl.

De in december gehouden kerstmarkt was 
een succes. De fraaie Grote Kerk van West-
zaan was omgetoverd in een sfeervolle 
markt met een veelheid aan kramen met 
mooie artikelen, veelal gemaakt door de 
mensen zelf. Buiten was het koud. Binnen 
oergezellig. Het resulteerde in een heerlijke 
dag met veel lieve mensen.

Aan het eind van de dag mochten we € 1300,- 
overhandigen aan ds. Leon Rasser voor het werk 
onder koopvaardijmensen die het Noordzee 
kanaal aandoen. Hij was aangenaam verrast door 
het mooie bedrag. In zijn dankwoord vertelde hij 
over de situatie van, vaak slecht betaalde, mensen 
die jaren van huis zijn. De lange werktijd, soms 
maanden op zee, is nodig om geld naar huis te 
kunnen sturen om daar in het levensonderhoud 
te kunnen voorzien.
De volgende kerstmarkt is op 8 december 2018. 
Zet het maar in uw agenda. De Westzaanse Win-
terfair sluit er naadloos op aan.

Peter Huisman overhandigt de cheque van  

€ 1300,- aan ds. Leon Rasser.

Mooi resultaat kerstmarkt
Grote Kerk

Op Tweede Kerstdag hebben we bij zons-
opkomst op de Gouw bij molen Het 
Prinsenhof gekitesurft. Of het ook hele-
maal legaal was weten we niet, maar met 
een watertemperatuur van 2 graden waren 
we uiteraard verder niemand tot last. De 
wind was ook uitzonderlijk hard: snelhe-
den tot 30 knopen uit westzuidwestelijke 
richting. Alleen met zeer harde wind uit 
die richting kan er in de polder gekitesurft 
worden,  aangezien de wind haaks op de 
sloot moet staan. Anders is kitesurfen op 
zulk smal water onmogelijk. 
We hadden kitesurfer en fotograaf Romy San-
ches bij ons. Zij heeft ons kunnen voorzien van 
ruim 300 spectaculaire foto’s, waarvan er hier 
een te zien is. Ook hadden we een boot bij ons 
voor het geval er kitesurfers in het riet zouden 
belanden. Die hebben we helaas een aantal 
keren moeten gebruiken.

Leon van Bergen 

Kitesurfen in 
Westzaan

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van De Wessaner werd puzzel-

maker Peter Sanders bedankt voor zijn jarenlange mede-

werking. Peters puzzels blonken uit in creativiteit en waren 

een uitdaging voor de echte puzzelliefhebber. De Wessaner 

plaats nu elke maand een puzzel van Ingrid. 

Foto: Fred Eerenberg.

Op de nieuwjaarreceptie van De Wessaner voor bestuur,  

bezorgers, vaste medewerkers en redactie werden Wil en 

Cees van  Slooten in het zonnetje gezet vanwege hun 50-jarig  

huwelijk. Wil en Cees brengen al jarenlang de stapels bladen 

naar de bezorgers en lopen zelf ook een bezorgwijk. 

Foto: Fred Eerenberg.
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De Enige scharrelspecialist in de Zaanstreek.
Uitsluitend scharrelvlees, worst en vleeswaren uit eigen 

worstmakerij. Diverse maaltijden, soepen en broodjes.

Sinds 1916 een begrip in de Zaanstreek.

Zuiddijk 97  •  Zaandam  •  Tel. 075 - 616 41 25
slagerijderidder

Adv_Slagerij_de_Ridder_2016.indd   1 23-02-16   11:42
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Op  zoek  naa r  

écht technisch

werk/personeel

W W W . I N T E R S E L E K T I E . N L

075-6218845 010-4625985

Provincialeweg 21a Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie 3047 BB Rotterdam

 

en AllesSmit 
landbouwmechanisatie

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

Uitgeest     
Molenwerf 3, 1911 DB 
T:    0251-319065
M:  06-21574068

E:   info@smitenalles.nl
www.smitenalles.nl

Spectrum Schoonmaakbedrijf is 
er voor al uw schoonmaakwerk!

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

www.schoonmaakbedrijfspectrum.nl

Glasbewassing
Onderhoud kantoren

Schoonmaak opleveringen
Vloeronderhoud tapijt en/of harde vloeren

Schoonmaak gevels voor 
bedrijven en particulieren

Verwijderen van graffi ti 

Voor een 
persoonlijke 
en adequate 

aanpak!
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  De
puzzel
     van
 INGRID

Deze maand geen prijspuzzel. U kunt 
de oplossing dus niet inzenden. De 
oplossingen van de prijspuzzels uit 
het decembernummer en van deze 
doorloper vindt u in de volgende 
Wessaner. Veel puzzelplezier!

