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Sleuren lijkt me niks maar 
zwíeren ben ik vóór.

Niet schudden 
maar zwenken
Een half jaar zomer. Het is waar 
gebleken. De laatste redactie-
vergadering met bestuur van 
De Wessaner hielden we half 
oktober gewoon buiten, in de 
tuin met 23 graden. Wel met 
het gevoel dat het niet klopt of 
dat we dit met elkaar eigenlijk 
niet verdienen. Klimaatveran-
dering, CO2, ijsbanen die voor 
het nieuwe seizoen openen om 
meteen weer te sluiten vanwe-
ge smeltend ijs. Het is zorgelijk 
en tegelijkertijd heb ik er ver-
schrikkelijk van genoten. 

Deze mooie zomer heb ik 
Noord-Holland, mezelf én West-
zaan een beetje beter leren 
kennen. Ik begin bij het twee-
de. Uitstekend kampeerweer. 
Voor vakantie slechts tweeën-
veertig kilometer van huis bij 
genieten uitgekomen. Zon, zee, 
strand maar vooral rust gevon-
den vanuit de tent op een boe-
rencamping. 
En eenmaal thuis (na tien jaar 
wonen in Westzaan) ben ik 
eindelijk eens in de zuivelwin-
kel van ons dorp geweest. Wat 
een feest. Onder andere heer-
lijke yoghurt met etiket: ‘niet 
schudden maar zwenken’. Dat 
zet je aan het denken. Hóe dan? 
Voorwaar geen eenvoudige op-
dracht als je gewend bent aan 
‘schudden voor gebruik’. Maar 
je doet het rústiger, dat zwen-
ken. Het is meer keren, wen-
den, draaien, wentelen, rollen, 
sleuren en zwieren. Een lesje 
in respect? Je kunt er ook aan 
wennen om álles rustiger te 
doen. Met respect. Voor jezelf. 
En dan: volhouden.

Goed visseizoen voor visclub De Braak
Ook dit jaar zijn we weer op verschil-
lende locaties actief geweest aan de 
waterkant, o.a. bij de Braak op de 
Zaanse Schans, bij molen De Kat en 
bij de familie Hauzendorfer. Op dit 
moment bedraagt het ledenaantal 20 
personen, dus kunnen er nog wel wat 
leden bijkomen die op de dinsdag-
avonden gezellig mee komen vissen. 
Belangstelling? Meld je aan via num-
mer 075-6169 309.
De vangsten dit jaar waren iets min-
der dan het voorgaande jaar. In 2017 
23.635 cm en dit jaar 23.075 cm. Een 
klein verschil, maar dat komt mede 
doordat een aantal leden door diver-
se omstandigheden niet veel avon-
den aanwezig waren. 
We hebben dit jaar wat het weer 

betreft een uitstekend seizoen gehad 
omdat we vanwege regen en onweer 
maar één avond vroegtijdig moes-
ten stoppen en de andere avonden 
onder ideale weersomstandigheden 
konden vissen. In september hebben 
we onze jaarlijkse slotavond gehou-
den met het bekendmaken van de 
prijswinnaars in de diverse catego-
rieën. Dit zijn de prijswinnaars:
1e en algemeen kampioen Cees Sop-
jes met totaal 3920 cm. 2e en dames-
kampioen Bets Muldery met totaal 
2524 cm. 3e Piet Kempenaar met 
totaal 2079 cm. 4e Dennis de Haan 
met totaal 1871 cm. 5e Angelica Sterk 
met totaal 1810 cm. 
De winnaars van de koppelwedstrijd 
zijn Lida Pot en Cees Sopjes met 455 

cm. De grootste vis werd gevangen
door Cees Sopjes: 68 cm. De van
Heucklumcup was dit jaar voor Hen-
nie Hauzendorfer. De poedelprijs was
dit jaar voor Johan Bloemberg.
Al met al kunnen we weer terugzien
op een geslaagd visseizoen en wil ik
de gevers van de tombolaprijzen en
de sponsors bedanken voor de over-
volle prijzentafels, zodat een ieder
met de nodige prijzen huiswaarts
kon keren. De sponsors waren dit jaar 
Visspeciaalzaak Runderkamp, slagerij
Donker Krommenie, HSS Hengelsport 
Spakenburg, De Leukste Taartenshop 
en Jolanda en Siem Kat voor de hap-
jes, die voortreffelijk smaakten.

 visclub De Braak, Cees Sopjes

De prijswinnaars van links naar rechts: Cees Sopjes, Bets Muldery,  Hennie Hauzendorfer, Lida Pot en Johan Bloemberg.
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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 November

Gemengde salade met reepjes gerookte kipfilet, 
avocado, sinaasappel en cointreausaus



Gebakken gamba’s op een bedje van rijst 
met zongedroogde tomaten, basilicum en 

pittige chilisaus
of

Lamsfilet met honing- rozemarijnsaus en 
wilde spinazie



Luchtig dessert met Limocello en aardbeiensaus

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

friet of gebakken aardappelen.

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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Hout stoken en geld 
pinnen
Tijdens de vergadering van Dorpscontact gaf Ton 
Wennekers uitleg over het verantwoordt stoken 
van hout en de problemen met rookoverlast. Ton 
Wennekers is sinds 1993 eigenaar van de haar-
denspeciaalzaak Reijnhoudt & Van der Zwet. Hij 
werd vergezeld door zijn zoon Thomas. Hoe kun 
je goed stoken zonder overlast voor de buren? 
Wennekers adviseert te stoken met de Zwitserse 
methode, klein hout te stoken of geperst zaagsel 
te gebruiken en te zorgen voor de juiste tempe-
ratuur. Mocht je overlast hebben van je rokende 
buur, probeer het dan toch te bespreken. Vindt 
u dit lastig, dan kan er via de branchevereniging 
een anoniem kaartje verkregen worden dat bij de 
buren in de bus gedaan kan worden.
Een tuinhaard of buitenkachel geeft snel overlast 
bij mist en windstilte. De rook zakt dan de straat 
in. Dit geeft veel stankoverlast en dan kun je beter 
niet stoken. Speciaalzaken geven vaak ook stook-
cursussen, de zogenaamde stookavonden. Daar 
leer je altijd van. 

De presentatie over de Rabobank werd verzorgd 
door Gijs Ossenkoppele, accountmanager MKB en 
zakelijke financiering. Er is de afgelopen jaren veel 
gebeurd bij de Rabobank. Voor de crisis waren 
er 200 lokale banken en per 1 januari 2016 nog 
maar 110. Er komt steeds meer giraal geld, onder-
nemers willen meer pingebruik. Er is een nieuwe 
organisatie voor de drie grote banken opgezet, 
Geldservice Nederland, die werkt aan één pinau-
tomaat voor de drie grote banken. Voor Westzaan 
kan dit betekenen dat de huidige automaat naar 
het midden van het dorp verplaatst wordt.
Maureen de Vries is mobiel adviseur bij de Rabo-
bank. Door de sluiting van filialen,  onder andere 
in Westzaan, zijn er mobiele adviseurs in het leven 
geroepen. Die zijn er bijvoorbeeld voor mensen 
die slecht ter been zijn en toch hun eigen dage-
lijkse bankzaken willen blijven regelen. De mobie-
le adviseurs zijn inmiddels al vier jaar actief met 
workshops en hebben al honderden senioren 
geholpen. 
Om financieel misbruik van ouderen aan te pak-
ken is de alliantie Veilig Financieel Ouder Worden 
opgericht. Er wordt met het Sociaal Wijkteam 

samengewerkt om financieel misbruik te voorko-
men. Dit kan door het verlagen van paslimieten, 
adviseren over het splitsen van de rekening (één 
voor bijvoorbeeld de boodschappen en één voor 
de vaste lasten), het aanhouden van een laag 
saldo op de betaalrekening, et cetera. Maureen 
de Vries sluit af met de waardevolle tip om de pin-
code en de pas niet bij elkaar te bewaren. De bank 
vergoedt de schade dan namelijk niet.

De volgende bijeenkomst van Dorpscontact 
is op maandag 5 november. Bent u via e-mail 
of persoonlijk bij de commissie Dorpscontact 
aangemeld, dan ontvangt u de notulen bij 
de uitnodiging voor de volgende vergade-
ring. Wilt u op de hoogte worden gehouden, 
meld u dan aan bij:  Ingrid Jahn, secretaris 
commissie Dorpscontact Westzaan, Kerk-
buurt 40, 1551 AE Westzaan, 075-6153 348 of 
06-1717 1793. 
E-mail: dorpscontactwestzaan@kpnmail.nlLinks Ton Wennekers en rechts zoon Thomas 

(foto: Fred Eerenberg).

Links Ton Wennekers en rechts zoon Thomas 
(foto: Fred Eerenberg).

De verdwaalde haan rond De Kwaker 
Vanaf september biedt 
Babino in Westzaan 
naast peuteropvang 
ook buitenschoolse 
opvang (BSO) aan. Dus 
ook voor mij was het 
een hele nieuwe start 

van het schooljaar. Zoals ieder jaar was het weer 
heerlijk om na zes weken zomervakantie de peuters 
te zien. Een stukje groter en wijzer geworden en 
sommige zijn zonder luier teruggekomen. De eer-
ste week hebben we even ‘niks’ gedaan. Gewoon 
weer spelen en even wennen aan het ritme van het 
naar school gaan. 
Maar het was de eerste week toch niet helemaal 
rustig, want rondom De Kwaker liep een verdwaal-
de haan. De hele dag liep hij te kraaien, maar iedere 
keer op een plekje waar wij hem niet konden zien. 
De peuters werden er een beetje onrustig van en 
één riep: ‘Juf er is een kukeleku, maar ik zie hem 
niet’. Maar tijdens het fruit eten stond hij luid te 

kraaien onder ons raam. De fruitbakjes wer-
den verlaten en de peuters renden snel naar 
het raam. Daar stond hij, groot met hele mooie 
veren. De peuters vonden hem prachtig. We 
zongen meteen het liedje van Boer wat zeg 
je van mijn kippen, boer wat zeg je van mijn 
haan? 
De haan heeft een week rond De Kwaker gelo-
pen. 

De peuters keken uit het raam, zagen hem 
soms lopen, riepen naar hem en de haan kraai-
de rustig verder. Als we buiten speelden, liep 
de haan aan de andere kant van het hek achter 
het riet luid te kraaien. Maar aan het eind van 
de week kwam een mevrouw en die heeft de 
haan mee naar huis genomen. De haan loopt 
nu weer vrolijk rond bij zes mooie kippen.

Babino Peuteropvang Westzaan,
Monique van Westrop
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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

Draadloos muziek in uw hele huis

Traditionele audio installaties

Luidsprekers, AV meubels   

Audio en B&O reparatie.    Openingstijden kijk op www.hepta.nl
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Start nieuwe seizoen
18 september werd begonnen met het nieuwe 
seizoen, op verzoek van de bewoners twee weken 
eerder dan voorgaande jaren. De verwachting 
was dat de zaal vol zou zijn. Benjamin, de muzi-
kale gast, had er zin in. De vrijwilligers hadden er 
weer zin in en de hapjes en drankjes waren inge-
kocht. Maar helaas, de opkomst was matig. Had 
het te maken met Prinsjesdag? Met het mooie 
weer? Niettemin werd het een gezellige middag 
met heerlijke meezingers.
De week daarna hadden we een lachfilm met 
André van Duin. En gelachen hebben de bewo-
ners. In oktober een mooie lezing van René van 
Heiningen en een optreden van het Dagorkest, 
altijd goed voor een volle zaal.  

Wijkrestaurant
Het wijkrestaurant op de woensdag is een groot 
succes en mede daardoor is de vraag gekomen 
om dat ook op de maandag te realiseren. Daar 
zijn vrijwilligers voor nodig. Mocht  u een paar 
uurtjes op de maandag over hebben, meld u zich 
dan aan. Hoe gezellig   is het om met elkaar een 
warme maaltijd te nuttigen, met eventueel een 
lekker wijntje erbij. 

Programma november
6 november bingo
13 november Digitale Beeldbank
20 november  muzikale gast René Eshuijs
27 november  film

Marion Bruins

Inhaken op de muziek van Benjamin.