D O O R L O P E R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Horizontaal: 1 provincie, bouwmateriaal, schijf van een 
damspel, 2 kindje, flakkeren van vlammen, deel van het 
skelet, jongensnaam, 3 plaats waar men uitrijdt, roofvis, 
getal, dochter van Zeus, 4 iets dat vaststaat, meerling, 
zoogdiertje, 5 aanbouw, inwikkelen, bar, 6 zangstem, 
vastbinden, meisjesnaam, Chinees gewicht, 7 getrof-
fen, tijdmaat, plek op paardenkop, naaste bewoners, 8 
deel van een schip, spierversterkend middel, aanhech-
ting van een spier, 9 adel, alcoholische versnapering, 
Drents vliegveld, 10 kleurloos edelgas, bergplaats, deel 
van het huis, sufferd, 11 dierlijke wapens, munteenheid, 
wig, zelfkant, 12 stijl, Amerikaanse staat, deel van een 
trap, langspeelplaat(afk.), 13 jaartelling, erfelijk mate-
riaal (afk.), laagte tussen bergen, fruit, later, 14 Nigeria 
landcode, bekende reisorganisatie, handwerktechniek, 
plaats in Gelderland, 15 Nederlandse oud-schaatsster, 
bergweide, luitenant (afk.), dreun, 16 horlogemerk, 
Marokkaanse hoofdstad, april (afk.), mannelijk  dier, 17 
centraal registratiekantoor (afk.), bede, brandbare staaf, 
beginsel , 18 computermerk, belofte, kippenloop, akker-
vrucht, bodembedekking in een stal, 19 voertuig, voeg-
woord, uiting van verkoudheid, korte regenval, dun, 20 
oude naam postbedrijf, snavel, beetje, procureur-gene-
raal (afk.), Hare Majesteit (afk.)

Verticaal: 1 buurvrouw (Zaans), oor (Eng.), politieman, 
Amsterdam Exchange Index (afk.), 3 plank op een winkel-
rek, 2 geloof (afk.), Eire, eenheid van arbeid , Regimental 
Police (afk.), muziekterm, 3 reeds, dobbelspel, griezelig, 
persoonsaanduiding, roepnaam van Eisenhower, motor-
races, 4 tap, hondenras, zeer stom, koninklijk besluit 
(afk.), Godin van de dagenraad, 5 liefkozing, verdrietig 
zijn, rivier in Siberië, Evangelische Omroep (afk.), para-
dijs, 6 onbekwaam persoon, Afrikaanse munt, plaats, 
regeringsreglement (afk.), later, 7 anti, watervogel, offi-
ciële editie (afk.), jongensnaam, deel van een hengel, 
stekje, 8 handigheidje, basketbalcompetitie (afk.), basis-
saus, vis, bezweringsformule, Internet Explorer (afk.), 9 
padvindersleidster, ballingsoord van Napoleon, de oud-
ste (afk.), plaats in Noord-Holland, bijwoord, 10 plaats in 
Utrecht, buisverlichting, kerkelijk gezang, garnalenpasta 
voor Indonesisch gerecht, 11 kordaat, Grieks eiland, laat-
ste kwartier (afk.), wettige bewijsstukken, valies, Friese 
jongensnaam, 12 stijgbeugel, lichaamsdeel, aldaar, radi-
aal (afk.), Sociaal Planbureau (afk.), gegraven waterbron, 
13 etaleren, visje, landbouwwerktuig, vogelproduct, 
open plek in het bos, beteuterd, 14 verdieping, opper-
vlaktemaat, de moeite waard zijn, behoefte hebben aan 
drank, 15 akelig mens, afwatering, part, persoonsaan-
duiding, meisjesnaam, 16 Frans kerstfeest, Chinese krui-
dige wortel, eiland voor Amsterdam, boom.

Plaats de letters in de gekleurde vakjes achter elkaar en je krijgt de Zaanse benaming van een beslagkom.

Banne Concert in 
het Reghthuys

In samenwerking met een van de 
Kunstkamers verwelkomen wij 
Lidy Bijdorp en Julien Brocal. De 
celliste Lidy Blijdorp won in 2014 
het Grachtenfestival. Ze slaagde 
cum laude voor haar masters in 
Parijs en haar tweede master in 
Amsterdam. Alsof dat niet genoeg 
was, volgde ze een studie op de 
prestigieuze Chapelle Musicale 
Reine Elizabeth in Brussel, waar 
ze Julien ontmoette. Pianist Julien 
Brocal was een leerling van Maria 
João Pires en treedt nog steeds 
regelmatig met haar op. ‘Poëzie, 
spontaniteit, ingetogenheid en 
een diep gevoel voor structuur 
en bewustzijn van geluid zijn de 
zeldzame kwaliteiten waarmee hij 
begiftigd is,’ aldus MariaJoão Pires.

Plaats:
Het Reghthuys Banne Westzaan, 
Kerkbuurt 35, 1551 AB  Westzaan

Datum: 
Zondagmiddag 28 januari 2018

Aanvang: 
14.15 uur, 
zaal open 13.45 uur.

Kaarten: 
€12,50. 

Reserveringen via: 
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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• Handbeschilderde geboortestoeltjes
• Speciaal bloemwerk@evenementen
• Stylingadvies binnen- en buiten
• Diverse workshops

Nieuwsgierig? Kijk snel op

www.vandijkstijl.nl

Bent u op  
zoek naar advies  

over verzekeringen, 
hypotheken, financiën 

of pensioen?

Westzijde 318, Zaandam  
T 075 - 616 17 17

www.drvr.nl

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

KINDERTUIN WESTZAAN
Kindertuin Westzaan is al jaren een 

betrouwbaar adres voor kinderopvang in 

Westzaan. Wij bieden kinderdagopvang 

voor 0 tot 4-jarigen en naschoolse opvang 

voor kinderen van 4 tot 12 jaar van CBS 

De Rank en OBS De Kroosduiker Zuid.

Speerpunten:
Bewegen, natuur ervaren, samen spelen, 

leren van elkaar en 

buiten zijn.

Meer info op kindertuin.nu

MEER INFORMATIE
www.kindertuin.nu
MEER INFORMATIE

samen spelen, samen leren!

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

...aangenaam.

Uitvaartverzorging
Dag & Nacht bereikbaar

023 - 5 371 375
Opbaargelegenheid

’t Reght Huys - Westzaan
  www.luvu.nl - persoonlijke begeleiding
  uitvaartleidster: - wilsbepaling / nazorg
  M.C. Vis - Luttik - uitvaartverzekeringen
  Zuideinde 35 - opbaren: ’t Reght Huys / thuis
  1551 EA  Westzaan - deeluitvaarten
  075-617 09 54 - uitvaart naar uw eigen wens

Gré Vis Ruud Kerkhoff

• Drijvende aanlegsteigers
• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers

Westzijde 390, 1506 GL Zaandam, 075-6351695

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

EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

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

Jacobus van Waertstraat 1
1551 CH Westzaan

      075-6218688 /       06-20821806
      house-of-nails@hetnet.nl

t m
e

maandag 09.00 - 17.30 uur
dinsdag 09.00 - 13.00 uur
woensdag 09.00 - 13.00 uur
donderdag 09.00 - 21.00 uur
vrijdag 09.00 - 13.00 uur
zaterdag 09.00 - 16.00 uur

INSTALLATIEMAN
www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

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

renovatie
onderhoud 
service
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K E R K D I E N S T E N

J. Renard zei: 
‘Ik beloof niets, want ik heb de slechte 

gewoonte mijn beloften te houden.’

Doopsgezinde Gemeente
De diensten zijn in de Kooger Vermaning
 28 jan 10.00 uur ds. Henriette van Dunne
 4 feb 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
 11 feb 10.00 uur oecumenische dienst in   
  katholieke kerk, Bosjesstraat Koog aan  
  de Zaan
 18 feb 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
 25 feb 10.00 uur ds. Truus de Boer

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk,  
Meerstraat 62
 28 jan 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
 4 feb 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
 11 feb 9.30 en 14.00 uur ds. L.J. Koopman   
  gemeentezondag, beide diensten   
  Westzaan
 18 feb 9.30 en 16.00 uur ds. J. van Dijken,   
  Nieuw-Vennep
 25 feb 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman 

Gereformeerde Gemeente Westzaan
 28 jan 10.00 en 16.00 uur ds. A. Vermeij
 4 feb 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 11 feb 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 13 feb 19.30 uur ds. J.J.  van Eckeveld
 18 feb 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 21 feb 19.30 uur ds. L. Blok
 25 feb 10.00 uur leesdienst en 19.00  
  ds. G J.N. Moens
 
Protestantse Gemeente Westzaan
 28 jan  10.00 uur ds. W. Venema, Oudkarspel
 4 feb 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 11 feb 10.00 uur ds. C. Visser met de   
  Jozefgroep, laagdrempelige dienst
 18 feb 10.00 uur ds. J. Staat, Andijk
 25 feb 10.00 uur ds. R. Visser, Amsterdam

Belangrijke adressen
Spreekuren Westzaanse huisartsen
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

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

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

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

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

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

Veilig Thuis
Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. Bel gratis 0800-2000. Dag en nacht, 
ook in het weekeind.