Activiteiten Lambert Melisz

De Blijde Ruiters 
blij met cheque 
van Huttenbouw
In een van de eerste vergaderingen van 
Huttenbouw Westzaan werd het idee ge-
opperd om iets te doen voor kinderen voor 
wie het niet zo vanzelfsprekend is om mee 
te doen aan een geweldig evenement als 
de Huttenbouw, die vrijwel in alle Zaanse 
dorpen georganiseerd wordt. Met het the-
ma Wild West Westzaan in het achterhoofd 
kwamen we al gauw uit bij stichting De Blij-
de Ruiters, een Zaanse organisatie die het 
mogelijk maakt voor kinderen met een li-
chamelijke en/of geestelijke beperking om 
wekelijks paard te kunnen rijden. 

Nadat het eerste contact was gelegd, was al snel 
duidelijk dat De Blijde Ruiters ieder jaar weer 
moeite hebben om het financiële plaatje rond 
te krijgen en dat een bijdrage dus zeer welkom 
zou zijn. Tijdens Huttenbouw Westzaan is op de 
slaap- en feestavond geld ingezameld. Ondanks 
een wat lagere opkomst dan normaal door het 
slechte weer die avond, is er gul gedoneerd. 
En zo hebben wij als Huttenbouw Westzaan 
onlangs een cheque van 770,40 euro overhan-
digd aan De Blijde Ruiters. Het is erg mooi om 
te zien dat het geld daar heel goed terechtkomt. 

namens Huttebouw Westzaan,
Jeroen Zuidema

Vlnr: Chantal Gort-Reemejjer (Huttenbouw Westzaan), 
Wouter Veenis (voorzitter De Blijde Ruiters), Jeroen Zuidema 
(Huttenbouw Westzaan) en Maartje van de Nieuwboer (PR 
De Blijde Ruiters).

Goed begin 
schooljaar De Rank

We zijn het schooljaar 
goed begonnen. Ieder-
een is na de vakantie 
weer vrolijk naar school 
gekomen. Ook dit jaar 

gaan we weer veel doen met de leerlingen. 
Dit jaar hebben we als schoolbreed project 
‘Bouwen aan de toekomst’.

Ook doen we dit jaar weer mee met het EU-
schoolfruitprogramma. We krijgen voor alle 
leerlingen fruit en/of groente voor drie dagen in 
de week. We willen graag dat de leerlingen zo 
vaak mogelijk groente en/of fruit meenemen 
en geen koek of snoep. We willen graag een 
gezonde school zijn. Ook bewegen is belang-
rijk. We zijn blij dat veel leerlingen op de fiets 
of wandelend naar school komen. En naast de 
gymles bewegen de leerlingen tussen de lessen 
door met allerlei spelletjes. Favoriet is natuurlijk 
lekker bewegen op muziek!
De bovenbouw gaat ook dit jaar weer extra 
bewegen voor het goede doel. Ze gaan weer  
‘schaatsen voor water en we hopen met behulp 
van sponsoren veel geld op te halen. We heb-
ben nu een fietsenstalling (voor de leerkrachten 
die bijna allemaal op de fiets komen) en op het 
dak liggen geen dakpannen, maar vetplantjes! 
Al met al wordt het weer een leuk en zeker leer-
zaam schooljaar.

team van cbs De Rank

Dorcas Voedselactie in Westzaan
Van 4 tot en met 11 november wordt voor de 23e 
keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op hon-
derden locaties in Nederland, in supermarkten, 
kerken en scholen,  zamelen duizenden vrijwilli-
gers producten en geld in voor de allerarmsten in 
Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. Dorcas 
ondersteunt met de voedselpakketten de aller-
armsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in 

armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, 
vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom, 
de deur niet meer uit. 
De Dorcas Voedselactie wordt in Westzaan op 
zaterdag 10 november gehouden bij de Coop en 
de DekaMarkt. Vrijwilligers delen lijstjes uit met 
producten die samen een voedselpakket vormen. 
Klanten van de supermarkten kopen een extra 

product en geven dat af aan de vrijwilligers. Daar-
na wordt alles gesorteerd. Nadat het pakket met 
de vrachtwagen op de plaats van bestemming is 
gekomen, geeft Dorcas het aan de partnerorgani-
satie, die het vervolgens via een lokale partner bij 
de juiste mensen brengt.
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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

Een nieuwe supermarkt in het dorp?

De scholen zijn weer begonnen 
en bij de kleuters van Kroosduiker 
Noord werd gestart met het thema 
‘supermarkt’. We wilden samen in 
de klas zelf een supermarkt maken 
en om inspiratie op te doen gingen 
we op excursie naar onze buurt-
supermarkt Coop. Daar kregen we 
een rondleiding van bedrijfsleider 
Bas de Gruijter. Hij vertelde over de 
producten in de koeling en de diep-
vries. Hoe koud het wel was moch-
ten de kinderen ook even voelen 
natuurlijk. Daarna naar de tafel vol 
aanbiedingen. De kinderen wisten 
al dat die producten daar goedko-
per waren. 
Dan naar de groente- en fruitafde-
ling, langs de snoep en het vlees 
richting de legeflessenautomaat. Juf 
had een lege fles meegenomen, dus 
konden we bekijken hoe dat werk-
te. Maar ja, waar blijft die fles dan? 
Ook dat mochten we bekijken, in 

het magazijn. Spannend hoor! Daar 
zagen we diverse flessen voorbijko-
men en er was ook een supergrote 
koeling waar we allemaal in moch-
ten staan. Brrr koud! 
Bij de kassa’s mochten de kinderen 
er zelf achter staan om de camera 
te zien, maar ook om in de geldla 
te kijken. Daarna met juf nog even 
een extra rondje door de winkel 
om ook echt de boodschappen van 
ons lijstje (voor een taart ) in het 
mandje te stoppen en te betalen. 
Bij het afscheid van Bas kreeg elk 
kind een zakje chips. En nu hebben 
wij ook een echte supermarkt in de 
klas, mét een zelfgemaakte legefles-
senautomaat. Er worden volop 
boodschappenlijstjes geschreven 
en boodschappen gedaan. En de 
medewerkers van onze supermarkt 
zorgen er steeds voor dat de winkel 
net zo netjes is als de echt Coop. Wat 
een fijn eerste thema!

Juf Petra

95e Bazar 
in de Grote Kerk
Vrijdag 2 november vanaf 19.00 uur 
en zaterdag 3 november vanaf 11.00 
uur staat de Grote Kerk weer in het 
teken van de jaarlijkse Bazar. Al bijna 
een eeuw is dit een niet meer weg te 
denken evenement, waarbij jong en 
oud, Wessaner of Zaankanter, elkaar 
in een gezellige sfeer ontmoeten.

Wij nodigen u uit om een kijkje te 
nemen bij de ruim gesorteerde boe-
kenkraam, een verrassende aankoop 
te doen op de rommelmarkt, die ont-
brekende lp of cd te vinden, uw geluk 
te beproeven bij het rad van fortuin, 
uw vaste hand te testen bij de schiet-
tent, de kinderen een plezier te doen 

met een envelop van de Wonderlot-
to, een plant mee naar huis te nemen 
uit de bloemenkraam en een hapje 
en een drankje te gebruiken in het 
ruim gesorteerde restaurant.
In de huis-aan-huis verspreide flyer 
vindt u twee consumptiebonnen. Dat 
wij naar uw komst uitkijken mag dui-
delijk zijn en willen u graag het eerste 
kopje koffie, thee of limonade gratis 
aanbieden. Graag tot ziens op vrijdag 
2 november en/of zaterdag 3 novem-
ber.

Peter de Vries
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Voedsel
Als carnivoor eet de ooievaar (Ciconia 
Ciconia) een breed scala aan dierlijke 
prooien, inclusief mollen, insecten, 
vissen, amfibieën, reptielen, kleine 
zoogdieren en kleine vogels. Hij pakt 
het meeste voedsel van de grond, 
tussen lage vegetatie en uit ondiep 
water. Het is een monogame broeder, 
maar vormt geen paar voor het leven. 
Het paar bouwt een nest bestaande 
uit grote takken, dat soms meerdere 
jaren wordt gebruikt. Het vrouwtje 
legt elk jaar één legsel van gewoon-
lijk vier eieren, die 33 tot 34 dagen na 
het leggen niet gelijktijdig uitkomen. 
Beide ouders broeden om beurten 

de de eieren en voeden ook beide de 
jongen. De jongen verlaten 58 tot 64 
dagen na het uitkomen het nest en 
worden hierna nog 7 tot 20 dagen 
gevoed door de ouders. Bekend is 
dat de ouders bij gebrek aan voedsel, 
het laatst geborene jong uit het nest 
werpen. Er is geen genade.
 
Hoe gaat het met de 
ooievaar?
In 1969 was de ooievaar als broed-
vogel uit Nederland praktisch ver-
dwenen. Gelukkig is het tij gekeerd 
nadat de Vogelbescherming een her-
introductieprogramma is begonnen.  

In 1969 werd o.a. vanuit ooievaars-
dorp Het Liesvelt (Groot-Ammers) 
een succesvol fokprogramma gestart. 
Jongen werden vrijgelaten in buiten-
stations. In 2003 vlogen weer voor-
oorlogse aantallen ooievaars rond. 
Door een verminderd gebruik van 
pesticiden in land- en tuinbouw en 
door een herstel van het biotoop 
doen ook de ‘wilde’ ooievaars het 
goed. Meer dan duizend broedpa-
ren lopen nu rond in Nederland. De 
uitgezette ooievaars zijn wel sterk 
afhankelijk van het bijvoeren in de 
winter.

Geschiedenis 
De ooievaar is echter wel de eerste 
vogelsoort waarvan men in Europa 
vermoedde dat hij  in de winter in 
Afrika overwinterde.  Hij kwam in het 
vroege voorjaar rond 1822  met een 
pijl in zijn lijf terug. Die ooievaar is 
nog steeds te zien in een zoölogische 
collectie in Rostock Duitsland.  
Martien Roos, de Westzaanse voge-
laar bij uitstek, heeft een alleraardigst 
boek geschreven ‘Ooievaars in het 
Zaanse land’, waarin de ooievaar en 
haar geschiedenis staan beschreven. 
Het is een denkbeeldige rondgang 
door de Zaanstreek van het  verleden. 
Hij begint en eindigt bij de Bullekerk. 
In het verleden werd op bijna elke 
kerk op het dak een ooievaarsnest 
gespot, zo ook op de Grote Kerk in 
Westzaan. Op beeldmateriaal uit 1744 
van H. Winter zien we op het midden-
schip, direct achter de voorgevel, een 
ooievaarsnest.

 

Trek
Wanneer in augustus de jonge ooi-
evaars zelfstandig zijn, bereiden ze 
zich voor op de trek richting Afrika. 
Het lijkt misschien gek dat de vogels 
eind augustus al naar het Zuiden 
trekken, terwijl we zelf nog volop 
van deze uitzonderlijk mooie  zomer 
genieten. Toch is dat de normale 
gang van zaken. De jonge vogels 
vertrekken eerst, omdat ze meer tijd 
nodig hebben. 
De ooievaar zou tijdens de trek een 
groot probleem hebben als hij geen 
gebruik kon maken van thermiek. 
Omdat de ooievaars nu eenmaal vrij 
zware vogels zijn, is vliegen een ener-
gieverslindende bezigheid. Daarom 
proberen ze lange afstanden zoveel 
mogelijk zwevend te overbruggen. 
Tijdens het vliegen zoeken ze naar 
de opwaartse stromingen die ont-
staan als de wind tegen heuvels of 
bergen op botst of waar luchtlagen 
warm, ijl en licht worden boven door 
de zon opgewarmd terrein. Wanneer 
de lucht daarboven kouder is, zal de 
opgewarmde en dus lichtere lucht 
opstijgen en ontstaat thermiek 
Wij zullen in de toekomst zeker meer-
dere ooievaars in ons Zaanse gebied 
spotten. In ons plasdrasse en voedsel-
rijke gebied zijn de omstandigheden 
gunstiger dan ooit. Wellicht kunnen 
er paalnesten geplaatst worden om 
de brengers van geluk en baby’s 
beter te faciliteren. 

Eind augustus heb ik na een tip van een bewoner uit Nauerna langs de 
Westzanerdijk maar liefst tien ooievaars gespot. Het waren hoogst-
waarschijnlijk doortrekkers uit Oost-Europa. Helaas kon ik niet goed de 
gekleurde ringen aan de linkerpoten aflezen. Door de lage waterstand in 
de slootjes zag het verenkleed van de grote statige steltlopers er belab-
berd uit. De kenmerkende zwart-witte kleuren waren eerder vaalwit of 
bruin. 
Tot mijn grote vreugde werd begin september, tijdens de heropening van 
molen De Pauw door Pieter van Vollenhoven,  door OtterDVD een filmop-
name gemaakt. Goed te zien is hoe een geringde ooievaar een mol vangt 
en moeizaam verorbert. Het filmpje deel ik graag met u via onze website 
www.westzaan.nl,  zie http://wqd.nl/ughb.

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

Tien ooievaars aan de 
Westzanerdijk

De trekroutes van ooievaars naar Afrika.

Ooievaars langs de Westzanerdijk.
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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

- 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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 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

Voor al uw feesten en partijen 
tot 90 personen, de hele boot 

voor uw gasten.
Ook voor vlees- & vis gerechten.

Zaanweg 51B
1521 DL Wormerveer

Telefoon 075 - 621 98 02

RRee RRe RRsseeseettaauuaauaarr uur uuaarrarrnnaanaatt nnt nn
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Succesvolle overdracht familiebedrijf
Bijeenkomst voor ondernemers bij Roda

Korfbalvereniging Roda organiseert op dinsdag 30 oktober een bij-
zondere bijeenkomst voor haar sponsors, leden van Bedrijvencontact 
Westzaan en relaties van de hoofdsponsor Rabobank Zaanstreek. Ook 
hebben we nog enkele ‘wild cards’ voor Westzaanse ondernemers die in-
teresse hebben maar geen uitnodiging hebben ontvangen. Het begint 

om 20.00 uur in het Roda clubgebouw aan de Torenstraat 6 en we sluiten om 22.00 uur af met 
een hapje en een drankje.

Voorgaande jaren hebben we spraakmakende 
inleiders gehad bij onderwerpen als: ‘overnemen 
of overgenomen worden’ en ‘zzp’er niet langer 
zelfstandige zonder pensioen’. Roda organiseert 
deze bijeenkomsten omdat de vereniging weet 
hoe belangrijk de sponsors voor de club zijn. De 
sponsors van Roda stellen de club in staat een 
actieve rol in de (West)Zaanse samenleving te 
vervullen en te korfballen op een relatief hoog 
niveau.

Het onderwerp van deze bijeenkomst is: ‘succes-
vol het bedrijf overdragen aan de nieuwe gene-
ratie. Hoe voorkom je het Prins Charles-effect?’ 
De directeur van een familiebedrijf is vaak trots 
op zijn of haar onderneming. Het bedrijf is met 
hard werken, een gezonde dosis lef en onderne-
merschap gegroeid tot waar het vandaag de dag 
staat. Veel familiale ondernemers beschouwen 
hun bedrijf dan ook als hun levenswerk. 
Vroeg of laat komt het moment van opvolging en 
overdracht, naar kinderen óf naar een externe par-
tij. In veel gevallen bestaat de wens om het bedrijf 
over te dragen aan één of meerdere kinderen. Dit 
betekent een uitgebreide planning, voorberei-
ding en vooral veel gesprekken met alle betrokke-
nen voeren. Wanneer begin je ermee? Welk kind is 
geschikt? Wanneer kies je voor een derde partij? 
En ook al duurt het nog jaren voor een overdracht 
speelt, dan is het toch interessant om deze bijeen-
komst bij te wonen, want je moet je tijdig voorbe-
reiden op deze stap.

De inleiders en hun onderwerpen
Vaak krijg de zogenaamde harde kant bij de over-
dracht van de onderneming de meeste aandacht: 
wat is het bedrijf waard, hoe gaat de overdracht 
plaats vinden, wat zijn de fiscale en juridische con-
sequenties van de verschillende alternatieven? 
Maarten Arts, belastingadviseur van Crowe Foe-
derer uit Oostzaan gaat u hierover bijpraten in het 
tweede deel van de avond.
De ‘zachte kant’ van het overdrachtsproces is min-
stens zo belangrijk. Wie gaat binnen de familie het 
bedrijf overnemen, hoe kom je tot die keuze, hoe 
houd je de familieverhoudingen goed, heeft de 
overdragende partij nog een rol na de overdracht? 
Vragen, veel vragen waar een antwoord op gevon-
den moet worden. Onderzoek heeft uitgewezen 
dat de manier van overdragen in belangrijke mate 
het succes van de opvolger bepaalt.
Dit onderdeel wordt verzorgd door de zussen 
Carola en Liane Ruijter van het bedrijf Succes-
volle Opvolging. Zij hebben al vele ondernemers 
begeleid bij de overdracht van hun bedrijf aan de 
volgende generatie. ‘We hebben veel voorbeel-
den gezien van hoe het niet moet, waar tot op 
de dag van vandaag de familie gebrouilleerd is, 
gewoonweg door de botsing van belangen tus-
sen enerzijds het bedrijf en anderzijds de familie. 
Wellicht komt hier onze diepere drijfveer van-
daan. We hebben ons gespecialiseerd in opvol-
ging en samenwerken tussen familieleden in het 
familiebedrijf. Onze missie is om het familiebedrijf 
succesvol te laten voortbestaan onder leiding van 

de nieuwe generatie, waarbij de familieband goed 
blijft dan wel versterkt en verbetert.’ 

Heeft u interesse, dan kunt u zich nog aanmelden 
via het nummer van een van de organistoren: 
06-2310 6268.

Sponsorcommissie WKV Roda

Carola en Liane Ruijter van het bedrijf Succesvolle Opvolging.

Keezen in 
De Kwaker
Oma komt met haar kleinzoon (13) keezen in 
De Kwaker! Zo zie je maar, keezen is voor alle 
leeftijden. Zondag 4 november start het toer-
nooi van acht rondes. Het is niet verplicht alle 
keren mee te doen. We hebben iedere ronde 
leuke prijsjes voor de beste drie paren. Kosten 
€ 5, inclusief hapjes en koffie of thee, exclusief 
overige drankjes.

Bridgedrive
Op 11 november, traditioneel de 2e zondag van 
de maand, is er weer een bridgedrive. Let op! 
De organisatie is overgenomen door Peter en 
Will Moeijes, dus aanmelden via peterenwill@
gmail.com of eventueel via 075-6228 936.Op 
de zondag zelf kan dit nog tot 12.00 uur bij De 
Kwaker: 075-6310 352.

Bij De Kwaker verdien je meesterpunten. Dat 
blijkt, want winnares Gerda Goudriaan ontving 
uit handen van Marianne Kaatee een officieel 
certificaat en een zilveren hangertje in de vorm 
van een klavertje. ‘Gezelligheid is troef bij De 
Kwaker!,’ zei Gerda als reactie.

Bridgen op dinsdag
Wilt u ook gezellig bridgen met resultaat, kom 
naar De Kwaker. Op dinsdag bridgen we van 
19.30 tot 22.20 uur in zes rondes met een pau-
ze. Het leuke daarvan is dat je elkaar beter leert 
kennen. Een enkele keer meedoen kan ook. Dat 
kost € 6. Neem contact op met De Kwaker: 075-
6310 352 of info@dorpshuis-westzaan.nl.
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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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Waar heeft je wieg gestaan?
In Krommenie. Toen ik twee was verhuisden we 
naar de Kersenboomstraat. Op mijn 21ste kocht ik 
een starterswoninkje in Assendelft. Toen Marina bij 
mij introk werd dat wat klein. Vijf jaar geleden heb-
ben we dit huis gekocht. Zij komt uit Beverwijk en 
dacht aanvankelijk dat ze hier in the middle of no-
where terecht zou komen. Maar Zaandam bleek op 
de fiets dichtbij en dit huis is lekker ruim en licht. Ze 
is accountant en werkt (gedetacheerd) drie dagen 
per week.

Wilde je altijd al tennisleraar worden?
Nee, helemaal niet. Toen ik zeventien was ging ik 
Management Economie en Rechten 
studeren in Haarlem. In het derde 
jaar vroeg tennisleraar Laurent of ik 
hem hier in Westzaan wilde helpen 
met lesgeven omdat hij het super 
druk had. Ik zag dat helemaal niet 
zitten, maar hij vroeg mij om een keer te komen kij-
ken. Dat kijken hield in dat ik meteen voor de groep 
moest staan en zeggen wat ze goed en niet goed 
deden. In het begin was dat natuurlijk heel span-
nend. Maar toen vond ik dat lesgeven toch wel leuk 
en ben ik naast mijn eigen opleiding van vijf dagen 
in de week op zaterdag bij de KNLTB de opleiding 
voor tennisleraar gaan volgen. Op mijn 21ste was ik 
met beide opleidingen klaar en besloot ik voor een 
jaartje tennisles te gaan geven en daarna een echte 
baan te gaan zoeken. Daar is het nooit meer van 
gekomen. Toen Laurent wegging ben ik hier full-
time les gaan geven. Zeven jaar geleden ben ik ook 
bij KZTV in Koog aan de Zaan les gaan geven. Daar 
geef ik alleen training aan alle selectiegroepen. Ik 
werk 1,5 dag bij KZTV en 3 dagen bij TV Westzaan. 
Ik kreeg het steeds drukker en startte een tennis-
organisatie met inmiddels vier leraren die voor mij 
lesgeven: bij Westzaan, Koog aan de Zaan en de 
Poelstars in Wormer.

Hoeveel uur werk je gemiddeld 
per week?
Ik sta 32 uur op de baan en thuis doe ik iets van 
tien uur administratie, planning en het organise-
ren van activiteiten zoals tenniskampen. Maar het 
voelt helemaal niet als werk, hoor. Ik word veel 
gebeld, ook in het weekend, maar dat vind ik niet 
erg. Laatst belde iemand mij of er een baan vrij was. 
Haha! Ik wóón daar niet. Ik ken de Westzaners al zo 
lang, dus dat zijn inmiddels gewoon goeie kennis-
sen. Floris is aan het begin van de zomervakantie 
geboren, dus dat kwam heel goed uit. Daarna had 
ik er ook weer super veel zin in om iedereen weer te 

zien en les te geven. Ik werk alleen met mensen die 
super veel lol hebben in tennissen en alleen komen 
omdat ze het leuk vinden. Soms heb je wel eens 
kinderen die door hun ouders gestuurd worden, 
maar die gaan uiteindelijk niet door. 

Wat vind je het leukst aan dit werk?
In het begin gaf ik les aan alle niveaus en na een 
tijdje dacht ik dat het leuk was om juist de de echte 
talentjes en de goede senioren les te gaan geven. 
Maar toen zei een tennisleraar dat het juist leuk was 
om heel gevarieerd les te geven. Ik ga met sommi-
ge toptalentjes naar speciale toernooien, maar geef 
ook les aan beginnende jeugd en oudere mensen. 

Tennis is een individuele sport. 
Het enige wat telt is dat je het leuk 
vindt om te doen. Dan maakt het 
niveau niet uit. Er zijn dames die na 
twee jaar eindelijk een wedstrijd 
winnen en dan krijg ik meteen een 

berichtje: Melchert, we hebben gewonnen! Dat is 
echt super leuk. 

Je hebt dus van je hobby je werk 
gemaakt?
Zo voelt dat wel, ja. Zelf speel ik alleen op zaterdag 
nog competities hier in Westzaan. Met de wedstrij-
den op zondag bij KZTV ben ik gestopt, omdat ik 
anders het hele weekend aan het tennissen was. 

Heb je ook heel goede leerlingen die 
hogerop gaan tennissen?
Ja. Een paar (oud) leerlingen zijn naar andere ten-
nisscholen gegaan en een meisje traint nu fulltime 
om het te halen. Vanuit de bond krijg je niets. Bij 
voetbal word je opgehaald met een busje en alles 
wordt geregeld, maar bij tennis moet je alles zelf 
betalen. Het is mede daarom gigantisch moeilijk 
om de top te bereiken. En dat zijn dan kinderen van 
ouders met veel geld of waarvan een ouder tennis-
trainer is. 

Hoe hebben Marina en jij elkaar leren 
kennen?
Dat was in 2008 op Koningsdag in Amsterdam. Voor 
de eerste keer hebben we meteen afgesproken om 
te gaan tennissen. We kenden elkaar wel een beet-
je, omdat we in het verleden wel eens competitie 
tegen elkaar hadden gespeeld. Maar na die date 
was het meteen leuk. Zij zit in het eerste van KZTV 
en ik geef haar ook les. Voor ons is dat niets bijzon-
ders. Een teamgenoot kwam er na een half jaar pas 
achter dat wij ook man en vrouw waren. 

‘Fiets ik met zo’n 
rugzakje naar 

De Kwaker’

Hoe is je fysieke gesteldheid?
Nou, goed! Ik ben topfit. De Dam tot Damloop liep 
ik in 1.10 uur. Ik ben nog nooit geblesseerd geweest. 
Tot ik een paar jaar geleden door de jongens hier 
in Westzaan werd gevraagd weer met hen te gaan 
voetballen. Omdat ik door de weeks les geef kon 
ik niet met hen trainen. Tijdens een wedstrijd ben 
ik toen keihard door mijn enkel gegaan en moest 
driekwart jaar herstellen. Ik kon ook een half jaar 
geen les geven. Tennis is in die zin minder belas-
tend. Als je een goede techniek hebt en niet kramp-
achtig tennist dan kun je blessurevrij tennissen. Je 
hebt alles zelf onder controle. Op lager niveau zie 
je wel veel blessures. Maar dat komt omdat ze niet 
goed slaan. En dan toch veel spelen. Veel knijpen in 
een racket. Dan krijg je een tennisarm. Beenblessu-
res heb je bijna nooit, omdat je kunt glijden. 

Heb je nog hobby’s?
Mijn grootste hobby is eigenlijk gewoon sporten: 
hardlopen, fietsen, schaatsen en met mijn gezin 
leuke dingen te doen, zoals naar het zwembad of 
naar de Kruisberg. 

Wat vind jij belangrijk in het leven?
Ja, het klinkt wel een beetje suf, maar dat is wel 
het gezin. Ik zou wel groter kunnen worden qua 
tennisschool, maar ik vind het gewoon super leuk 
om met die kleine mannen leuke dingen te doen. 
Op dinsdag neem ik de hele dag tijd voor ze. Timo 
gaat nu naar de peuterspeelzaal. Fiets ik zelf ook 
met zo’n rugzakje naar De Kwaker. Het is wel apart 
hoor om vader te zijn. Ik voel me nog heel jong 
en het klinkt gek, maar ik voel me niet echt vader 
van twee kinderen, terwijl dat wel zo is natuur-
lijk. Je doet gewoon gek en leuk met ze. Een keer 
in de week mag Timo mee naar de tennisbaan en 
dan heeft hij het idee dat hij van mij echt les krijgt; 
beetje rommelen, gooien en vangen. Met zijn rac-
ketje kan hij al echt slaan. Dat is voor hem gewoon 
speelgoed. Maar als hij op een andere sport wil, 
maakt mij niet uit, hoor. Belangrijk vind ik ook: lang 
gezond blijven. Ik ken zestigers die nog lesgeven. 
Als je veel met de jeugd omgaat dan blijf je zelf ook 
wel jong, denk ik.

Marijke van der Pol

Tennisleraar Melchert Leguijt (35) woont met zijn vrouw Marina Leguijt-de Wildt (30) en hun 
zoontjes Timo (2,5) en Floris (3 maanden) op Jaap de Boerstraat 11. Bij een plakje zelfgebak-
ken cake vertelt hij vol enthousiasme over zijn werk / hobby.

IN DE SCHIJNWERPER
Melchert Leguijt: ‘Ik heb van 
mijn hobby mijn werk gemaakt’
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Workshop 'Bereik
meer met je geld'
In één avond leggen we je uit wat de
mogelijkheden zijn voor het opbouwen van
vermogen. Zo kun je meer bereiken met je
geld. We sluiten de avond af met een borrel.

Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Je
kunt (een deel van) je inleg verliezen.

Locatie: De Stoomhal in Wormer

13 november om 19.00 uur

advocaat in strafzaken
www.oldenburgadvocaat.nl

J.J. Allanstraat 53 1551 RA Westzaan
t 020 3200223  m 06 24735843  info@oldenburgadvocaat.nl

oldenburg

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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Sinterklaasintocht zaterdag 17 november
Als Sinterklaas in de Zaanstreek is dan slaapt hij 
in het Reghthuys in Westzaan. Dat weet iedereen 
in de Zaanstreek, zelfs de burgemeester! Nadat 
Sinterklaas op de Zaanse Schans officieel voet aan 
wal gezet heeft, gaat hij weer aan boord en komt 
hij met de stoomboot naar…Westzaan natuurlijk! 
Op zaterdag 17 november zullen om 17.00 uur de 
boten weer aanmeren bij het Julianaplein. Sint en 
pieten en natuurlijk alle grote en kleine kinderen 
worden welkom geheten door Marcel Kramer en 
Daan de Groot. Vanaf het Julianaplein gaat Sinter-
klaas, voorafgegaan door praalwagens en muziek, 
op weg naar het Reghthuys. Ook dit jaar hoopt de 
commissie dat alle Westzaners langs de route hun 
huis en tuin zullen versieren en verlichten.
Babino Kinderopvang organiseert in de tent op 
Kerkbuurt 26 allerlei sinterklaas- spelletjes. Vanaf 
17.00 uur zullen er rollende keukens hun heerlijke 
waren aan de wachtende grote en kleine mensen 
verstrekken. Om 19.00 uur zal Marcel Kramer op 
het podium voor het Reghthuys de Sint muzikaal 
verwelkomen. Het bezoek van Sinterklaas ein-
digt om 19.30 uur met de beroemde balkonscene 
‘Sint gaat slapen’. Kijk voor alle informatie op  
www.sintwestzaan.nl.

Statiegeldactie Coop
Het organiseren van de intocht kost uiteraard 
geld. Het bedrijfsleven van Westzaan maakt 
dit voor een groot deel mogelijk, waarvoor 
onze hartelijke dank! Dit jaar stelt de Coop de 
klanten in staat om in oktober, november en 
december het statiegeld aan de commissie 
Sint in Westzaan te doneren. U doet toch ook 
mee? Dan kunnen we ook in de toekomst onze 
fantastische intocht blijven organiseren. Lever 
uw lege flessen in bij de Coop en doneer het 
statiegeld. De Coop verdubbelt aan het einde 
van de actie het bedrag.

Pietenmarkt
Ook dit jaar is er voorafgaand aan de sinterklaas-
intocht in de Kindertuin op Zuideinde 22 voor 
alle grote en kleine kinderen een Pietenmarkt. Dit 
jaar is het thema ‘Piet in de snoepfabriek’. Vanaf 
14.00 uur kunnen de kinderen deelnemen aan 
een super spelletjescircuit met pepernoten sjoe-
len, speculaas happen, blikgooien en chocolade-
munten-pong. Het voltooien van een spelletje 
wordt beloond met een (lekker) prijsje. Met een 
strippenkaartje van 3,5 euro kunnen de kinderen 
meedoen. De opbrengst van de Pietenmarkt gaat 
naar de intocht van volgend jaar. 

Veiligheid
De sinterklaasintocht in Westzaan is niet alleen 
enorm populair bij Westzaners maar ook uit de 
verre omtrek komen mensen naar Westzaan en 
het worden er elk jaar meer. Dat is een compli-
ment voor jullie allen en voor ons. Maar dat brengt 
ook meer veiligheidsmaatregelen met zich mee 
en daarom gelden de volgende spelregels:
• Als de sinterklaasstoet vertrekt vanaf het Rak 

sluit het (fietsende, lopende) publiek pas aan 
ná de brandweerauto.

• Het is niet toegestaan om in de stoet zelf mee 
te fietsen, te lopen, of bij karren ‘aan te hangen’.

• U mag onderweg aansluiten, maar dan ook ná 
de brandweerauto.

• Wees altijd extra voorzichtig met uw kinderen 
in de buurt van de paarden.

• Bij het kruispunt Kerkbuurt/Zeilenmakers-
straat/Watermolenstraat dient het publiek ach-
ter de dranghekken te blijven, zodat Sinterklaas 
rustig af kan stappen en lopend zijn tocht door 
de Kerkbuurt kan vervolgen.

• Het publiek achter de brandweerwagen blijft 
even wachten tot de stoet de Watermolenstraat 
in rijdt. Daarna kunnen ook deze mensen naar 
het Reghthuys.

Funderingsherstel Zuidervermaning gereed
Met veel plezier kunnen wij u melden dat het 
funderingsherstel van de Zuidervermaning is 
voltooid. Vanaf april is er zeer hard gewerkt en 
thans worden de laatste zaken afgemaakt. Nieuw 
is het terras aan de achterzijde van het gebouw. 
Bij mooi weer een geweldige uitbreiding voor het 
vieren van een activiteit. 

Even een terugblik. Het gebouw is door de Stich-
ting Oude Hollandse Kerken overgedragen aan 
Stadsherstel Amsterdam. Stadsherstel heeft 
samen met de Commissie Zuidervermaning een 
overweldigende crowdfunding georganiseerd 
onder bewoners, Zaanse bedrijven en donateurs. 
Met de opbrengst, ruim € 50.000, en de verdubbe-

ling hiervan door het Prins Bernard Cultuurfonds 
en met van subsidies van de gemeente Zaanstad 
en de provincie Noord-Holland was in korte tijd 
het benodigde bedrag van een half miljoen euro 
bijeengebracht. 
Het dagelijks beheer van het gebouw wordt 
gedaan door de Commissie Zuidervermaning, 
die op 13 september is omgevormd tot een stich-
ting. Op de foto ziet u de voorzitter, secretaris en 
penningmeester bij het passeren van de akte. Te 
weten Marian Bruijn, Loes Bijleveld en Ati Hols-
voogt. Marianne Schoolmeester en Fred Greven 
maken tevens deel uit van het bestuur. 
Net als in zovele besturen zijn wij aan de ‘oude’ 
kant en willen we graag verjongen. Wij vragen 
dan ook jongeren om ons team te komen verster-
ken. Daarnaast zoeken wij medewerkers voor de 
koffieploeg en voor te verrichten hand- en span-
diensten.
Begin volgend jaar willen wij voor onze sponsoren, 
donateurs en Westzaners een avond organiseren 
waar wij de voltooiing van het funderingsherstel 
gaan vieren. Wij houden u hiervan op de hoogte. 
Vanaf 1 oktober kunt u het gebouw weer huren 
voor uw persoonlijke of zakelijk evenementen. Wij 
hopen u binnenkort te ontmoeten.

Stichting Zuidervermaning Westzaan,
Loes Bijleveld, secretarisVlnr: Ati Holsvoogt, Loes Bijleveld en Marian Bruijn.
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Kerstmarkt in Grote Kerk
Op 8 december wordt de jaar-
lijkse kerstmarkt weer gehouden. 
Van 10 tot 17 uur. Voor deze elfde 
kerstmarkt zijn nog enkele plek-
ken beschikbaar. Dus als u mooie 
artikelen maakt die passen bij de 
kerstsfeer, dan bent u van harte uit-
genodigd. 
De elementen van de kerstmarkt 
zijn gezelligheid, muziek, creativi-
teit en uiteraard de deelnemers. Een 

groot aantal exposanten zorgt voor 
een gevarieerd aanbod van prach-
tige (kerst)artikelen. In het gezellige 
centrum van de markt kunt u bijpra-
ten en genieten. Uiteraard met thee 
of koffie, gebak en allerlei andere 
heerlijkheden.

De dag wordt verder ingevuld met 
muziek op het mooie Flaes & Brün-
jes-orgel. Dub de Vries, Jan Lienos 

en Joost Rijken zullen in de ochtend 
recitals van 30 tot 45 minuten ver-
zorgen. In de middag is er een sfeer-
volle medley van kerstmuziek door 
het koor van zangschool La Cantate. 
De opbrengst van de kerstmarkt is 
dit jaar bestemd voor Stichting Pre-
sent Zaanstreek. Dat is een vrijwil-
ligersorganisatie die klussen doet 
voor de meest kwetsbare mensen 
in de Zaanstreek, mensen die leven 

in een sociaal isolement en geen 
netwerk en/of financiële middelen 
hebben. Zet dus 8 december in uw 
agenda en kom.
Hebt u vragen of opmerkingen, 
neem dan contact op met Herman 
Veldhuizen (075-6280 674) of Peter 
Huisman (075-6280 057).

Wat was het een fantastische dag. Al 
heel vroeg borrelde het dorp van de 
energie. Her en der werden de deu-
ren open gezet, de Westzaanse vlag 
uitgehangen en de laatste puntjes 
op de i gezet. Bij het tankstation op 
de Hoofdtocht werd de tank van een 
T-Ford nog even volgegooid. Links 
en rechts hoorden we motorgeronk 
van alle klassieke voertuigen die 
meereden en onderweg waren naar 
het verzamelpunt aan de Overtoom. 
De hele stoet vertrok om 10.00 uur. 
Aan de Noord werd een rondje gere-
den. Om vervolgens, na de verkeers-
chaos bij de Weelbrug en omgeving, 
weer een enorme sliert van glim-
mend metaal en chroom te vormen 
richting de Zuid. Hierna volgde nog 
even een tocht door Nauerna en 

Assendelft, om vervolgens op de 
voor hen gereserveerde plek in het 
dorp te gaan pronken.
Intussen was het al lekker druk in 
het dorp. Velen gingen op de fiets, al 
dan niet puzzelend. Maar onderweg 
kon iedereen het moois in het dorp 
bekijken, en dat was er in overvloed. 
Alle locaties op één dag bezoeken 
was eigenlijk niet te doen. Van molen 
tot huis, van tuin tot optreden, zoals 
Herleving of het Dameskoor en 
Dagorkest, Schaatsmuseum, Histori-
sche Vereniging, oude tractoren bij 
Brinkman, Roda, Jahn, Galerie Stap-
horsius, de kerken en natuurlijk het 
oude woonhuis van Willem Jansen. 
Het brandweermuseum had met 
de Digitale Beeldbank groots uitge-
pakt. Ook Galery of Dreams van Dirk 

en Cora Kuiper (de grote motor ach-
ter de klassieke voertuigen) trok een 
hoop mensen. Dit gold ook voor de 
praalwagen van de sinterklaascom-
missie. Ondertussen even snel bijko-
men in de theetuin of in De Kwaker. 
Een echte klassieke autobus reed in 
het dorp op en neer. Dat was een 
attractie op zich. Voor de wat oude-
re Westzaners was door de BOV met 
mevrouw Stolp in Lambert Melisz 
klaverjassen en sjoelen georgani-
seerd. Al met al was het een topdag, 
mede mogelijk gemaakt door diver-
se sponsoren. Nogmaals hartelijk 
dank daarvoor.
Tijdens de evaluatievergadering is 
er unaniem besloten dat er volgend 
jaar weer een Dag van Westzaan 
komt. Het zou mooi zijn als dan nog 

meer initiatieven het dorp laten bor-
relen en bruisen. Dus Westzaners, 
heeft u een leuke tuin, een hobby, 
een muziekgroep/bandje of een 
huis/bedrijf waarvan u de deur open 
wil zetten, dan kunt u er op De Dag 
van Westzaan in 2019 alle Westza-
ners van laten meegenieten.
Aanmelden kan nu al via ddvwik-
doemee@gmail.com. Heeft u twij-
fels of een vraag? De organisatie zal 
met u meedenken voor een oplos-
sing en/of aanvulling. Laten we op 
zaterdag 14 september 2019 er met 
z’n allen een nog mooiere editie van 
maken.

Markjan en Dewi Fraij 

Geslaagde Dagvan Westzaan
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Op Hoop van Zegen 100 jaar 
Op 26 mei was het groot feest bij het 
100-jarig jubileum van de vereni-
ging op Hoop van Zegen. Op Hoop 
van Zegen is een springlevende 
Westzaanse loterijvereniging. Het 
jubileum werd op een zonovergo-
ten dag gevierd. Het feest kwam al 
snel op gang en iedereen had er zin 
in. De feestvreugde werd vergroot 
doordat ook de aanhang uitgeno-
digd was. Bij hoge uitzondering 
trouwens. 
Bij deze oeroude, op gezelligheid 
georiënteerde vereniging is een 
strenge ledenstop ingesteld. Bij 30 
leden houdt het ledental gewoon 
op. Het moet ten slotte een exclusie-
ve club blijven. Er is op dit moment 
een flinke wachtlijst. De leden kun-
nen bij het bestuur een aankomend 
lid officieel aandragen. Het kan jaren 
duren voordat die door de strenge 

ballotage komt.
Het stamcafé is al decennialang in 
De Prins gevestigd, waar regelmatig 
op hoog niveau de loterijstrategie 
wordt besproken. De vereniging is 
zeker geen ‘nieten-club’. Niet eens 
zo lang geleden, op 13 februari 2016, 
werd een heuse Mini Cooper ter 
waarde van 22.000 euro door voor-
zitter Janteun Eerenberg en kapper 
Gerrit Plooyer als prijs aan de leden 
uitgedeeld
 In het officiële gedeelte van de jubi-
leumviering werden vier leden die al 
meer dan 50 jaar lid zijn in het zon-
netje gezet, te weten Gerrit Plooijer 
(sinds 1964), Dirk Havik (1963), Joop 
Pastoor (1962) en Jaap Bruin (1962). 
Verder was er een bingo en wat later 
werd er gedanst. Voetjes van de 
vloer!

Onder de oldtimers waren ook tweewielers.Even uitzakken bij Tineke’s theetuin

Drukte bij Gallery of DreamsKlassieke vrachtwagens opgesteld bij de Dekamarkt
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Kunstenaars aan het werk in Staphorsius
Tot eind december 
kan bij  Galerie Stap-
horsius de expositie 
‘Natuurlijk Natuur’ 
worden bezocht. 

Onder de naam Sundays@Staphorsius is de gale-
rie ook een aantal zondagen geopend. Dan zullen 
verschillende kunstenaars in de galerie aanwe-
zig zijn. Zo zullen op zondag 11 november Hen-
nie van Dijk en Nanda Hoep vertellen over hun 
fascinatie voor de natuur en laten zien hoe een 
schilderij met veel uren van ambachtelijk schil-
derwerk laag over laag tot in het kleinste detail 
wordt opgebouwd. Uiteindelijk lijkt het alsof de 
afgebeelde dieren werkelijk tot leven komen. 
Erik van der Aa zal op zondag 25 november aan-
wezig zijn. Hij is naast kunstschilder ook een 
fanatiek vogelaar, en heeft inmiddels een indruk-
wekkend aantal waarnemingen van soorten 
vogels over de hele wereld op zijn naam staan. 
Een onuitputtelijke bron om ze in zijn aquarellen 
terug te laten komen.
‘Natuurlijk Natuur’ is een expositie van  heden-

daagse  schilderijen, tekeningen en beelden 
in realistische stijl met het thema natuur en land-
leven en is vrij  toegankelijk. Ruime parkeergele-

genheid. Zondagopening 11 en 25 november van 
13.00 tot 17.00 uur. Reguliere opening: dinsdag 
tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Country vanaf de kansel
Muziekdienst met Johnny Cash in Grote Kerk

‘Het verhaal van ‘de verloren zoon’ is ook van toe-
passing op het leven van Johnny Cash. Hij was 
verslaafd, raakte aan de grond, maar kwam door 
het geloof weer op het rechte pad. Bij zijn terug-
keer in de maatschappij kreeg de countryzanger 
een betere ontvangst van zijn publiek dan hij 
durfde te verwachten,’ vertelt ds. Cornelis Visser. 
Onder dit thema wordt op zondag 18 november 

een gospel-countrydienst gehouden in de Grote 
Kerk.  ‘Het leven en de muziek van de Amerikaan-
se countrylegende biedt genoeg ingrediënten 
om er zowel een pakkende muziekdienst van te 
maken, als een met de nodige diepgang. Want 
los van herkenbare muzieknummers willen we in 
de donkere dagen voor kerst de bezoekers ook 
inhoudelijk een hart onder de riem steken.’ Dat 

wordt mede gedaan door een parallel te trekken 
tussen wat zich afspeelde in het leven van Johnny 
Cash met zaken die aansluiten op eigen (levens)
vragen. ‘Die brug slaan we mede met (herken-
bare) country-gospelmuziek. Wist je bijvoorbeeld 
dat Johnny Cash in 1973 zijn album The Gospel 
Road uitbracht?’

Band Men in Black
Daarnaast is er live-ondersteuning door de band 
Men in Black. Deze acht man sterke formatie 
neemt de bezoekers mee op een muzikale reis, 
waarbij cowboylaarzen en bijpassende hoed niet 
mogen ontbreken. ‘Ik ga niet alles verklappen, 
maar bezoekers van de Grote Kerk worden in stijl 
ontvangen. We beraden ons nog of er een hoef-
smid moet komen die de paarden van de bezoe-
kers gaat beslaan’, lacht Cornelis.  
De muziekdienst begint om 17.00 uur, de kerk 
gaat open om 16.00 uur. De toegang is gratis. Er 
is wel een collecte ten behoeve van de kerk en 
De Regenboog. De Regenboog zet zich in voor 
mensen die door dakloosheid, psychische klach-
ten, drank- of drugsgebruik in de problemen zijn 
gekomen. 
Meer weten? kijk op  predikant@pgwestzaan.nl 
of op www.protestantse-gemeente-westzaan.nl.

Heeft de Grote Kerk op 18 november ook echt klap-
deuren? Bezoekers aan de muziekdienst zullen het 
beleven. 

Erik van der Aa - Kwartelkoning, 56 x 29 cm.
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Aardappel-pompoengratin
- bijgerecht, 6 personen
- voorbereiding: 20 minuten
- bbereidingstijd: circa 60 minuten

Wat hebben we nodig:
• 500 gram vastkokende aardappels
• 400 gram flespompoen
• 12 salieblaadjes
• 250 milliliter melk
• 200 milliliter slagroom
• 1 teentje knoflook geperst
• 40 gram grof geraspte Parmezaanse kaas

Pompoenentijd is weer begonnen. Ze zijn er weer! Al die kleurrijke pompoenen en kalebassen waar je 
het herfstgevoel van krijgt. Je kan een keuze maken uit vele soorten en maten om het huis en de tuin 
mee op te vrolijken. En... natuurlijk te gebruiken bij heerlijke gerechten. Deze maand een makkelijk 
recept dat helaas wel een tijdje nodig heeft voordat het op tafel komt. Maar dan is het ook extra smul-
len! 

Bereiding:
Verwarm de oven tot 200 graden. Schil de aard-
appels en pompoen. Schaaf of snij met een groot 
mes de aardappels en pompoen in plakken van 
2-3 millimeter dik. Leg ze in laagjes in de ingevet-
te ovenschaal. Gebruik een ovenschaal met een 
hoge rand. Bestrooi elke laag steeds met zout en 
peper en leg er af en toe een salieblaadje tussen. 
Houd 5-6 blaadjes achter. Klop in een kom de melk, 
room, knoflook, zout en peper door elkaar. Schenk 
het mengsel over de aardappels en pompoen. Leg 
de rest van de salieblaadjes erop en bestrooi de 
bovenkant met de kaas. Dek de schaal losjes af met 
aluminiumfolie en bak 35 minuten in de oven. Ver-

wijder de folie en laat de bovenkant in 20-25 minu-
ten goudbruin gratineren. Laat de gratin voor het 
aansnijden 10-15 minuten rusten.

Weetje:
Salie is bekend om zijn geneeskrachtige werking. 
Het werkt ontsmettend en wordt wel gebruikt tegen 
ontstekingen van met name de slijmvliezen. Om die 
reden wordt het wel in tandpasta’s verwerkt. Sterke 
saliethee wordt gebruikt om te gorgelen en spoelen. 
Hogere salieconcentraties zijn giftig bij inname. In de 
keuken overheerst de smaak van salie makkelijk die 
van andere kruiden. De smaak van salie kan worden 
omschreven als warm, kruidig en een beetje bitter.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Herleving speelt 
‘De Zorgboerderij’ 

Op 8 september, tijdens De Dag van Westzaan, 
heeft toneelvereniging Herleving op straat kor-
te optredens verzorgd onder de titel ‘Wandelen’. 
Daarna is alle aandacht weer uitgegaan naar het 
stuk ‘De Zorgboerderij’. De première is op zater-
dag 3 november om 20.00 uur in De Kwaker. De 
overige uitvoeringen zijn op 10 en 17 november, 
met ‘bal na’ van Gewoon Gerard. 

‘De Zorgboerderij’ gaat over de uitdagingen die 
een modern boerenbedrijf met zich meebren-
gen. Brengt de boerderij voldoende op of moet 
er gemoderniseerd worden? Rinus, Harm en Zus 
hebben het beste met dit familiebedrijf voor en 
dragen hun steentje bij, maar de overige fami-
lieleden en bezoekers lijken andere belangen te 
hebben. Kan de broer uit het zakenleven de boel 
redden met zijn voorstel van een zorgboerderij? 
Wordt de zorgboerderij een succes op zakelijk 
en persoonlijk gebied? 
Maak het mee en kom kijken.

Wilt u meer weten over de voorstellingen of 
kaarten bestellen, bezoek dan de website:  
www.tvherlevingwestzaan.nl.

Het lied ‘Westzaan’
Op De Dag Van Westzaan vond in de Grote Kerk de première plaats van het lied ‘Westzaan’. 
Gerda Vreeken zou de coupletten zingen, maar zij was helaas wegens familieomstandigheden 
verhinderd. Gelukkig was Jeroen Conijn spontaan bereid het lied ten gehore te brengen, in 
samenwerking met Dagorkest Zaanstreek-Waterland en het Westzaans Dameskoor. Zo kon 
het in groten getale aanwezige publiek toch nog genieten van dit prachtige lied.

De tekst en muziek zijn van Jeroen Conijn en 
Jeroen Duijvestijn. De harmonie bewerking is van 
Rolf Hoogenberg

Westzaan
Als de zon zachtjes naar boven gaat
Het oker boven de rietkraag staat
De eerste tractors brommen door de straat

Ik geniet van witte wieven die dansen
Van de liefdesdans van twee witte ganzen
Van de groen/bruine woerden die snaterend 
sjansen
En hun lente die begint

Sluit ik mijn ogen hoor ik in het veld
Dat iedere molen zijn verhaal vertelt
Dat alleen de snelheid van de wind hier telt
Dan voel ik mij bij jou

Jij bent de mooiste van het hele land
Van noord naar zuid tot aan de waterkant
Ik prijs de dag dat ik ben aanbeland
In mijn mooi Westzaan

Ik zie mijn dorp ’s winters op het ijs
Zwierend maken kroosduikers - hun reis
Over de besneeuwde plekken of 
het donkere grijs
Dwars door de natuur

Geniet van het stel dat voor de liefde gaat
En wachtend voor het Reghthuys staat
foto bij de molen, niet ver vandaan
Geluk in hun Westzaan

Daar staat Willem Jansen op de hoek
Hij praatte via zijn schildersdoek
Vergeten plekken blijven zo altijd bestaan
Van ons kleurrijk Westzaan 

(2x) Jij bent de mooiste van het hele land
Van noord naar zuid tot aan de waterkant
Ik prijs de dag dat ik ben aanbeland
In mijn mooi Westzaan 

En vaar ik door het Guisveld heen
Dwars door mijn land van klei en veen
Ik heb je liever, liever, liever dan een iedereen
Want ik ben bij jou
Ik zei hier ja en zeg het duizend keer
Ik wil jou, jou, jou, en nooit iets anders meer
Jij geeft mij de liefde, keer op keer
Hier voel ik mij thuis, want…

(2x) Jij bent de mooiste van het hele land
Van noord naar zuid tot aan de waterkant
Ik prijs de dag dat ik ben aanbeland
In mijn mooi Westzaan
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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

DE WATERTOREN ASSENDELFT 

TROUWEN, VERGADEREN, FEESTEN  
EN/OF ETEN OP ONGEKENDE HOOGTE 
 

 

 AGENDA OKTOBER 

 
2 oktober                      Pubquiz 2.0** 

7 oktober                       Jazz op hoogte* 

13 en 14 oktober          MIO met de toneelvoorstelling FLY** 

19 oktober                     VRIJMIBO* 

21 oktober                     High tea** 

27 oktober                     Diner op hoogte** 

28 oktober                     Inloopmiddag trouwen (van 12.00 uur tot 16.00 uur)* 
 

 AGENDA NOVEMBER 

 
2 november                   VRIJMIBO* 

3 november                   Diner op hoogte** 

6 november                   Pubquiz 2.0** 

9 november                   Winterbierproeverij met Blues** 

18 november                 Jazz op hoogte* 

24 november                 Diner op hoogte** 

25 november                 Inloopmiddag trouwen (van 10.00 uur tot 14.00 uur)* 

30 november                 VRIJMIBO* 

 

*=vrij entree       **=betaald entree/reserveren 

Kijk voor meer informatie op onze Facebook Pagina of op www.dewatertorenassendelft.nl 

Voor reserveren, mail naar reserveren@dewatertorenassendelft.nl 

Groeneveldeten (De Watertoren) Communicatieweg Oost 12, 1566 PK Assendelft of 06-41395427 voor Linda of 06-52546041 voor Jeroen 
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0 3lab
architectuur en ruimtelijke vormgeving

J.J. Allanstraat 251, Westzaan
wouter@lab03.nl
06 24703797    www.lab03.nl

  

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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door WILLEM TIP/deel 29
beeld: Digitale Beeldbank

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

Het Zaanse landschap

Het was 1871. Vier maanden lang verbleef de 
bekende Franse schilder Claude Monet in Zaan-
dam. Samen met zijn vrouw was hij hierheen 
gevlucht voor de Frans-Duitse Oorlog. Rondom 
de Zaan vond hij de rust die hij zocht. Onder-
werpen die hem als kunstenaar boeiden waren 
er genoeg. Molens tegen Hollandse wolkenluch-
ten, Zaanse huizen langs het spiegelende water, 
theekoepels, zeilschepen, eindeloze vergezich-
ten. Het waren de onderwerpen die een bezoe-
ker dertig jaar eerder, zelfs een eeuw eerder ook 
had kunnen aantreffen. Sinds de Franse Tijd was 
er nauwelijks iets veranderd.  

Heel spoedig zou de Zaanstreek echter dit schilder-
achtige pad verlaten. Het Zaanse landschap stond 
voor de grootste verandering sinds de Gouden 
Eeuw. Bijna drie eeuwen hadden hout en wind het 
beeld langs de Zaan bepaald. Weldra zouden staal 

en stoom die rol gaan overnemen. In de jaren voor 
Monets bezoek had de vernieuwing zich al aange-
kondigd. Een groot werk als de droogmaking van 
de Haarlemmermeer (1848) was zonder stoom niet 
mogelijk geweest. Niet lang daarna was het moge-
lijk geworden om op grote schaal staal te vervaar-
digen (1856). Met het buigzame en sterke staal zou 
voor de stoom een ware triomftocht beginnen. 
Onderdelen van het brosse en breekbare gietijzer 
behoorden voortaan tot het verleden. De stoom-
machines werden groter, betrouwbaarder en ster-
ker.
Met de komst van de stoom groeide er in heel Euro-
pa een nieuw optimisme. Weer en wind waren niet 
meer oppermachtig. Stoommachines, stoomsche-
pen en stoomlocomotieven verlegden de grenzen 
van het menselijk kunnen. De mogelijkheden leken 
onbeperkt. In Frankrijk schreef Jules Verne zijn ‘Reis 
naar de maan’ (1871) en zijn ‘Reis om de wereld in 
tachtig dagen’ (1872). In het denken baande zich 
het ‘positivisme’ een weg. Het oude geloof in het 
bovennatuurlijke had voor het positivisme afge-
daan. Men geloofde nu in de wetenschap. Die zou 
het antwoord vinden op alle vragen, ook op de vra-
gen van leven en dood. 
De Zaanstreek omarmde de nieuwe techniek met 
graagte. Er waren nu kansen die wind en hout niet 
boden. Vanzelfsprekend was de Hollandse voor-
zichtigheid niet op slag verdwenen. De wrange 
vruchten van een halve eeuw van teruggang waren 
nog maar al te tastbaar. Een beschrijving, gemaakt 
door het gemeentebestuur van Westzaan, is een 
en al somberheid. In 1870 bleek de Westzaanse 
Noorderschool niet langer te handhaven. Het was 
een klein en ongezond gebouw. De muren die 
grensden aan de begraafplaats rond de Grote Kerk 
waren altijd vochtig. De financiële toestand van de 
gemeente was slecht. Zonder bijdrage van de hoge-
re overheid was een nieuwe Noorderschool een 
onbereikbaar ideaal. De gemeentelijke belasting, 
de ‘hoofdelijke omslag’ kon niet verder omhoog. 
Veel welgestelde inwoners hadden het dorp in de 
loop der tijd verlaten. Van de nog aanwezige ‘voor-
name huisgezinnen’ stonden er twee of drie op het 
punt om te vertrekken. Zeven van de voornaamste 
koopmanshuizen stonden leeg zonder dat er zich 
kopers aandienden. Onlangs nog was het perso-
neel, veertig man van drie molens, zonder werk 
gekomen. De kosten van het openbaar onderwijs 
hoog. Maar weinig ingezetenen konden een hoog 
schoolgeld betalen.
Voor Westzaan zou een werkelijke verbetering zich 
ook nog niet dadelijk aandienen. Het dorp had in 

1890 nog weer minder inwoners (2218) dan een 
halve eeuw eerder (2273). Pas in de nieuwe eeuw 
zou het inwonertal stijgen (tot 2846 in 1930). De 
Westzaanse welvaart zou nog tot de eeuwwisseling 
een zwakke afspiegeling blijven van het verleden. 
Halverwege de negentiende eeuw waren er een 
paar hoopvolle ontwikkelingen geweest. De dorps-
weg was toegankelijk geworden voor rijtuigen. Er 
was een diligencedienst gekomen naar Beverwijk 
en naar Zaandam. Daar was het echter bij geble-
ven. Het Zaanse herstel zou langs de Zaanoevers 
beginnen en pas later Westzaan bereiken.
Langs de boorden van de Zaan trok de nieuwe tijd 
rond 1870 zijn eerste sporen. Het waren meteen 
ontwikkelingen op een heel andere schaal dan 
de Zaanse burgers gewend waren. Niet meer een 
beschaafde wegverbreding voor de postkoets of 
het uitdiepen van een watering. Spoorlijnen en 
brede waterwegen dienden zich aan, alle mogelijk 
gemaakt door de inzet van staal en stoom. 

Noorderschool in de Kerkbuurt in 1940. De school werd in 
1870 gebouwd.

Een rijtuig in Westzaan.Heien met stoomkracht.

Stoomzagerij De Adelaar van Rote.
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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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La Cicala met Händels blokfluitsonates 
Wat gebeurt er wanneer mogols als Hän-
del, Scarlatti en Corelli elkaar ontmoeten? 
De Italiëspecialisten van barokensemble La  
Cicala zochten het voor u uit. In het spoor van 
de jonge Händel, die als 21-jarige de Alpen over 
trok, gaat het richting Rome, Venetië en Napels 
met een muziekselectie die de impact van deze 
expeditie op Händels oeuvre weerspiegelt.

In de hoofdrol de blokfluit, niet toevallig het 
symbool van de Romeinse ‘Accademia del  
l’Arcadia’, waar rijke mecenassen een ongekende 
bloei van het muziekleven teweegbrachten. La 
Cicala bestaat uit Inês d’Avena (blokfluit en artis-
tieke leiding) en Claudio Ribeiro (klavecimbel). 

Datum: donderdag 8 november
Aanvang: 20.15 uur, zaal open 19.45 uur
Kaarten:  €24,- vriend €20,-, CJP/student €10,- 
Kaartverkoop via Oude Muziek of 030-2329 010.

Ars Antiqua Austria met Gunar Letzbor
Vier topmuzikanten, vier gek-geniale compo-
nisten, het betere muzikale tuimelwerk: dat zijn 
de ingrediënten van deze ontdekkingsreis door 
het oeuvre van de meest onverschrokken toon-
dichters die Oostenrijk ooit heeft gekend. In de 
smeltkroes: werk van Biber, gekruid met een 
snuifje zigeunermuziek van zijn voorgangers 
Schmelzer en Bertali, en van de Italiaanse virtu-
oos Lonati, die door de Oostenrijkse vioolschool 
werd aangestoken.

Datum: dinsdag 29 november
Aanvang: 20.15 uur, zaal open 19.45 uur
Kaarten:  €24,- vriend  €20,- CJP/Student  €10,- 
Kaartverkoop via Oude Muziek of 030-2329 010.

Zoals altijd in de Zuidervermaning Westzaan is dit 
een concert met kaarslicht en is na afloop gelegen-
heid tot napraten met een drankje en een hapje.

W E S T Z A A N

ZUIDERVERMANINGMateriaal HVW naar Stadsarchief
Het ontbreken van woon-
ruimte op korte termijn 
voor het archief van de 
Historische Vereniging 
Westzaan zorgt ervoor 
dat je andere wegen 

zoekt. We waren al enige tijd in gesprek met het 
Stadsarchief over het onderbrengen van ons 
materiaal. Per oktober-november 2018 gaan we 
dat zeer concreet maken. Want, zoals in het vori-
ge nummer gemeld, per december is de ruimte 
in de J.J. Allanstraat niet meer beschikbaar. Het 
pand onder de hoogspanningsleiding komt 
mogelijk beschikbaar, maar op korte termijn gaat 
dat zeker niet lukken. Bovendien zijn we hierin 
zeer afhankelijk van de gemeente en Stadsher-
stel Amsterdam. De mededeling als zou de His-
torische Vereniging het pand willen aankopen 
(verslag dorpscontact) is een misverstand. De 
komende maanden zullen we dus ons bezit con-
form voorwaarden van het Stadsarchief moeten 
schonen en rubriceren. Hulp daarbij kunnen we 
nog steeds gebruiken.

Op 4 oktober vond de uitreiking van de Rabo 
Clubkascampagne plaats. In het volgende num-
mer zullen we melden wat het resultaat voor ons 

was. Maar iedereen die op ons heeft gestemd 
of ons heeft voorgedragen, bij dezen van harte 
bedankt.

Op 15 oktober deden we mee aan de Zaanse 
Geschiedenisquiz. Het team bestond uit Huib 
Jahn, Bouke Koopman, Karin Timmerman, Fred 
Eerenberg en Ingrid Jahn. We laten u weten wat 
het resultaat is geworden. 

Staat de ‘In Memoriam’ lichtjesavond op 2 
november al in uw agenda? De lichtjesavond 
vindt plaats op de algemene begraafplaats aan 
de Dolphijnstraat. De leden ontvangen hiervoor 
nog een uitnodiging. Ook niet-leden zijn van 
harte welkom en kunnen op de avond zelf aan-
sluiten. We herhalen de oproep voor potten voor 
de lichtjes. U kunt ze inleveren bij Ingrid Jahn, 
Kerkbuurt 40 of bij Peter Huisman, Weiver 132. 
Waarvoor dank.

Wilt u helpen of hebt u anderszins vragen, meld 
u dan aan bij de voorzitter (voorzitterhvw@west-
zaan.nl) of het secretariaat (secretarishvw@west-
zaan.nl).

Peter Huisman, 
secretaris Historische Vereniging Westzaan

Vind je eigen kracht weer terug
Iedereen loopt wel eens vast in het leven. Een 
heel normale zaak, en vaak geeft dat stress en 
zorgen. Wij helpen u graag op weg met de cur-
sus ‘Aan de slag met uw eigen kracht’. Deze trai-
ning geeft u gelegenheid om te leren uw eigen 
problemen aan te pakken.  Hiervoor komen  op 
een leuke manier leerzame thema’s aan de orde. 
Uw kwaliteiten en mogelijkheden staan centraal 
om aan de slag te gaan en negatieve patronen te 
doorbreken. We werken in een kleine groep van 
maximaal tien mensen.
Programma
Bijeenkomst 1: u maakt uw vraag/probleem dui-
delijk voor uzelf. Bijeenkomst 2:  u krijgt inzicht 
in uw eigen kwaliteiten. Bijeenkomst 3: u onder-
zoekt uw eigen oplossingen, met de andere 
deelnemers samen. U krijgt inzicht in uw eigen 
netwerk, u leert vaardigheden om concreet hulp 
te vragen. Bijeenkomst 4: u maakt uw eigen plan 
waarmee u uw probleem aan kunt pakken. Voor 
de uitvoering hiervan maakt u afspraken samen 
met een maatje uit de groep of een vertrouwd 
persoon uit uw netwerk.

Wanneer? 
De bijeenkomsten zijn op 25 oktober, 1 novem-
ber, 8 november en 15 november van 13.00 
- 15.00 uur. Locatie: A3, Dorpsstraat 386 in 
Assendelft. U kunt zich aanmelden via Sociaal 
Wijkteam Assendelft-Westzaan, 075-2060 019 of 

team3@swtzaanstad.nl. Er zijn geen kosten.  Het 
is een besloten groep  waarin uw privacy wordt 
gewaarborgd. Na afloop ontvangt u een certifi-
caat.

Vragen? Een goed initiatief? 
Hebt u vragen of problemen, zoekt u vrijwil-
ligerswerk of heeft u een idee voor de wijk? 
Neem dan contact met ons op of kom bij ons 
langs. Bent u op zoek naar hulp, ondersteuning, 
zorg of een luisterend oor? Hebt u vragen over 
welzijn, zorg, werk, financiën, wonen, dagbeste-
ding, (geestelijke) gezondheid of relaties? Maakt 
u zich zorgen over een buur of kennis? Of kunt u 
iets heel erg goed waar anderen iets aan kunnen 
hebben? Het Sociaal Wijkteam pakt problemen 
én kansen graag samen met u aan om u (weer) 
op weg te helpen. Kom eens langs voor een vrij-
blijvend gesprek.
Het Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan is 
dagelijks te bereiken op 075-2060 019. Of loop 
even bij ons binnen in seniorencomplex Lambert 
Melisz . Elke maandag bent u van harte welkom 
op ons spreekuur van 9.00-12.30 uur.
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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 
 Yin Yoga 
 Workshops 

Speciale lessen 
 

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL 
06 30 24 58 85 

 
Lid Vereniging Yogadocenten  

Nederland 
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Als ik ‘s avonds om acht uur bij Harm Hageme-
ijer aanbel op de IJsvogelstraat heeft hij er al een 
lange dag van hard werken op zitten. De vloeren 
die hij maakt moeten vaak ook op de verdiepingen 
gelegd worden en dan komt er heel wat sjouw-
werk aan te pas. Toch ziet hij er niet vermoeid uit. 
De maaltijd die zijn vrouw Linda deze avond voor 
hem had bereid, heeft hem nieuwe energie gege-
ven om weer fris aan het interview te beginnen. 
Harm heeft zojuist hun dochter Maud van acht 
maanden naar bed gebracht en de koffie is klaar. 
Uiteraard zie ik een perfecte houten vloer in de 
woonkamer van Harm. Hij legt mij uit dat dit de 
basis van gezelligheid in huis is. Goed gekozen 
meubels in een mooi contrast met de houtkleur 
van de vloer zorgen voor de juiste sfeer.  Dit is in 
het kort gezegd het werk waar hij dagelijks zijn 
klanten in adviseert. Uiteraard is hiervoor de juiste 
opleiding en veel ervaring een vereiste. 
Hiervoor heeft hij eerst gedurende twee jaar het 
Hout en Meubilair College in Amsterdam gevolgd. 
Hij raakte hier vertrouwd met de verschillende 
houtsoorten en hun bewerking.. Aan het eind van 
deze studie werkte hij als stagiair bij een vloeren-
bedrijf, waar men hem graag in vaste dienst nam. 
Gedurende tien jaar deed hij hier veel ervaring op, 
maar helaas raakte dit bedrijf vier jaar geleden in 
financiële problemen. Harm nam toen het besluit 
zzp’er te worden en zich zelfstandig te vestigen. 
Vanaf dag één heeft hij ruim voldoende werk en 
het werken voor de verschillende opdrachtge-
vers bevalt hem bijzonder goed. Zijn werkgebied 
is uiteraard de Zaanstreek en Amsterdam, maar 
strekt zich ook uit naar het Gooi en het gebied 

rond Alkmaar en Limmen. De vloeren die hij legt 
omvatten een breed spectrum van (visgraat)parket 
en van plankendelen tot laminaat in alle mogelijke 
houtsoorten. Al deze vloeren worden afgewerkt 
met een groot assortiment van lakken, beitsen, 
oliën en ecologische zepen.
Zijn vrouw Linda runt hiervoor een webshop 
www.hagemeijervloeren.nl, waar zij deze lakken 
en onderhoudsmiddelen verkoopt. Ook zijn hier 
de nodige artikelen zoals kwasten voor de han-
dige doe-het-zelver te vinden. Naast haar werk-
zaamheden voor de webshop verzorgt Linda ook 
de nodige offertes, facturen en de boekhouding. 
Tel daarbij de verzorging van het huishouden en 
dochter Maud op. Ja, net als die van Harm zijn de 
dagen van Linda goed gevuld.
Als ik vraag naar bijzondere opdrachten vertelt 
Harm mij nog over een peperdure winkelvloer 
van 100 m2 in de Amsterdamse PC Hooftstraat. 
Deze vloer was uitgevoerd in de donkere hout-
soort wengé, met daarin een met laser uitgefreesd 
bloemmotief, wat weer met licht essenhout inge-
legd was. Ook maakte hij ooit bij een klant een 
vloer van het hout van honderd jaar oude eiken 
wagondelen, die dan weer juist niet netjes gevlakt 
en gepolijst moest worden voor het juiste vintage 
effect. 
Harm is verder de juiste man voor het opknap-
pen en opnieuw schuren van bestaande oudere of 
beschadigde voeren. Hij voorziet de vloer na het 
vlakschuren van een nieuwe laklaag of zet hem 
mooi in de olie, zodat hij er weer vele jaren tegen 
kan. Momenteel worden ook veel vloeren met een 
zogenaamde ‘white wash’ van zeep behandeld. De 

vloer wordt hierdoor duidelijk lichter en krijgt een 
bijzonder naturel en stoer oppervlak. Het onder-
houd en het reinigen van de vloer wordt met deze 
zeep ook veel makkelijker. Na elke behandeling 
of schoonmaakbeurt ruikt uw woning heel fris en 
aangenaam.
Zoals u heeft kunnen lezen is Harm van vele mark-
ten thuis en niet voor een kleintje vervaard. Voor 
meer inlichtingen of offertes kunt u mailen naar:  
info@hagemeijervloeren.nl.

Harm Hagemeijer van Hagemeijer Vloeren.

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

Hagemeijer Vloeren

Kunst in de kerk
Unieke kunstwerken met oude sokken
De Hilversumse beeldend kunstenaar en illustra-
tor Gerdien van Delft-Rebel (39) exposeert van 
oktober tot en met december in de Grote Kerk 
haar serie ‘Afgelegd’. ‘Mijn objecten en installa-
ties van oude sokken zijn ontstaan uit het idee dat 
ieder mens een relatie heeft met sokken. Ik heb 
de afgedankte sokken een nieuw leven gegeven 
door er kunstwerken van te maken. Omdat ze zo 
dicht bij de mens staan, gaat het werk contact aan 
met de beschouwer en dat is wat ik in mijn con-
ceptuele werk zoek. Ik hoop dat mijn kunst bij-
draagt aan het overbrengen van vreugde, hoop 
en troost.’

Op zaterdag 27 oktober is de kerk open van 14.00 
uur tot 16.00 uur en kunt u het werk van Gerdien 
komen bekijken. Ook is de kerk open tijdens de 
bazar op zaterdag 3 november en op zaterdag 8 
december tijdens de kerstmarkt. Meer informatie 
is te vinden op www.pgwestzaan.nl, www.stu-
diorebel.nl en www.facebook.com/studiorebel.

Ria Knossen
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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!

Op zoek naar een 
mondhygiënist?

 
075-7711481

info@eengezondgebit.nl
eengezondgebit.nl

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

 info@slijterijsaendyck.nl
www.slijterijsaendyck.nl

SPECIALIST IN BIER, WIJN EN 
VELE SOORTEN GEDISTILLEERD

Nu ook bij ons verkrijgbaar 
de Originele Reght Huys Bitter

Guisweg 35
1544 AG, Zaandijk
tel. 075 - 621 37 91

www.slijterijsaendyck.nl
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  De
puzzel
     van
 INGRID

Inleveradressen:• Bloemsierkunst Albers, J.J. Allanstraat 335• Gré Jongewaard, Nauernasche Vaartdijk 4• A. Kuiper, 
Lambert Meliszstraat 72• Jeannet Vollenga, Middel 165, e-mail: renjv@live.nl• Eduard Neefjes, Zuideinde 14

Heb je geen zin om door te werken tot 
je 71e? Wil je je studerende kinderen fi-
nancieel ondersteunen? Of je hypotheek 
aflossen? Dan heb je straks veel geld no-
dig. Hoe krijg je dat bij elkaar? Beleggen 
zou een logische keuze kunnen zijn. Veel 
mensen twijfelen om te beginnen, omdat 
ze niet goed weten hoe beleggen werkt. 
Wij leggen het graag aan je uit. Kom naar 
de workshop  ‘Bereik meer met je geld 
– want straks heb je het nodig’ op 13 no-
vember om 19.00 uur, in de Stoomhal te 
Wormer.

In één avond leggen we je uit wat je kunt doen 
om je toekomstige keuzes waar te maken. We 
laten je weten hoe je een groot bedrag kunt 
opbouwen en helpen je om een goede keuze 
te maken. Zo kun je meer bereiken met je geld. 

Casper de Ruiter, Vermogensmanager Rabo-
bank Zaanstreek: ‘Een spaarrekening is de favo-
riete manier om een appeltje voor de dorst op 
te bouwen. Bijna 80% van ons vermogen hou-
den we aan in spaargelden. Maar misschien 
kun je meer rendement uit je spaargeld halen 
als je het anders inzet. Beleggen kan op langere 
termijn een hoger rendement dan sparen ople-
veren. Daarom helpen wij je om zelf de regie 
te pakken over je geld, maar je staat er nooit 
alleen voor. Beleggen kent wel risico’s die spa-
ren niet kent. Je kan een (deel van) je inleg ver-
liezen.’

Als onze klanten willen beleggen dan zijn er 
diverse mogelijkheden. Je vindt bij ons pro-
ducten zonder instapgrens om eenvoudig mee 
te beginnen, tot aan vermogensmanagement 
met geavanceerde diensten en een team van 
persoonlijke specialisten. Beleggen vraagt dis-
cipline, kennis en tijd. Wil je het jezelf makkelijk 
maken, besteed je beleggingsbeslissingen dan 
uit. Je kunt Casper de Ruiter bereiken op 075-
8903 566 of via privatebanking.zaanstreek@
rabobank.nl. 

Risico’s
De waarde van je belegging kan fluctueren. In 
het verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. Als je belegt, dien 
je er rekening mee te houden dat je een deel 
van je oorspronkelijke inleg zou kunnen verlie-
zen. Hoe hoger het verwachte rendement, hoe 
meer risico je zal moeten accepteren.

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

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52 53 54

55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69

70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82

83 84 85 86 87 88

89 90 91 92 93 94

95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106

107 108 109 110

111 112 113 114

115 116 117

Horizontaal: 1 brug in Westzaan,7 welke grondstof kun je in het bordspel van de Kolonisten van Catan, naast hout, erts, 
graan en steen, nog meer ontvangen? 10 werkweigering, 17 vuursteen, 18 eetketel van soldaten, 20 naam van de uitvin-
der van de aspirine, 21 bijzonder groot, 22 deel van het bedrijfskapitaal, 24 daarop heeft een saai mens zijn schaapjes 
(crypt.), 25 plaats in Oostenrijk, Tirol, 26 wat kan de pinguïn Mumble uit de film Happy Feet erg goed? 28 eiergerecht, 29 
hysterosalpingo grafie (afk.), 30 Belgische rivier, 31 uitroep van schrik, 33 atmosfeer overdruk (afk.), 34 symbool actinium, 
35 tribune of rang in een theater of kerk, 37 bedriegerij, 39 inkomstenbelasting (afk.), 40 van zekere houtsoort, 42 huid, 44 
bacterievrij, 46 Bijbelse plaats, 47 reeks, 49 Engelse woord voor huid, 50 houder van twee cups (crypt.), 51 converseren, 53 
eerwaarde (afk.), 55 hoe heet de vrouwelijke hoofdpersoon uit de animatiefilm Frozen? 56 godin, 57 duinpan, 59 computer-
freak, 65 Noorse godheid, 66 moeilijk lopend, 68 Frans modehuis opgericht in 1924 door Russische immigranten, 69 Frans 
bezittelijk voornaamwoord, 70 persoonlijk voornaamwoord, 71 zo is men verzot op koffie (crypt.),74 civiel affaire (afk.), 77 
ijler worden (muziek), 79 hulpverlenersinstantie, 80 hoe noemt men een Frans buitenhuis?, 83 aanklevingskracht, 86 Saudi-
Arabië landcode, 87 zo zijn er tien voorgeschreven (crypt.) , 89 later, 90 geestelijk leermeester, 92 een Duits wijngebied, 94 
quasi dicat (afk.), 95 decigram (afk.), 97 wat is de naam van de kapitein van de Nautilus? 99 Belgische chansonnier, 100 soort 
onderwijs, 101 erfgoed, 103 het tegenovergestelde, 106 wenteling, 107 instrument voor draaiers (crypt.), 109 vertaling in 
het Engels van oostelijk, 110 jongensnaam, 111 plaats bij Antwerpen, 113 verzinsel, 114 soort fluweel, 115 smalligheid, 116 
akelig nauw (crypt.), 117 ijsslede.
Verticaal: 1 de windwijzer is opnieuw een vogel (crypt.), 2 Van de Ioniers, 3 landbouwwerktuig, 4 vogel (Eng.), 5 wat is de 
naam van het eiland/platform waar vanaf 1964 commerciële televisie uitzendingen werden verzorgd? 6 muzieknoot, 7 
muur, 8 daarom, 9 tijdelijk bezit, 11 technische dienst (afk.), 12 Duits televisiestation, 13 insnede, 14 Italiaans eiland, 15 ont-
kenning,16 een bekende Franse wintersportplaats, 18 hoe noemt men het uithangbord van een apotheek?, 19 bestraffend 
onderwijs (crypt.), 22 strelen, 23 Engelse industriestad, 26 verbouwen, 27 beest dat het bont maakt (crypt.), 30 Lybische 
koningin, 32 loofhut, 35 een bekende Ierse astronoom, 36 toegewijdheid,37 verpakking die in 1810 werd uitgevonden door 
Peter Durand, 38 dolfijnensoort, 41 een loszittende housepak die vanaf 2000 veel aanhangers kreeg, 43 loven, 45 heenreis, 
47 luidsprekerbox, 48 zich afzonderend persoon, 50 rouge, 51 pest iemand op de fiets (crypt.), 52 windstreek, 54 meedo-
genloos, 55 Baskische organisatie, 56 alanine (afk.), 58 moed, 60 computerterm, 62 naam van een beroemde Amerikaanse 
filosoof, 64 geluidssterkte , 67 naam van een reisbureau, 70 welving van balken, 72 fiets, 73 regentschap (kabupaten) in de 
provincie West-Sumatra, Indonesië, 75 koraaleiland, 76 baken van het gezag (crypt.), 77 aanduiding van de zuurgraad, 78 
eetvoorschrift, 80 leerjongen, 81 de naam van het sprekende paard uit de Amerikaanse televisieserie uit de jaren 60, 82 
inwoner van Andorra, 84 soort agenda, 85 bijwoord, 87 schuin uitlopen, 88 hoekmeetinstrument, 91 hier draait het om bij 
een kijker (crypt.), 93 restaurantbedienden, 96 schrijflijn, 98 jongensnaam, 100 sieraad, 102 hoe noemt men in India een 
koper pannetje?, 104 meisjesnaam, 105 bakmengsel, 106 Vlaamse woord voor klokhuis, 108 waterkering, 110 watervogel, 
112 muzieknoot, 114 muzieknoot.

Als de woorden juist zijn ingevuld lees je 61 horizontaal: vroegere benaming voor de donderdag en 63 horizontaal: 
scheldnaam voor molen De Vergilius.

Deze maand hebben we weer een prijspuzzel. De oplossing kunt u vóór 1 december inleveren bij of sturen naar bo-
venstaande adressen. Onder de juiste inzendingen wordt een cadeaubon van 25 euro verloot. De uitslag wordt in het 
decembernummer bekendgemaakt. De oplossing van de puzzel van vorige maand is DIRKIEDONS, een uitdrukking 
die vroeger gebruikt werd voor ‘door dik en dun’.
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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

Nietzsche zei: ‘Iedereen heeft precies 
zoveel ijdelheid als het hem aan 

verstand ontbreekt.’

Doopsgezinde Gemeente
De diensten zijn in de Kooger Vermaning
 28 okt 10.00 uur br. Teun-Jan Tabak 
 4 nov 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz 
 11 nov 10.00 uur zr. Cocky Brouwer 
 18 nov 10.00 uur ds. Pieter Ousoren 
 25 nov 10.00 uur ds. Jaap Brusewitz. 
  Laatste zondag van het kerkelijk jaar; 
  avondmaal bij ronddeling 

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62
 28 okt 9.30 uur ds. L.J. Koopman
  16.00 uur ds. M.P. Hofland, Haarlem
 4 nov 9.30 uur ds. L.J. Koopman
  16.00 uur ds. M.P. Hofland, Haarlem
 7 nov Dankdag voor gewas en arbeid
  15.30 uur en 19.30 uur ds. L.J. Koopman
  beide diensten in Westzaan
 11 nov 9.30 en 16.00 uur ds. J. van Dijken, 
  Nieuw-Vennep
 18 nov 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
 25 nov 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

Gereformeerde Gemeente Westzaan
 28 okt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 31 okt Dankdag 15.00 en 19.30 uur ds. De Wit
 4 nov 10.00 en 15.30 uur leesdienst 
 11 nov 10.00 en 15.30 uur leesdienst 
 18 nov 10.00 uur ds. J.S. v.d. Net
  15.30 uur leesdienst 
 22 nov 19.30 uur ds. F. Mulder 
 25 nov 10.00 en 15.30 uur ds. A. Vermeij

Protestantse Gemeente Westzaan
 28 okt 10.00 uur ds. E.M. Post, Bunnik
 4 nov 10.00 uur dhr. M. Jonker, Utrecht 
 11 nov oogstdienst 10.00 uur  ds. C. Visser
 18 nov 10.00 uur dhr. W. Koudijs, Amsterdam
  popdienst 17.00 uur ds. C. Visser,   
  Westzaan
 25 nov laatste zondag kerkelijk jaar
  10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

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 van  
9.00 tot 12.30 uur. Bel 075-2060 019 of mail naar 
team3@swtzaanstad.nl 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 : Peter Groot (075 7710 818)
 : Linda Wessels (06- 4042 6993)
Fotografie : Fred Eerenberg
Eindcorrectie : Tjakko Bos
Opmaak/druk :  HuigHaverlag Printing

Inleveren kopij
redactie@wessaner.nl
Linda Wessels - De Kersenboomstraat 40,  
1551 BW  Westzaan

Advertenties De Wessaner 
jan.steijn@tiscali.nl
tel. 075-785 13 20

Financiële administratie
financien@wessaner.nl
Jan Steijn - Watermolenstraat 102,  
1551 BG  Westzaan, tel: 075-785 13 20

Secretariaat bestuur
Jeannet Vollenga - Middel 165,  
1551 SV  Westzaan, tel: 075-621 09 02
secretariaat@wessaner.nl

Kopij volgende nummer
Uiterlijk 1 november 2018 sturen naar De Kersen-
boomstraat 40, 1551 BW Westzaan of mailen 
naar redactie@wessaner.nl. 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 november 2018.  

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.

Collectanten 
gezocht
Inet Happe coördineert voor Westzaan voor 
de jaarlijkse collecte voor Alzheimer Neder-
land. Ze is nog op zoek naar collectanten, 
vooral in de Noord. De collecte is van 5 tot 
11 november. Het zou fantastisch zijn als 
mensen zich willen opgeven. Dan kan op 
06-2048 9298.
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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