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

Sociaal Wijkteam
Inloop in Lambert Melisz op maandag en woensdag 
9.00-12.30 uur. Bel 088-3833014 voor een afspraak 
bij u thuis. Zie ook www.swtzaanstad.nl/assendelft-
plus-westzaan.

De beheerders van  
de publicatiekasten zijn: 

Noord: Ruud van Vuure, Torenstraat 28, 
 tel: 075-6282813 

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

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

Wormerveer

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

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

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

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

Bankrelatie
Rekeningnummer: NL61 RABO 0370123506

Kopij volgende nummer
Uiterlijk 1 februari 2018 sturen naar De Kersen-
boomstraat 40, 1551 BW Westzaan of mailen 
naar wessaner@gmail.com. Kopij in Word zonder 
opmaak. Geen foto’s in de tekst geplakt, geen 
kaders, strepen of kolommen. Foto’s minimaal  
1 Mb als bijlage bij de tekst. 
De volgende Wessaner verschijnt op donderdag 
22 februari 2017.  

Abonnement 
Iedere woning in Westzaan krijgt maandelijks 
De Wessaner in de brievenbus. Hebt u familie  
of bekenden die ons blad ook graag lezen?  
Voor € 17,60 krijgen zij het een jaar lang toe-
gestuurd. Een berichtje naar het secretariaat is 
voldoende.

Activiteiten 2018

In april een boottocht in de regio. 
Op zaterdag 12 mei entertainer 
Michel Coenen met een zomer-

programma in de Bloesem te Wormerveer.  
In september met de bus naar Beeld en Geluid  in 
Hilversum, het zgn. Parelarrangement. Op zater-
dag 27 oktober de Septimbre in het Zaantheater 
met cabaret en muziek over ouder worden in 
het Zaantheater. Als er belangstelling is willen 
we naar de Jagersplas in Zaandam om pannen-
koeken te eten en naar de Beachclub Oost 3 in 
Wijk aan Zee voor koffie met wat lekkers. Reageer 
op tijd. Soms is het aantal zitplaatsen beperkt en 
soms willen we weten of er voldoende belang-
stelling voor is. U kunt bellen naar Anneke van 
’t Hoff:  06-2442 1811 of Inge van den Berge:  
075-7728 528.

Anneke van ’t Hoff-Martens
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Telefoon 075 6281263 
www.bartnatuursteen.nl
info@bartnatuursteen.nl
Showroom: Guisweg 23

Bart 
Natuursteen
Natuursteenbewerking voor bouw, 

interieur en grafmonumenten

Guisweg 43-45
1544 AH Zaandijk 

KAAIKHOF 18, Assendelft, Tel. 075-6573400

WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS!

Meer dan 80 verschillende verse vlaaien

Winkelcentrum “de Saen “

Bestellen: WWW.LIMBURGIAVLAAI.NL

De techniek  
van de toekomst,  

dankzij de  
ambitie van nu

Zaans vakmanschap sinds 1902  HuigHaverlag is een vooruit-

strevende drukkerij, altijd al geweest. Neem onze ambitieuze ICT-afdeling. 

Hier vind je professionals die weten dat publishing meer is dan inkt op papier. 

Resultaat: innovaties op maat – oplossingen die het proces beter, sneller 

en goedkoper maken. De basis onder al onze activiteiten is onze Zaanse 

herkomst. Niet ingewikkeld doen, maar aan de slag gaan en altijd vooruit wil-

len, dat kenmerkt onze aanpak. Meer weten over ons vakmanschap of onze 

ambities? Kijk op HuigHaverlag.nl of maak een afspraak, via (075) 612 73 73.

DE PERSOONLIJKSTE 
OPLOSSING VOOR 

UW HUID VINDT U BIJ 
LIEV IN WESTZAAN

MEER WETEN? 
OF VRIJBLIJVEND EEN 

AFSPRAAK MAKEN:

I N S T I T U U T L I E V . N L

0 6  -  5 5  3 2 1  4 5 9

GEZICHTSBEHANDELING,
HUIDVERBETERING,

ELEKTRISCH ONTHAREN

N A T U U R L I J K  M O O I

Gas - Water - Sanitair

Rioleringen - Dakbedekkingen

Lood-, zink- en koperwerken

Dirk Hagemeijer
E dhagemeijer@outlook.com

M 06-15 63 65 76
T 075-621 77 40

Harm Hagemeijer
E info@hagemeijervloeren.nl
I www.hagemeijervloeren.nl

M 06-43 90 35 57

Bona Gecertificeerd Vakman,
certificaatnummer NL31093

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud




