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Schieten in
de kerk
Het komt er allemaal aan. Een
Wessaner bol van de aangekondigde activiteiten en concerten.
Ik verheug me op veel hiervan!
Het begon al met de jaarlijkse
Bazar in de Grote Kerk aan het
begin van de maand. Ons jaarlijkse uitje met de overburen.
We eten een broodje en genieten van soep en ander lekkers.
We snuffelen bij de kramen,
ontmoeten dorpsgenoten en
we doen natuurlijk mee aan de
loterij. Onze mannen schieten
er graag. Wáár kan dat nog?
Dat je mag schieten in de kerk?
Buurman en buurman zijn er
best goed in geworden. 2e en
3e prijzen vielen hen ten deel.
Alleen de laatste jaren moeten
ze het wel steeds vaker afleggen tegen jeugdige succesvolle
roosschieters. Natuurlijke voltreffers krijg je alleen als je geconcentreerd goed richt en je
je geweer goed stilhoudt. Dat
geeft de grootste kans op het
middelpunt van de schietschijf.
Of is het soms ook geluk? Elk
geweer is anders. Elk jaar is het
anders. Maar het was vooral
gezellig in de Grote Kerk. Op
naar de intocht in Westzaan, de
kerstmarkt, de winterfair, vieringen en concerten!
Linda Wessels,
redactie Wessaner

Vlóeken in de kerk mag in elk
geval niet!.

Derde Westzaanse Winterfair
Op 8 december wordt een deel van Westzaan omgetoverd in een
sprookjesachtige winterfair vol twinkelende lichtjes, een gezellige
kerstmarkt, etenskramen, optredens en brandende vuurkorven. De
Westzaanse Winterfair is na twee mooie edities met een gemiddelde
van 8000 bezoekers in de Zaanstreek echt een begrip geworden!
De Winterfair staat helemaal in het
teken van Kerst, muziek en de saamhorigheid van de mensen in het dorp.
U kunt heerlijk struinen over de kerstmarkt, lekker eten bij verschillende
‘creatieve’ foodstands en foodtrucks,
een drankje komen drinken aan de
gezellige buitenbar in de verwarmde tent in de Zeilenmakersstraat en
tegelijk genieten van muzikale optredens en theater.

Wat kunt u dit jaar
verwachten?

Oproep sponsoren/donateurs
De Winterfair is een lokaal evenement om de saamhorigheid in het
dorp te vieren en om Westzaan met
zijn prachtige, idyllische karakter op
de kaart te zetten. Om de derde editie
nog mooier en beter neer te zetten, is
sponsoring wel gewenst. Door een
financiële bijdrage te leveren, draagt
u de Winterfair en de organisatie een
warm hart toe en steunt u hiermee
gelijk ook het Nationaal MS Fonds.
Een bijdrage leveren in materialen of

hulp is ook van harte welkom. Voorbeelden: de dranghekken worden elk
jaar gesponsord door Benecke. De
stroomvoorziening wordt ook dit jaar
verzorgd door De Coogh/ Jan Ijskens.
Jacco Bakker en Barry Witte stellen elk
jaar hun parkeerruimte beschikbaar
voor de kerstmarkt. En het bedrijf Vis
Pallets levert toch maar weer elk jaar
pallets voor de vuurkorven. Zo zie je
maar, alle hulp is welkom.
Opgeven als sponsor of meer informatie opvragen kunt u bij Denise
de Vries via denise@puurzaans.nl. Of
volg ons op Facebook:
westzaanse winterfair 2018
of op www.puurzaans.nl

Dit jaar wordt de Winterfair nog ruimer neergezet. Op 8 december zijn er
vanaf vier uur ‘s middags een gevarieerder aanbod, meer vertier en leuke
activiteiten voor de kinderen. De
kerstmarkt heeft een vleugje vintage
en lifestyle. Er zijn straatmuzikanten,
een touwtjetrekkraam, foodtrucks
met warme winterse happen, zoetigheden, glühwein, brandende vuurkorven, theater, muziek en nog veel
meer. De entree is gratis. De EHBO
Westzaan werkt weer belangeloos
mee.

Ja, ik sponsor graag de Winterfair om er een succesvolle editie van te maken en steun daarmee gelijk het
Nationaal MS Fonds. Ik doneer een bedrag van € ………….
Naam:___________________________________________________________________________________________
Email:____________________________________________________________________________________________
IBAN-nummer:____________________________________________________________________________________
Handtekening:____________________________________________________________________________________
Vul de bon in en stuur deze op naar: PUUR ZAANS, Zeilenmakersstraat 4C,
1551 AA, Westzaan. E-mailen mag ook naar: denise@puurzaans.nl
U kunt ook rechtstreeks digitaal aan het MS Fonds doneren via https://digicollect.nationaalmsfonds.nl/denise-de-vries-mans
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Van Zaan
Fietsen • Elektrische fietsen • Scooters
• Motorscooters • Accessoires

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

Witte Vlinderweg 30A | 1521 PS Wormerveer | 075 621 64 88
06 40 21 81 11 | info@larsboot.nl | www.larsboot.nl
Openingstijden showroom: dinsdag en vrijdag 10.00-17.00 uur en uiteraard op afspraak.

Bakker Verhagen
Kerkbuurt 64, 1551 AE Westzaan
Tel. 075-6284041

Kerstmenu 2018
Amuse

Diverse soorten brood, banket,
pizza en hartige broodjes.

Visbordje
Roosje van gerookte zalm met rode biet, Gerookte botervis op een bedje
van wakame salade met dillemayonaise, Hollands garnalencocktailtje

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

Trio van vlees
Ossenhaascarpaccio met kappertjes, Old Amsterdam, pijnboompitten en
truffelmayonaise, Wrap gevuld met vitello tonnato,
Gerookte hertenham met cranberrycompote

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.


of



Heldere kalfsbouillon met een garnituur van wortel, courgette en bieslook



Kerstijsdrankje



Snoekbaarsfilet met romige gambasaus

of

Biefstuk van ossenhaas en kalfswang met romige Cognacsaus

of

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



‘Kerst proeverijtje’

€ 59,00

Wij zijn op 1e en 2e kerstdag geopend.
Reserveren is noodzakelijk, zie onze website www.deprins-westzaan.nl.
Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan, Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136
www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl
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Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Herfst

Westzaan in 2019
op de schop
De Reghtszaaal van het Reghthuys was op
5 november tijdens de vergadering van
Dorpscontact Westzaan goed gevuld met
geïnteresseerde bewoners. Dennis Brasser,
projectmanager bouwplanontwikkeling en
civiele techniek bij gemeente Zaanstad, was
uitgenodigd om vragen te beantwoorden
van bewoners en/of onduidelijkheden weg
te nemen in het kader van de herinrichting
van de J.J. Allanstraat-Zuideinde-Vogelbuurt.

Bestrating duurt een jaar
De herinrichting van de J.J. Allanstraat bevindt
zich inmiddels in de definitieve ontwerpfase (DO).
Dit betekent, zo liet de heer Brasser weten, dat
er geen aanpassingen of veranderingen meer
plaatsvinden. Het project m.b.t. de herinrichting
gaat een jaar in beslag nemen, immers 40.000 m²
straatwerk is geen sinecure. Voor de bestrating

In oktober hadden wij het thema ‘herfst’. De paddenstoelen en de lichtjes waren weer uit de kast
gehaald, de herfstsfeer zat er goed in. De peuters
hadden flink hun best gedaan met het zoeken van
kastanjes, dennenappels en eikeltjes. Zelfs stukken boomschors lagen op de thematafel. We hebben paddenstoelen geplakt en een herfstkrans
gemaakt. En ook onze handpop Raai de kraai kwam
nog even langs. Hij was buiten geweest en wilde in
de plassen springen, maar ja met dat mooie droge
weer kon dat natuurlijk niet. De peuters kregen
allemaal een hoepel en deden net alsof dat hun
plas was. Ze mochten erin springen, stampen en
dansen. Met ogen dicht, op één been, handen in de
lucht. Kortom, ze mochten heel wat kunstjes oefenen. Ik moet zeggen, het ging ze goed af.
Na dit alles moesten we ons natuurlijk ‘afdrogen’
en hebben we om de ‘plassen’ heen gelopen. Dat
was moeilijker, want niets is leuker dan in de ‘plassen’ springen. Maar het is gelukt. Eerst in een rijtje
achter elkaar aan, later ging ieder zijn eigen weg.

Maar juf had er een moeilijkheidsgraad bij gedaan:
achteruit lopen. Oei, dat was pas echt lastig. Sommige peuters redden het niet en vielen met hun
billen in de ‘plas’. Het was een activiteit waarbij veel
gelachen werd. De peuters hadden de grootste lol.
Maar ze waren het wel met elkaar eens: buiten in de
plassen stampen en springen met je regenlaarzen
aan, dat is het allerleukste.

wordt een gebakken straatsteen gebruikt die past
bij de huidige bestrating elders in Westzaan en het
gevoel van de historische kern versterkt. Tijdens
deze werkzaamheden wordt Westzaan afgesloten voor verkeer en is alleen bestemmingsverkeer
mogelijk. Voor langzaam verkeer en voetgangers
blijft Westzaan wel toegankelijk. Gewerkt wordt
van Noord naar Zuid, per stuk van 100 meter, dat
als een ‘treintje’ opschuift. De verwachting is dat
anderhalf tot twee weken nodig is om de 100
meter te bestraten.
Verder werd duidelijk dat de 30-kilometerzone
wordt uitgebreid en dat in de 50- kilometerzones
optisch versmallende bestrating wordt aangebracht. Door met twee kleuren bestrating te werken wordt de illusie gewekt dat een versmalling in
de weg optreedt, waardoor automobilisten langzamer zullen rijden. Zo is de verwachting. In de
gedeeltes waar nu nog een adviessnelheid van 30
km geldt, wordt dit een verplichte snelheid. Ook
lichtte de heer Brasser toe waarom niet gekozen is
voor een fietssuggestiestrook. Een fietssuggestiestrook heeft als nadeel dat auto’s op deze stroken
gewoon mogen parkeren, iets wat de gemeente
wil voorkomen.

definitieve ontwerp en de bewoners vonden het
jammer dat er slechts een kleine afvaardiging aanwezig was. Wilt u weten wat er precies besproken
is, vraag dan de notulen op bij secretaris Ingrid
Jahn.
Carla van den Puttelaar

Babino Peuteropvang Westzaan,
Monique van Westrop

Dennis Brasser.

Ondanks dat er inspraak is geweest, waren de aanwezige bewoners niet heel enthousiast over de
DO. Vooral het feit dat Westzaan geen fietsstrook
krijgt of een markering met een witte onderbroken streep, viel niet in goede aarde. Bezorgdheid
was er met name over de veiligheid op de lange
termijn, als door gewenning de optische versmalling niet meer werkt. De heer Brasser zei dat verkeersdeskundigen positief hebben geadviseerd
m.b.t. deze oplossing. De mededeling dat de
Vogelbuurt grotendeels een éénrichtingsstraat
wordt, kon ook niet op steun rekenen van de aanwezige bewoners uit die specifieke buurt. Kortom, er waren toch wel wat bezwaren tegen het

De volgende bijeenkomst van Dorpscontact
is op maandag 3 december. Bent u via e-mail
of persoonlijk bij de commissie Dorpscontact
aangemeld, dan ontvangt u de notulen bij
de uitnodiging voor de volgende vergadering. Wilt u op de hoogte worden gehouden,
meld u dan aan bij: Ingrid Jahn, secretaris
commissie Dorpscontact Westzaan, Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan, 075-6153 348 of
06-1717 1793,
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl
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Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Draadloos muziek in uw hele huis

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen
en gehoorbescherming

Traditionele audio installaties
Luidsprekers, AV meubels
Audio en B&O reparatie.

Openingstijden kijk op www.hepta.nl

Sandra
Sandra Klokkemeijer
Klokkemeijer

Verzekerd van
Robert Spilen persoonlijk
Sandra Klokkemeijer
Deskundig
advies

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

Robert
van
Spil
Robert
Spil

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

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

Robert Spil

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

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

www.saenbike.nl

Diverse soorten epoxy - glasweefsel - vulmiddelen - kleurstoffen - hulpmiddelen

M. SLAAP & Zn
rolluiken
markiezen
lamellen
jaloezieën

Di. t/m Za.
geopend

v/h W.H. Spiegel

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

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

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

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!
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

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

Uw financieel
specialist
met kantoren in Broek in Waterland
en Wervershoof.

Parallelweg 1 - 1151 BS Broek in Waterland - Tel. 020 - 403 18 29
www.obmverzekeringen.nl
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Expositie in het Sinterklaasmuseum
In Westzaan is er voor
de 11e keer weer hard
gewerkt aan het Sinterklaas-pop-upmuseum.
Dit unieke museum heeft
een enorme collectie, die
zich de afgelopen jaren alleen maar heeft
uitgebreid door diverse schenkingen van
mensen, die net als Markjan en Dewi Fraij de
goedheiligman een warm hart toedragen.
Het is het enige sinterklaasmuseum dat vijf
dagen per jaar gratis open is. Voor elke leeftijd is het een feest van herkenning. Bent u
dus fan van Sinterklaas, ongeacht uw leeftijd
is een bezoek aan het Sinterklaasmuseum in
Westzaan altijd een feest!
Het zal u niet zijn ontgaan dat Sint-Nicolaas dit
jaar met de landelijke intocht in Zaanstad aankomt. Daar zijn wij als Sinterklaasmuseum Westzaan natuurlijk best trots op. Omdat Sint-Nicolaas
in Zaanstad aankomt, hebben wij ons uiterste
best gedaan om een expositie te presenteren
met als thema de landelijke intochten van begin
tot heden. Hier zal u veel informatie vinden over
dit al jaren live uitgezonden sinterklaasspektakel.
Als u het ziet of leest, zal u zeer waarschijnlijk zeggen: ‘Ja, inderdaad zo ging het toen’. Of: ‘Zo was
dat inderdaad in mijn tijd, toen Sint-Nicolaas aankwam op de televisie’. Maar uiteraard zullen ook
de wat recentere intochten van de laatste jaren
aan bod komen.

Vindt u het sinterklaasfeest ook reuzefijn, hieronder ziet u de data en tijden dat het museum open
is. Zaterdag 24 november, zondag 25 november,
vrijdag 30 november, zaterdag 1 december en
zondag 2 december. Op deze dagen zijn wij open
van 12.00 tot 17.00 uur. Let op: u kunt bij ons niet
pinnen.

Voor de minder gelovige is er veel over de historie
van het fantastische sinterklaasfeest te ontdekken. Uiteraard is er ook weer het speurspel voor de
jonge gasten van 3 tot 10 jaar. Dit is gratis en met
een beetje hulp van papa, mama, opa of oma vind
je vast de goede oplossing. Menig jonge bezoeker
weet het inmiddels: een goede oplossing wordt
beloond met een greep uit de cadeautjesboom.
Net als voorgaande jaren zal de tuin volledig
in Sint-Nicolaasstijl zijn. Natuurlijk is ons terras
ook weer geopend, waar we koffie, thee, warme
chocolademelk, bisschopswijn en sint-garnituur
verkopen. Gezellig buiten bij de openhaard kunt
u even wegdromen naar ‘jeugd’-herinneringen,
met uiteraard volop sinterklaasmuziek. Het assortiment in de museumwinkel is ook dit jaar weer
uitgebreid, dus zoekt u een leuk sintpresentje,
ansichtkaarten of sinterklaassfeermakers, ook dan
bent u hier aan het juiste adres.

Wijkwaardering voor
chauffeurs
Wie kent hem niet, de buurtbus? Beter bekend
als De Groene Koets. De bus die veel mensen
die niet meer zo goed ter been zijn brengt naar
koersbal, de kapper, het ziekenhuis, familie, enz.
Maar de bus rijdt natuurlijk niet vanzelf en kan
alleen bestaan omdat er een groep zeer enthousiaste, trouwe vrijwilligers is die achter het stuur
wil kruipen!
Het hele jaar door worden Zaanse vrijwilligers
(organisaties) met de ‘wijkwaardering’ in het
zonnetje gezet. Op 24 september viel deze eer
geheel terecht toe aan de chauffeurs van De
Groene Koets. Van harte gefeliciteerd allemaal!

Dewi Fraij

Kerstsfeer in Grote Kerk
Bent u op zoek naar hulp, ondersteuning, zorg
of een luisterend oor? Hebt u vragen over welzijn, zorg, werk, financiën, wonen, dagbesteding,
(geestelijke) gezondheid of relaties? Maakt u zich
zorgen over een buur of kennis? Of kunt u iets
heel 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 vrijblijvend gesprek.

Familiezorg/mantelzorg?
Zorgt u voor een naast familielid of goede bekende die chronisch ziek is of een beperking heeft?
Ook u, als mantelzorger, helpen wij met informatie en ondersteuning. Ook horen we graag uw
ervaringen en signalen.

Actief in uw wijk?

Vlnr: Johan May, Paul Beke (coördinator), Piet Schoen, Martin van ’t Veer, Bert Steenbergen, Lya van Arum, Annemarie
Nol, Aart van ’t Hoff, Wendy Duivenvoorden. Ontbrekenden:
Antoon Kuiper, Elsemiek Kuyt en Cees Lienos.

U kunt ook informatie krijgen betreffende lezingen over de historie van Sint-Nicolaas. Leuk voor
school, club of werk. Voor boekingen of bezichtigingen in groepsverband buiten de openingstijden zijn er beperkt nog mogelijkheden. Voor
vragen over boekingen belt u 075-6312 219 na
19.00 uur. Verdere informatie over het Sinterklaasmuseum kunt u vinden op onze Facebookpagina
(Sinterklaasmuseum Westzaan) of op de website
www.sinterklaasmuseum-westzaan.nl.

Wilt u iets organiseren voor uw straat of wijk?
Of wilt u iets betekenen voor anderen, bijvoorbeeld budgetmaatje zijn? Wij komen graag met
u in contact om uw ideeën en mogelijkheden te
bespreken. Voor meer informatie of een gratis
vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met
het Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan. Elke
maandag zijn wij van 9.00 - 12.30 uur bereikbaar
in Lambert Melisz. Of u belt naar 075-2060 019.

Kom op 8 december naar de jaarlijkse kerstmarkt
in de Grote Kerk. Van 10 tot 17 uur is er volop gezelligheid, muziek en creativiteit. Een groot aantal
exposanten zorgt voor een gevarieerd aanbod
van prachtige (kerst)artikelen. En onze organisten
en het koor van zangschool La Cantante zorgen
voor een sfeervolle kerstomlijsting. Het gezellige
centrum van de markt biedt volop gelegenheid
voor enkele uurtjes bijpraten en genieten. Uiteraard met een grote keuze aan koffie met gebak en
allerlei andere heerlijkheden. Zet dus 8 december
in uw agenda en kom.
We steunen met de opbrengst Stichting Present
Zaanstreek, een organisatie met enthousiaste vrijwilligers die klussen doen voor de meest kwetsbare mensen in de Zaanstreek.
Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact
op met Herman Veldhuizen (075-6280 674) of Peter
Huisman (075-6280 057).

Het koor Wij aan de Zaan van zangstudio La Cantante verzorgt
in de middag een verrassende medley van (kerst)liederen.
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Fitcircuit

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

Lichtjesavond in Westzaan
Een mooi verhaal van Giovanni
Massetti, serene muziek van het
Dameskoor Westzaan en het Dagorkest Zaanstreek/Waterland en passende gedichten van Astrid Bekker
en Rick van der Made, voorgelezen
door Ingrid Jahn vormden, samen
met een prachtig verlichte begraafplaats, de entourage voor de Licht-

jesavond 2018 in Westzaan.
Meer dan honderd aanwezigen,
onder wie burgemeester Jan Hamming, herdachten op deze ‘In
Memoriam-avond’ hun geliefden
of ondersteunden anderen die een
moeilijke tijd doormaken. Het bijna
windstille weer en de honderden
lichtjes zorgden voor een unieke

Foto: Fred Eerenberg

Sinterklaasintocht 2018
Hebt u ook zo genoten van onze
fantastische avondintocht? Met Sinterklaas, 75 Zwarte Pieten en 60 vrijwilligers hebben we het weer met
heel veel plezier georganiseerd.
Dank aan iedereen die heeft meegeholpen, op welke manier ook.

Actie Coop
Het organiseren van de intocht kost
uiteraard geld. Al vele jaren maakt
het bedrijfsleven van Westzaan
dit voor een groot deel mogelijk,
waarvoor onze hartelijke dank. Om
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de intocht ook in de toekomst te
kunnen houden, heeft de Coop het
mogelijk gemaakt dat klanten tot
en met december hun statiegeld
aan de commissie Sint in Westzaan
doneren. U doet toch ook mee,
zodat we in de toekomst onze fantastische intocht kunnen blijven
organiseren? Lever dan uw lege flessen in bij de Coop en doneer uw statiegeld. Aan het einde van de actie
verdubbelt de Coop het bedrag.
Doe mee!

sfeer. Vanaf zeven uur liepen de aanwezigen over de geheel verlichte
Dolphijnstraat naar de begraafplaats, waarna op indringende wijze
het moment van gedenken werd
gebracht.
Gedurende de opbouw was al merkbaar dat dit jaarlijkse moment mensen bezighoudt. Velen kwamen naar
het graf van hun dierbaren om bloemen te brengen of er aandacht aan
te besteden. De lichtjesavond van
Westzaan voorzag dan ook weer in
een duidelijke behoefte.
Na het moment van bezinning was
er ruim gelegenheid om na te praten. Onder het genot van een drankje en hapje was het nog een tijd
gezellig. Het onderstreept dat we
onze geliefden niet zullen vergeten,
maar dat we ook samen het leven op
moeten pakken en er het beste van
moeten maken. De saamhorigheid
was op deze lichtjesavond duidelijk
aanwezig.

Namens de velen die met gave of
daad deze avond mogelijk maakten,
veel dank.
Peter Huisman, secretaris
Historische Vereniging Westzaan.

Foto: Fred Eerenberg

Kerstviering van de
samenwerkende kerken
Op dinsdagmorgen 18 december vindt in Lambert Melisz weer
de jaarlijkse kerstviering voor de
oudere Westzaners plaats. Alle
70-plussers van Westzaan zijn welkom op de kerstviering in Lambert
Melisz, kerkelijk of niet. Het wordt
georganiseerd door leden van
de Doopsgezinde Gemeente, de
Rooms-Katholieke Kerk, de Christelijke Gereformeerde Gemeente
en de Protestante Kerk. De viering
begint om 10.15 uur, maar de koffie
en thee staan vanaf 9.45 uur klaar.
Dit jaar zal een groepje kinderen
van De Kroosduiker aan de viering
meewerken. U hoort een lezing over
de geboorte van Jezus en een kerstverhaal. Ook worden er natuurlijk
vertrouwde kerstliederen gezongen, met mevr. Kurvink op de piano.
Alle 70-plussers krijgen ook dit jaar
een kleine verrassing gemaakt door

dagactiviteitencentrum De Zonnehoek en de kersteditie van de Elisabethbode.
Bent u dit jaar 70 geworden of was
u dat al, maar hebt u nog nooit
een kerstpresentje van de kerken
ontvangen, dan kunt u uw naam,
geboortedatum en adres doorgeven
aan Lina van der Blom, Overtoom
61, 1551 PD Westzaan, 075-6175 344
of secretarisdr@pgwestzaan.nl
We hopen in Lambert Melisz weer
veel 70-plussers te verwelkomen
en voor diegenen die niet kunnen
komen: alvast een fijne decembermaand, prettige kerstdagen en een
voorspoedig 2019.
Namens de samenwerkende kerken,
Hennie Schenk, Hennie Slegers,
Fijtje Nol, Sible Jasper en
Lina van der Blom.

N AT 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

Japanse Duizendknop,
een verwoestende plant
Natuurlijk schrijf ik het liefst over leuke verschijnselen in de Zaanse natuur. Niet lang geleden, half oktober, zag ik de Japanse duizendknoop
(Fallopia japonica) in bloei. Echt mooie, grote bladeren en een prachtige
witte bloeiwijze. Ik weet dat imkers de Japanse duizendknoop enigszins
omhelzen omdat hij zo laat in het seizoen bloeit en zo de bijen aan nectar
helpt. Het helpt de bijen nog even aan te sterken, voor de grote winterslaap. Maar ook zij beseffen dat de wortels onvoorstelbaar vernietigend
kunnen zijn. Niet bevorderen maar bestrijden, is helaas het parool.

In het voorjaar groeien vanuit de
wortelstokken dicht op elkaar (duizendknoop) veel stengels met grote,
mooie bladeren. Afhankelijk van
de standplaats kunnen de stengels
twee tot drie meter hoog worden. In
de winter sterven de bovengrondse
delen van de plant weer af.
Vegetaties van Japanse duizendknoop bestaan voornamelijk uit
vrouwelijke planten, die door het
ontbreken van stuifmeel geen zaden
vormen. De verspreiding van Japanse
duizendknoop vindt dan ook voornamelijk vegetatief plaats via de wortelstokken. Menselijk handelen vormt
het grootste risico voor de verspreiding van de soort over grotere afstanden. Denk hierbij aan het verslepen
van wortel- en stengelfragmenten

door machinaal maaien of transport
van grond waarin zich nog delen
bevinden. Komen deze fragmenten
op een andere locatie in of op de
grond terecht, dan groeien daar weer
nieuwe planten uit.
Funderingen, bruggen, dijken etc.
worden ontzet door de enorme
kracht van het expanderende wortelstelsel. Het is verwoestender dan
de gewassen heermoes, zevenblad
en bamboe tezamen. En dit zegt echt
wel wat. Ze groeien in een paar dagen
enkele decimeters in lengte. Duivels.
De gemeente Zaanstad laat Landschap Noord-Holland de woekerende
exoot verwijderen (zie plaatje 2), door
diepe verhitting van de bodem, in
dit geval op de Westzanerdijk, een

Landschap Noorholland bestrijdt de Japanse duizendknoop door diep te stomen.
De wortels verzwakken door verhitting

belangrijke waterkering. Men wil
hem zoveel mogelijk uit de openbare
ruimte verwijderen. Zaanstad zal hier
jaren zoet mee zijn, is het vermoeden. Onze gemeente maakt op haar
website Zaanstad.nl vreemd genoeg
nauwelijks melding van deze exoot.
Maar in veel andere gemeenten is
het advies: verwijder de Japanse duizendknoop.

Geen hypotheek
In Het Verenigd Koninkrijk classificeert de Environmental Protection
Act van 1990 de plant als ‘controlled
waste’, wat inhoudt dat hij dezelfde
status heeft als huishoudelijk en
industrieel afval. Maaisel moet worden afgevoerd naar een vuilstort met
een officiële licentie. Af te voeren
grond die wortelstokken bevat, moet
naar een speciale stortplaats worden
gebracht en worden begraven op
een diepte van ten minste vijf meter.

Banken geven soms geen hypotheek
wanneer de plant in de tuin staat.
Landschap Noorholland bestrijdt de
woekeraar thermisch. Kokend water
wordt zo diep mogelijk in de bodem
gespoten. De wortels zouden dan
moeten verbranden. Dit is helaas
niet effectief genoeg. Er zijn meer
methoden om de plant te bestrijden,
maar helaas al even onsuccesvol. Het
meest belovend lijkt het Heemskerkse experiment. Daar smoren ze de
woekerplant met dik landbouwfolie,
zodat hij uiteindelijk stikt en afsterft.
De plant kan drie meter diep zitten.
De Westzanerdijk kun je natuurlijk
niet afgraven. Wellicht wel smoren?

Een stukje geschiedenis
De Japanse duizendknoop komt oorspronkelijk uit Japan, China, Taiwan
en Korea. De plant is door een arts,
notabene in dienst van Nederlandse
staat, in 1823 uit Japan als tuinplant
naar Nederland gebracht. Vanuit de
Hortus in Leiden heeft de soort zich
verspreid over heel Nederland en de
rest van Europa. In Nederland is de
soort pas na 1950 op grote schaal
gaan verwilderen door het storten
van tuinafval met plantenresten.
Inmiddels komt de soort in vrijwel
heel Nederland voor.
De aanwezigheid van Japanse duizendknoop betekent extra beheerwerkzaamheden, zoals monitoring,
voorlichting personeel, bestrijding
en nazorg. Extra kosten kunnen ook
zitten in voorzorgsmaatregelen om
verdere verspreiding te voorkomen
zoals schoonmaken van landbouwmachines, reinigen van grond, controleren van grond op aanwezigheid
van Japanse duizendknoop. U kunt
helpen om in ieder geval geen duizendknoop in uw tuin te dulden. Op
internet zijn interessante video’s te
zien, zoals http://wqd.nl/E1GQ, om de
woekerplant enigszins te temmen.
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Mode maken is leuk en
iedereen kan het leren.
Haarverlies , tijdelijk of permanent??
Vakkundig en eerlijk advies

Vrijblijvend gratis intake gesprek
Declaratie bij alle zorgverzekeraars

Diverse cursussen: patroontekenen,
lingerie en kneepjes van het vak enz.
Opleiding costumiere of coupeuse
is mogelijk in deeltijd te volgen.

Goede nazorg en service

Voor informatie www.dehaarwerksalon.nl
Of bel 06 24 30 40 74

Meer info?
Ferna Hellingh 06-24121168
www.modevakschoolnewstyle.nl

R es

taur

ant

Zaanweg 51B
1521 DL Wormerveer
Telefoon 075 - 621 98 02

Greta
Angelina
Facebook

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

Voor al uw feesten en partijen
tot 90 personen, de hele boot
voor uw gasten.
Ook voor vlees- & vis gerechten.
Puur natuur!
Bij ons kunt u terecht voor de echte
Westzaanse zuivel zoals yoghurt,
kwark en melk.
Daarnaast vindt u vlees, eieren,
sappen en het servies van Wiebe
van der Zee.Tevens verkopen
wij Schippers kaas. We helpen u
graag bij het samenstellen van een
geschikt cadeau, relatiegeschenk of
kerstpakket.Geniet van een heerlijk
boeren ijsje op ons Rustpunt!
www.westzaansezuivelboerderij.nl

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

amer
De gezelligste huisk
ek
re
st
an
van de Za

- 7 dagen per week
geopend!

De Watering 1, 1503 VR Zaandam (t.o. flat de Noordwachter)
telefoon 075-61 44 215 / 06-55 78 67 73
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Westzaanse
Zuivelboerderij

ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

Hans Albers Bloemen
Als ik bij Albers Bloemen binnenstap, valt mij direct
het grote aantal rode rozen op. Kennelijk zijn veel
Westzaners romantisch ingesteld, stel ik tevreden
vast. De rozen worden vrolijk omringd door diverse andere bloemen in herfstkleuren, waardoor de
entree een fleurige indruk maakt. In de advertentie in De Wessaner was ik naast de naam Hans nog
twee andere namen tegengekomen, Leonne en
Bozenka, dus vraag ik om uitleg hierover. Het blijkt
dat Leonne de zuster is van Hans en dat Bozenka
zijn dochter is, die meestal kortweg Bo genoemd
wordt, wat al veel stoerder klinkt. Als ik later in het
gesprek hoor dat zij al sinds haar 11e jaar als keeper
in het damesvoetbal speelt, vind ik dat deze naam
precies bij haar past.
Wanneer ik vraag naar veranderingen in het koopgedrag van de clientèle en naar de huidige trends
in het assortiment, vertelt Hans dat tegenwoordig gemengde boeketten en plukboeketten veel
gevraagd worden, terwijl vroeger bossen van
één soort bloemen en vaste planten meer verkocht werden. Ook wordt er tegenwoordig vaker
bezorgd en komt men door veranderende leef- en
werkomstandigheden minder vaak in de winkel.
Voor het bezorgen van bloemen mag Hans in de
ochtend zeker niet voor tien uur en in het weekend
zeker niet voor elf uur komen. De zaterdag houdt
men graag vrij om te sporten of de kinderen naar
een sportclub te brengen. Hierdoor is de vrijdag de
drukste dag voor de verkoop van bloemen geworden, terwijl dit vroeger de zaterdag was.
Als Hans echtgenote Gaby ons even later van koffie en koek voorziet, wordt het mij duidelijk dat zij

de verzorgende taak in huize Albers heeft, terwijl
de andere drie meer bij het snijden van de bloemen en het samenstellen van boeketten betrokken zijn. Zo zijn alle taken al meer dan 30 jaar naar
tevredenheid verdeeld. Hans gaat voor de inkoop
van de bloemen ‘s morgens om half zes al naar de
groothandel in Beverwijk, waar hij bij een commissionair zijn bloemen inkoopt. Hij houdt niet van
inkopen via foto’s op het internet, maar keurt hier
eerst persoonlijk zijn handel op kleur en lengte.
Hij vindt de afwisseling en seizoensgebondenheid
van het bloemenassortiment heel belangrijk. Zo is
zijn leven elk seizoen weer wat anders en is er altijd
variatie.
De bloemenwinkel dient ook als distributie en
verkooppunt voor de diverse boekjes, kaarten en
kalenders van de Westzaanse Digitale Beeldbank.
Er is in de winkel een ruime hoek hiervoor ingericht.
Hier hangen veel historische foto’s die een goed
beeld vormen van het verleden van Westzaan. De
hoek is goed gevuld en omvat de complete collectie van wat er de laatste jaren op dit gebied door
de beeldbank en anderen is uitgegeven. Donateurs van de beeldbank kunnen hier hun jaarlijkse
boekje of kalender afhalen, als zij de jaarlijkse presentatie in De Kwaker gemist hebben. Ook worden
regelmatig boekjes verkocht aan passerende toeristen. Hans Albers verkoopt op deze manier vaak
een bos bloemen en is dat tegelijkertijd een goed
promotor van de historie van Westzaan. Het geeft
allemaal wat extra aanloop en is ook vaak aanleiding voor een leuk gesprek, waarvoor meestal
wel tijd is. Als ik mij na het zien van al deze histo-

rische zaken omdraai, zie ik tegenover de winkel
een juweeltje van de Westzaanse houtbouw, met
een gezellig rozentuintje ervoor, dat nog geheel
in originele staat verkeert. Er naast herrijst een
ander houten pand, waarvan de restauratie bijna
voltooid is.. Zo wordt Westzaan voortdurend een
mooier en een unieker dorp.

Leonne, Hans en Bozenka.

Byzantijns Mannenkoor
in Reghthuys

Zonnebloemloterij 2018

Voorafgaand aan de Winterfair verzorgt het NoordHollands Byzantijns Mannenkoor op donderdag
een concert, met gastoptreden van ‘young piano
master’ Tobias Borsboom. Het koor telt twintig
leden en staat onder leiding van Serge Latychev.
Het repertoire bestaat uit liturgische gezangen
in de traditie van de Russische orthodoxe kerk en
volksliederen uit Rusland en Oekraïne.
Tobias Borsboom studeerde aan het Utrechts Conservatorium bij Paolo Giacometti. Hij voltooide
zijn master-opleiding aan het conservatorium van
Amsterdam Bij Jan Vijn.
Datum: donderdag 6 december
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19:30 uur
Kaarten: € 12,50
Reserveringen via banneconcerten@gmail.com
of info@reghthuyswestzaan.nl
of  paul.m.dezeeuw@gmail.com of aan de zaal.
Na afloop is er gelegenheid tot napraten met een
drankje.
Jan Bijleveld

Wij willen de inwoners van Westzaan bedanken voor het kopen
van een zonnebloemlot of -loten
ter ondersteuning van onze afdeling. Tevens bedanken we de
vrijwilligers die ons geholpen
hebben met de verkoop deur-aandeur. De trekking heeft inmiddels plaatsgevonden
en de uitslag is te vinden op: www.zonnebloem.
nl of teletekst of via de uitslagenlijn 0900-0633.
Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar Pondres,
t.n.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG
Tilburg. Maak wel een kopie van het lot voor uw
eigen administratie.
Hopelijk zijn er meerdere prijzen in Westzaan
gewonnen, maar in ieder geval € 50,- op de eindcijfers 5441 en € 15,- op de eindcijfers 245. Kijk uw
lot(en) goed na.
Anneke van’t Hoff-Martens,
secretariaat afd. Westzaan, 06-2442 1811
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Simone Dijkman

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar

MAKELAARDIJ

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

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

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

www.schramadvocaat.nl

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

Gebruikt u verschillende medicijnen?

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

MEDICATIEROL

Met de
houdt u het overzicht!

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie.

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

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

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

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

Molenwerf 9 • 1541 WR Koog aan de Zaan
Telefoon (075) 63 555 11 • www.apotheekwestzijderveld.nl
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IN DE SCHIJNWERPER
Ria Knossen: ‘Ik hou van een grove
penseelstreek met veel kleur’
Ria Knossen (67) woont met haar man Age (68) op Burgemeester Vijlbriefstraat 20.
Zij is een van de mensen die de Grote Kerk van kunst voorzien.

Hoe lang wonen jullie in Westzaan?

Wat schilder je het liefst?

Sinds 1987. Hiervoor hebben wij 10 jaar in Hoorn Op de Academie moest je allerlei technieken ontgewoond. Oorspronkelijk komen we allebei uit wikkelen. Hoewel ik het fijne werk van de eigenFriesland. Ik ben geboren in Sloten, toen nog het zinnige Charlie Toorop en Ans Markus bewonder,
kleinste stadje van de Friese elf steden. Ons gezin hou ik toch meer van het grovere werk. Op de
woonde aan de gracht waar de schaatsers door- Schilderskring noemen ze mij daarom Lucian Freud
heen kwamen. Er woonden destijds 800 mensen. (een kleinzoon van psychiater Sigmund), vanwege
We hadden een eigen burgemeester en twee wet- zijn grove penseelstreek met veel kleur, wiens werk
houders, waarvan mijn vader er een was. Ik heb ik uitermate bewonder, zoals je hier achter me ziet.
daar tot mijn twintigste gewoond. Hoewel ik naar Helaas heb ik onvoldoende een eigen stijl ontwikde ulo kon wilde ik naar de huishoudschool, omdat keld. Vanwege hun markante koppen heb ik een
mijn vriendinnen daarheen gingen. Ik ben vijf jaar serie portretten van artiesten geschilderd, o.a. van
tandartsassistente geweest. Ik wilde Sloten uit, ben Freddie Mercury en Mick Jagger.
naar Zwolle gegaan en werd intern ziekenverzorgende in een verpleeghuis. Daarna ben ik met een En je bent actief in de Grote Kerk, toch?
vriendin naar Drachten verhuisd en kregen wij de Ja. Ik ben onlangs gestopt als ouderling en ben dat
leiding over een unit met lichamelijk gehandicapte vier jaar geweest. Je bezoekt o.a. zieke en oudere
kinderen. Ik ken Age vanaf mijn 23ste en nadat ik gemeenteleden en organiseert themaochtenden.
met hem ben getrouwd zijn we naar Hoorn ver- Daar gaat aardig wat tijd in zitten. Daarnaast ben
huisd. Hij is directeur bij de NMB,
ik ook voorzitter van de bezoekerslater de ING geweest. Tot onze oud‘Gezondheid is groep. Sinds twee jaar organiseer
ste zoon Age werd geboren heb ik
ik Kunst in de Kerk. Dat is echt mijn
niet vanzelfdaar nog bij een tandarts gewerkt.
ding. In de kerk is een ruimte die
sprekend’
Na die periode ben ik ook gestart
geschikt is om schilderijen op te
met de moedermavo en omdat ik
hangen. Via internet, kunst- of kerleergierig was, heb ik toen we hier in Westzaan zijn kelijke tijdschriften zoek ik Nederlandse schilders
gaan wonen de havo afgerond. Ik heb het altijd waarvan hun werk geschikt is om daar op te hanjammer gevonden dat ik dat vroeger niet meteen gen. Er zijn kunstenaars die speciaal voor kerken
had gedaan. Age heeft me daarin altijd gestimu- doeken schilderen met een bepaald idee daarachleerd.
ter.

Stopte je met werken toen je kinderen
kreeg?
Ja, dat kwam toen nog vaker voor. Daarbij, Age
had een job van zeven tot zeven. Ik was thuis en
kon naast mijn huishoudelijke taken ook die opleidingen doen. Want na de havo heb ik aan de Vrije
Universiteit nog een oriëntatiecursus cultuur
wetenschappen gedaan. Onze ouders woonden
in Friesland, dus die konden niet oppassen. Onze
drie kinderen gingen wel naar de peuterspeelzaal,
maar verder niet naar een crèche of zo. Ik heb ze
dus eigenlijk zelf opgevoed. Haha. Maar ik deed
naast mijn studie ook nog vrijwilligerswerk.

Het kunstzinnige bleef kriebelen.
In 2004 ben ik tweeënhalve dag per week de Wackers Academie gaan doen. Dat is een vijfjarige
opleiding in Amsterdam waar ik de schilderkant
had gekozen. Ik heb dat schilderen van mijn vader.
Hij was huisschilder, maar ook heel creatief. Bij feesten schilderde hij de decorstukken. Na verloop van
tijd wilde ik ook dingen doen waar mijn hart lag. Ik
schilder nu alweer een aantal jaren bij de Zaanse
Schilderskring in Zaandam.

Heb je zelf wel eens geëxposeerd?
Ja, in het Guishuis en ieder jaar met de Schilderskring in het Weefhuis. Ik heb met mijn aquarellen
ook wel bij de ING gehangen. Ik verkoop ook werk.
Soms gaat dat aan mijn hart, maar je kunt niet alles
bewaren.

Ben je ook oppas oma?
We hebben vier kleinzoons en een kleindochter. Daar genieten we enorm van. Maar ik heb
altijd gezegd: ik wil niet meer dan een dag per
week oppassen. Age (40) woont met Wendy in de
Palmboomstraat en heeft drie jongens. Een leuke
bijkomstigheid is dat mijn vader en opa een schildersbedrijf hadden en dat Age drie jaar terug is
ingestapt als ondernemer bij een schildersbedrijf in
Haarlem. Bernlef (33) woont met Myla in Zaandam.
Sinds september is hij directeur op een basisschool
voor speciaal onderwijs in Purmerend. Zij hebben
een zoon en een dochter. Jelmer (31) woont met
Liselotte ook in Zaandam. Hij werkt twee dagen
per week in Rotterdam bij Sport Support Rotterdam en probeert kinderen in achterstandswijken
aan het sporten te krijgen. Daarnaast is hij zzp’er en

geeft korfballessen aan scholen en bij sportverenigingen.

En jouw man Age is met pensioen?
Ja, al een jaar of vijf. Hij doet nu vrijwilligerswerk
voor oud-ING’ers. Onlangs heeft hij als voorzitter afscheid genomen bij korfbalvereniging Roda.
Maar wij voelen ons nog te fit om helemaal niks
te doen. Wij houden van wandelen en bezoeken
graag samen musea.

Wat vind jij belangrijk in het leven?
Nou ja, de kern van alles is denk ik wel dat we streven naar een betere wereld. Dat we al die problemen op het gebied van milieu en oorlogen zouden
kunnen oplossen. Ik ben van huis uit hervormd en
ga graag naar de kerk. In mijn vriendenkring zijn er
heel wat mensen afgehaakt, maar ik kan dat echt
niet loslaten. Ik vind het fijn om elkaar als gemeente wekelijks te ontmoeten in een ruimte waarin je
jezelf kan zijn. Om samen te zingen en te bidden.
Dat geeft mij troost en kracht. Toen Ik jong was gingen wij met grote regelmaat naar optredens van de
Bintangs, Cuby & the Blizzards en Golden Earring.
Maar ik kwam destijds ook in evangelische kringen
en voelde daarna dat ik een keus moest maken.
Zodoende heb ik de kerk niet vaarwel gezegd. Met
Kunst in de Kerk willen wij ook een open kerk zijn
voor alle dorpsgenoten zodat ze kunnen genieten
van al die mooie werken. Naast dit alles is gezondheid iets wat je allemaal ook graag wil en waarvan je weet dat dat niet vanzelfsprekend is. Qua
gezondheid hebben we in ons gezin wel het een en
ander ondervonden, maar dat is gelukkig allemaal
goed gekomen. Wat ik wel eens naar vind is dat
mensen elkaar zo snel becommentariëren. Denk
even na voordat je wat zegt. Dat heb ik mijn kinderen altijd meegegeven. Het is geven en nemen.
Age en ik zijn al veertig jaar samen. Ik zou niet zonder hem kunnen. We hebben het goed maar daar
moet je wel aan blijven werken. En niet het koppie
laten hangen.
Marijke van der Pol
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De kracht van €50

oldenburg

Je hebt straks meer eigen geld nodig in
belangrijke fasen van je leven. Dat kan
bijvoorbeeld al met € 50 per maand. Zo kun
je toch een mooi bedrag in handen hebben.
Voor de studie van je kind of voor jezelf,
voor als je te maken krijgt met onverwachte
uitgaven.

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

rabobank.nl/strakshebjehet
nodig

• 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

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

TWEEWIELERBEDRIJVEN
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Deze maand gaan wij richting de Slavische landen, onder andere Wit-Rusland, Oekraïne, Polen en Rusland. Zij eten daar een bekende groentesoep, namelijk borsjt (borscht). Vraag mij niet hoe je dit juist
uitspreekt! Het is een soep gemaakt van rode biet. Qua land verschilt het enigszins in de ingrediënten.
Het is een vrij dikke soep die per portie niet meer dan een half kopje bouillon mag bevatten. Rode biet
is het belangrijkste ingrediënt, omdat dit zorgt voor de smaak, het aroma en de kleur van de soep.
Borscht met dille en spekjes
- 4 personen
- lunch, hoofdgerecht
- bereidingstijd: 45 minuten

Wat hebben we nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 eetlepels olijfolie
1 gesnipperde ui
2 tenen knoflook
1 knolselderij geschild en in blokjes van 1 cm.
600 gram rauwe rode bieten, geschild en in
blokjes van 1 cm.
1 winterwortel in plakjes
½ rode kool, kern verwijderd en in
dunne reepjes
1½ liter runderbouillon
3 eetlepels rodewijnazijn
200 gram mager spek in dunne reepjes
of blokjes
125 milliliter zure room
3-4 fijngehakte takjes dille
zout en peper

De Rank naar
het theater
De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn deze maand
naar het theater geweest
voor de voorstelling Wat is
er mis met mijn Vis? van theatergroep Krijt.
In de magische fabel komt een mens in de
wereld van een vis. Om elkaar te kunnen begrijpen zoeken ze samen neer een woordeloze taal.
Spelenderwijs ontstaat er een soort vriendschap. Zal het Meneertje lukken om erachter te
komen wat er mis is met Vis? En kan Vis hem helpen zijn gevoel voor Buurvrouw te uiten?
Het was een goede voorbereiding op een (eerste) theaterervaring. Het helpt de leerlingen
concentreren, begrijpen, herkennen, meeleven
en reflecteren. Een positieve (eerste) ervaring
leidt tot een intensievere beleving van de voorstelling én plezier bij theaterbezoeken in de toekomst.
Voorafgaand aan het bezoek hebben de kinderen diverse voorbereidende opdrachten in
de klas gedaan over emoties, elkaar begrijpen,
communiceren, miscommunicatie, vriend-

Bereiding:
Verhit de olie in een grote pan en fruit de ui en
knoflook 2-3 minuten op matig vuur. Voeg de knolselderij, bieten, wortel en kool toe en schenk de
bouillon en azijn erbij. Breng zachtjes aan de kook,
zet het vuur lager en laat de soep met een deksel
schuin op de pan 30-40 minuten zachtjes koken tot
de groenten gaar zijn. Breng op smaak met zout en
versgemalen peper. Bak intussen in een droge koekenpan de reepjes of blokjes spek op matig vuur
tot ze knapperig en mooi bruin zijn. Schep ze op
een stuk keukenpapier en laat uitlekken. Schep de
soep in kommen en verdeel er de zure room over.
Bestrooi met dille en de uitgebakken spekjes. Geef
er lekker brood bij. Voor de vegetariërs onder ons:
gebruik groentebouillon en laat de spekjes weg.

ren ook worden gegeten. Vaak wordt in het vroege
voorjaar knolselderij met een toefje loof in de handel
gebracht. Deze grote, bonkige knollen associeer je
misschien niet direct met vitamines en mineralen,
maar toch zitten ze er in ruime mate in. Knolselderij
is namelijk heel gezond. De groente bevat gekookt
slechts 27 kilocalorieën per 100 gram en een prima
hoeveelheid voedingsvezel. Ook zit er onder andere
relatief veel vitamine B6, C en K in en sporenelementen zoals fosfor. Selderijplanten lijken in het jonge
stadium veel op elkaar. Op oudere leeftijd zijn ze te
herkennen door de knol en de bij bleekselderij brede
of bij snijselderij fijne bladstelen.
Geraspte of in stukken gesneden knolselderij is bijzonder smakelijk met name in de erwtensoep. Ook
voor het trekken van bouillon is hij heel geschikt. De
smaak van de knol is milder dan die van de bladeren
van de snijselderij. Knol- en snijselderij overleven
milde winters, maar vormen in het tweede jaar een
bloemstengel en sterven daarna af. Er moet dus ieder
jaar opnieuw worden gezaaid.
Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Weetje:
Knolselderij is een variant van selderij die net boven
de grond een knol vormt. Knolselderij vormt een knol
met een diameter van zo’n 10 cm. Hoewel knolselderij voor de knol wordt geteeld, kunnen de blade-

schap en mensentaal/dierentaal. Omdat het voor
sommige kinderen de eerste keer was dat ze een
theatervoorstelling zouden zien, was het voorstellingsbezoek vooraf doorgenomen. Hoe gedraag je
je tijdens een voorstelling? Wat gaat er gebeuren?
Wat wordt er van je verwacht? Na afloop vertelden
de kinderen vol enthousiasme over de voorstelling.
Er werd nog dagen over gesproken.
team cbs De Rank

Luidsprekers in
Westzaan
In de 60’er jaren begon Cris Rutgers sr. met het bouwen van luidsprekers, eerst aan de Prinsengracht
in Amsterdam en later in Zaandam. Ondertussen
heeft Cris Rutgers jr. het bedrijf Hepta overgenomen en hij maakt nog steeds luidsprekers. Een
paar jaar geleden is hij verhuisd naar Westzaan
waar hij de werkplaats, de luisterruimte en showroom heeft gevestigd aan de Zeilenmakersstraat.
Naast het ontwerpen en bouwen van luidsprekers
houdt hij zich ook bezig met het ontwerpen van
complete audiosystemen, inclusief het bijbehorende meubilair. Hepta doet ook reparaties en restauraties van gebruikte apparatuur.
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Monuta Bakker en Van der Blom
De steun bij uw uitvaart
(075) 616 99 05
www. monutabvdb.nl

✓Administratieve dienstverlening
✓Personeels- en salarisadministratie
✓Belastingzaken voor bedrijven en particulieren
✓Startersbegeleiding
✓Organisatie- en bedrijfsadviezen
✓Financiële adviezen
✓NU OOK INTERNETBOEKHOUDEN
Adfin Advies Zaanstad B.V. • Zuideinde 205, 1551 EG Westzaan • Tel. 075 - 616 74 87
Fax 075 - 614 38 16 • Mobiel 06 - 51 18 06 52 • Email info@adfinadvies.nl

lab

03

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

•

Communicatieweg Oost 12
Watertoren, 7e verdieping
Assendelft

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

www. meijerboomverzorging.nl of bel 06-21800308

www.joek-aa.nl

DE WATERTOREN ASSENDELFT
TROUWEN, VERGADEREN, FEESTEN
EN/OF ETEN OP ONGEKENDE HOOGTE

Kerstmenu 2018

23-24-25-26 december

prijs 60 euro per persoon

Brood met Franse zeezoutboter
**
Amuse van het huis
**
Huisgerookte carpaccio gevuld met pistache,
geserveerd met cantharellen en een kruidensalade
**
Heldere ossenstraartsoep met madeira en profiteroles
**
Visproeverij van coquille, zalm en octopus
**
Hertenbeef Wellington geserveerd met een truffeljus,
diverse wintergroentes en aardappeltorentje met marjorein
**
Proeverij zoete Kerstverleiding
Op 25 en 26 december serveren wij overdag een heerlijke Kerstbrunch, heerlijk eten
met het hele gezin prijs 45 euro p.p kinderen van 5 tot 12 jaar 25 euro p.p
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.

14

boomrooierij • boomverzorging
• boomveiligheidscontrole
• bomen en planten
• stobbenfrezen

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
door WILLEM TIP/deel 30
beeld: Digitale Beeldbank

Het Zaanse landschap
In 1869 verkreeg de Zaanstreek haar aansluiting op het nationale spoorwegnet. Voorlopig
liep die nog over Uitgeest en Haarlem. Toch
werd de afzondering van het Zaanse platteland hierdoor al minder. De rechtstreekse
verbinding naar Amsterdam wachtte nog op
de voltooiing van een ander groot werk, de
aanleg van het Noordzeekanaal. In 1865 was
men onder aanvoering van Engelse ingenieurs al daarmee begonnen. Dwars door de
duinen bij Velsen en midden door het IJ groef
men een brede sleuf. In het IJ kon men daarbij gebruik maken van stoommachines. In de
duinen gebeurde echter nog veel graafwerk
puur met handkracht en spade. Talrijk waren
de dagloners die uit alle hoeken van het land
op dit werk afkwamen. Stonden ze officieel
op de loonlijst van de kanaalmaatschappij,
dan zorgde die voor een onderkomen. Waren
ze niet zo gelukkig, dan werd het aan henzelf
overgelaten om een onderkomen te vinden.
Schrijnende toestanden waren het gevolg.
In het IJ wierp men de opgebaggerde grond als dijken op aan weerszijden van het kanaal. Daarachter
ontstonden vanaf 1872 nieuwe polders met een
vruchtbare kleibodem, geschikt voor de landbouw.
Hier zouden vooral in de volgende jaren aardappels
worden geteeld. Op gezette afstanden kwamen er
tussen de polders zijkanalen. als vaarverbinding
met het oude land. Aan de noordoever kregen de
Nauernasche Vaart, de Westzanersluis en de Zaan

Lattenzager Het Klaverblad in verval.

De aanleg van het Noordzeekanaal.

ieder een eigen zijkanaal. Voor het onderscheid
hadden de zijkanalen een letter. De Voorzaan liep
zo prozaïsch uit in het nieuwe zijkanaal G.
Eind 1876 was het kanaal klaar. Met het nodige
plechtige vertoon verrichtte Koning Willem III de
opening. Twee jaar later (1878) was ook de spoorbrug gereed die het de treinen mogelijk maakte
van Zaandam door te rijden naar Amsterdam. Voor
de handel was dat een verdere verbetering. Spoorlijnen verbonden in deze jaren al alle Nederlandse
provinciehoofdsteden en alle belangrijke Europese
hoofdsteden met elkaar. De Zaanstreek was nu op
een snelle manier in dit net opgenomen.
Voorlopig volgde de Zaanse groei overigens een
rustig pad. De Hembrug over het Noordzeekanaal
stond in de beginjaren meestal open. Elke dag gingen er maar een paar treinen overheen, elke drie
tot vier uur een. Drukker werd het in de jaren tachtig na de opening van de spoorlijn naar Enkhuizen
(1884). De lage spoorbrug betekende daarna al
gauw een hindernis. In 1906 werd ze vervangen
door een nieuwe en veel hogere brug. Deze nieuwe Hembrug was dadelijk een toonbeeld van vernuft. De lengte van het draaiende gedeelte werd
zelfs lange tijd door geen enkele andere brug in
Europa geëvenaard. Bijna tachtig jaar zou de brug
een vast onderdeel gaan uitmaken van het Zaanse
landschap. Twee wereldoorlogen zou ze overleven.
In 1983 maakte ze tenslotte plaats voor een veel
prozaïscher tunnel. De journalisten die de eerste

plechtige rit door de tunnel bijwoonden vonden
die belevenis wel aardig. De tocht over de hoge
Hembrug met al zijn gedruis van staal op staal was
echter altijd veel indrukwekkender geweest.
De industriële revolutie in de Zaanstreek kwam
goed op stoom vanaf de jaren tachtig. Nu begon
voor de eeuwenoude Zaanse molens het onvermijdelijke eindspel. Monet, die ruim 86 jaar zou worden en in 1926 overleed, zou in zijn latere jaren de
Zaanstreek niet meer herkend hebben. Een onstuitbaar maar in wezen ook treurig schouwspel voltrok
rond de eeuwwisseling zich aan het oog. De een
na de ander maakten de molens plaats voor stenen
fabrieken. Soms was er enig respijt. Dan sloot de
fabrikant de mechaniek van zijn molen aan op een
stoommachine. Die stoommachine stond soms
in de molen zelf maar vaker nog in een stenen
gebouwtje ernaast. Dat was veiliger. Het Zaanse
landschap toonde intussen alle mogelijke tekenen
van onttakeling. Overal molens zonder wieken,
molens zonder kap, alleen nog met een romp.
Iets langer hielden de houten molenschuren stand.
Die waren degelijk gebouwd en beter te onderhouden. Ook de losse houten pakhuizen met hun
karakteristieke geknikte kap bleven nog lang in
gebruik. De fabrikanten die volledig stoom en staal
omarmden, bouwden echter nieuwe stenen fabrieken die aan alle moderne eisen voldeden. Trotse
opschriften sierden de voorgevel: Stoomzagerij en
-schaverij, Stoomrijstpellerij. Iets later: Elektrische
malerij, Elektrische drukkerij. De industriëlen gingen mee met hun tijd en, dat mocht iedereen zien.

De oude, lage Hembrug. In 1906 vervangen.

Klaverjasclub Lambert Melisz
Onderstaand bericht hadden we eerder moeten
plaatsen. Excuses van de redactie.
Klaverlasclub Lambert Melisz is in het seizoen
2017-2018 34 keer bij elkaar geweest. Vergeleken
met vorig jaar was de bezetting prima. Na iedere
vier ronden hadden we een prijsje voor de meeste

punten, de meeste marsen en een poedelprijs.
De laatste bijeenkomst telde niet mee voor de
competitie, maar was voor de gezelligheid en
tevens de prijsuitreiking.
Mevrouw van Daal won de competitie met 159.341
punten. De heer Pronk werd tweede met 150.106

punten en de heer Ekelen derde met 149.755 punten. De marsenprijs werd gewonnen door de heer
Beekhof met 40 marsen.
Ten slotte wil ik de invallers hartelijk bedanken, die
iedere keer klaarstaan om de tafeltjes te completeren.
R. Beekhof
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Nieuw kunstgebit?
Gegarandeerd de beste zorg
voor u en uw kunstgebit!
kunstgebi
BEL VOOR

EEN

AFSPRAAK

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

075 - 670 76 3
36

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

jaar
Al méér dan 35t
lis
ia
ec
sp
dé
in uw regio!

VAKKUNDIG
BETROUWBAAR

•

VESTIGINGEN

•

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

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

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

SNEL

•

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

Vrijwillig landschapsbeheer rondom Westzaan
In ‘Wijd was mijn land’ schreef Cor Bruijn
dat het Zaanse landschap omstreeks 1890
open was en wijdse uitzichten bood. Dat is
veranderd. De bebouwing langs de Zaan
is uitgebreid. Het resterende deel van de
polder Westzaan is echter nog vol verrassingen. Grote waterlopen als de Gouw, Reef,
Weelsloot, Watering, Komsloot en Noorder
Watermolensloot zijn ideaal voor liefhebbers van schaatsen, varen, kanoën of vissen.
Mijn Zaanse jol kwam dan ook goed van pas
bij inventarisaties van flora en vegetatie op
de veentjes.

Natuur
Het veld rondom Westzaan telt een groot aantal
veentjes met allerlei bijzondere planten, waaronder ronde zonnedauw en welriekende nachtorchidee, die op de Rode Lijst van bedreigde soorten
staan. Ronde zonnedauw is een klein plantje dat
van insecten leeft. Vooral het Guisveld is rijk aan
welriekende nachtorchideeën. Zij gedijen alleen
goed op perceeltjes waarvan de vegetatie jaarlijks wordt gemaaid en afgevoerd. De welriekende
nachtorchidee verdraagt beweiding slecht. Een
andere bijzonderheid zijn verlandingsvegetaties
met ruwe bies, die op Europese schaal zeldzaam
zijn. Ruwe bies is een brakwaterplant. Ook zijn
veentjes aantrekkelijk voor bijzondere dieren als
noordse woelmuizen en sint-jansvlinders. Deze
rijkdom aan natuur is te danken aan kleinschalig
beheer.

Activiteiten Lambert Melisz
Terugblik op oktober
De eerste dinsdagmiddag van de maand wordt
altijd de bingo gedaan. Er was gelukkig weer een
goed gevulde zaal en men ging tevreden naar huis
met leuke prijsjes. De week daarop hadden we het
Dagorkest Zaanstreek/Waterland. Met 25 orkestle-

Goed beheer is behoud

Variatie

Riet maaien én afvoeren vormt de basis van
het beheer van veentjes. Het beheer wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met vrijwilligers van de Vereniging tot
Ongeschonden Behoud Westzijderveld en de
Vogelbeschermings
wacht Zaanstreek. Het gaat
om kleinschalig en arbeidsintensief werk, dat zich
goed leent voor vrijwilligers. Het is belangrijk dat
maaisel altijd wordt weggehaald. Dat doen ze met
behulp van hooiharken en hooivorken. Als maaisel blijft liggen, neemt verruiging met brandnetel,
haagwinde en braam toe. Orchideeën worden
dan verdrongen. Het werkseizoen is van medio
augustus tot medio maart. Tijdens de broedtijd
van vogels en de bloeitijd van planten worden de
veentjes met rust gelaten.

Verlanding (successie) is een natuurlijk proces.
Diverse plekken in het veld lenen zich goed voor
verjonging van verlandingsvegetaties en dit is
gunstig voor roerdompen. Een grotere variatie in
verlandingsvegetaties biedt mogelijkheden aan
waardplanten van vlinders, bijen en hommels.
Insecten en noordse woelmuizen zijn gebaat bij
cyclisch beheer of wisselbeheer, waarbij een deel
van het riet blijft staan en als uitwijkplaats kan dienen om te overwinteren. In moerasbosjes komen
zeldzame paddenstoelen voor. Moerasbosjes
horen hier van nature thuis. Dat maakt het landschap aantrekkelijk voor otters en bevers, die we
hier binnen 10 à 20 jaar kunnen verwachten. Variatie in beheer is altijd nuttig.
Om dit overzicht compleet te maken vraag ik tot
slot ook uw aandacht voor vrijwilligers die hier in
touw zijn voor weidevogels, het ringen van roofvogels, het verwijderen van eieren van ganzen,
de intrek van glasaal via sluizen, de wegtrek van
schieraal (nabij gevaarlijke gemalen wegvangen
en over de dijk brengen), hoogstamfruitbomen en
knotwilgen. Dat maakt het landschap weer mooi.

Molenbiotopen
Naast het behoud van bijzondere planten is het
beheer van landjes in de omgeving van Het Prinsenhof en De Jonge Dirk belangrijk om het landschap open te houden voor de vrije windvang
van deze molens. Een open landschap past eveneens beter bij weidevogels. Helaas ondervindt De
Schoolmeester steeds meer hinder van bebouwing, verruiging en hoge bomen. Voor het herstel
van de molenbiotoop rondom De Schoolmeester
is steun van de gemeente en de provincie nodig.
Een molenploeg van de Vogelbeschermingswacht
Zaanstreek heeft het onderhoud van houten weidemolentjes onder haar hoede genomen: teren,
timmerklussen en dergelijke.

den is het wel even passen en meten. Ze kunnen
met hun instrumenten niet te dicht bij elkaar zitten
en ook de dirigent heeft ruimte nodig. Maar eenmaal gesetteld was het genieten van dit orkest en
hun prachtige nummers. René van Heijningen gaf
een lezing over de vele soorten orchideeën en hun
land van herkomst.
Bij de tweede bingo van de maand moest spelleider Bert wel zijn stem flink verheffen want de
microfoon liet hem die middag in de steek. Het
werd daardoor een ongewone, maar hilarische
bingomiddag.
Op de filmmiddag werd ‘Swiebertje’ weggestemd
en gekozen voor de mooie, ontroerende, maar

Willem Rol

vooral emotionele Nederlandse film ‘Bankier van
het verzet’.
Mensen van buiten kwamen ook gezellig de film
bekijken. Er was zelfs gedacht aan popcorn, wat
toch wel traditioneel is bij een film.

Programma december

4 dec 19.00 tot 21.00 uur sinterklaasfeest
11 dec muziek
18 dec 16.30 tot 19.30 uur kerstfeest
Marion Bruins

Voor het Dagorkest Zaanstreek/Waterland was het passen en meten.
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speciaalzaak in franse kaas en wijn
winkel, groothandel, relatiegeschenken en partyservice

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

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

De lekkerste ZAANSE DUIVEKATERS worden
door onze bakkers gemaakt!
WINKELCENTRUM WESTERKOOG • Koog aan de Zaan • T 075 - 6315350 • E info@ndelangebakkerij.nl

 Hatha Yoga
 Yin Yoga
 Workshops
Speciale lessen
WWW.YOGASTUDIOTINY.NL
06 30 24 58 85
Lid Vereniging Yogadocenten
Nederland
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Sundays@Staphorsius
Tot eind december kan bij Galerie Staphorsius de 9e editie van
‘Natuurlijk Natuur’ worden bezocht.
Naast de reguliere openingstijden is
de galerie ook een aantal zondagen
geopend waarop verschillende kunstenaars demonstraties geven. Zo
zal op zondagmiddag 25 november
aquarellist Erik van der Aa vertellen
over zijn passie voor het schilderen
van vogels. Als fanatiek vogelaar
heeft hij inmiddels een indrukwekkend aantal soorten op zijn lijst van
waarnemingen. Op zondagmiddag
9 december zullen Hennie van Dijk
en Anne-Baukje Oord hun werk
demonstreren. Hennie van Dijk
werkt in een zeer realistische stijl,
waardoor het lijkt alsof de dieren in
haar schilderijen tot leven komen.
De 29-jarige Anne-Baukje Oord
heeft met haar grote talent en door
veel te tekenen en te experimenteren met verschillende materialen
haar weg gevonden in het werken
met pastelpotloden op pastelmat.

Vrijwilligers in de
Zuidervermaning
Na het voltooien van het funderingsherstel bleven er nog een paar
klusjes liggen. Buiten werden de
groenstroken naast het pad en het
terras ingezaaid. De kanten aan de
kerkzijde kregen een laag schelpen.
Binnen kregen de kroonluchters
en kandelaren op de banken van

Deze tijdrovende techniek sluit volledig aan op het nauwgezette realisme dat ze in haar werk nastreeft.
Haar portretten van dieren en ook
mensen laten dit treffend zien.
‘Natuurlijk Natuur’ is een expositie
van hedendaagse schilderijen, tekeningen en beelden, met als thema
de natuur en het landleven. Open:
dinsdag tot en met zaterdag van 9
tot 17 uur. Zondagopening op 25
november en 9 december van 13 tot
17 uur. Ook Tweede Kerstdag van 13
tot 17 uur.

Anne-Baukje Oord - De eekhoorn,
30 x 30 cm.

bestuurs- en koffieploegleden een
poetsbeurt. Voor de veiligheid van
bezoekers en medewerkers is een
AED aangeschaft. Om hier goed
mee om te kunnen gaan werd een
cursus gevolgd. Wie wil ons enthousiaste team komen versterken? We
hopen u binnenkort te ontmoeten
in de Zuidervermaning.
Loes Bijleveld

Avondsportlessen
Onder deskundige leiding van
Miranda Koopman zijn er sportlessen op dinsdag- en woensdagavond: combinetics, bodyshape,
circuit en tabata. Hoewel je met
een gezellige groep sport, zal
Miranda je altijd persoonlijke aandacht geven. Heb je specifieke problemen, bijvoorbeeld met de rug,
dan zal Miranda je goede adviezen
geven: wat te doen om klachten te
verminderen. Ook is het mogelijk
individueel ‘les’ te krijgen over voeding, om zo op een verantwoorde
en gezonde manier af te vallen
(geen honger, geen ingewikkeld
gedoe in de keuken) of juist aan te
komen. Neem hiervoor contact op
met mirandahealthforlife@gmail.
com. In combinatie met sporten
kunnen verbluffende resultaten
behaald worden. Loop gerust eens
binnen om een gratis proefles mee
te draaien.
Tijdelijke actie voor lezers van De
Wessaner: sluit je dit jaar nog een
abonnement af, dan betaal je alleen

voor de lessen vanaf 8 of 9 januari
2019. Een abonnement kost dan t/m
2 of 3 juli € 135,- voor één keer per
week sporten. Bij twee keer per
week betaal je tot de zomervakantie € 249,-. Een strippenkaart kost €
75,- voor 10 strippen.
Let op: woensdag 5 december, sinterklaasavond, is er geen les.

Bridgedrive
Zondag 9 december is er weer
bridgedrive. Traditioneel de 2e zondag van de maand. Aanvang 13.30
uur. Let op! De organisatie voor de
drive is overgenomen door Peter
en Will Moeijes, dus aanmelden, bij
voorkeur per e-mail: peterenwill@
gmail.com Eventueel via: 075-6228
936.Op de zondag zelf kan dit nog
tot uiterlijk 12.00 uur bij De Kwaker
via 075-6310 352.

Keeztoernooi
Zondag 18 november, aanvang
13.00 uur, keeztoernooi voor jong
en oud. Aanmelding (per paar) vereist, via info@dorpshuis-westzaan.
nl of uiterlijk op zondag voor 12.00
uur via 075-6310 352. Kosten € 5,per persoon, inclusief koffie/thee,
hapjes en leuke prijzen, exclusief
overige drankjes.

Kinderkerstfeest
Op 23 december is er in de Grote
Kerk om 16.30 uur een kinderkerstviering met als thema: ‘De profeten
zien het al’. Tijdens de adventsdiensten hoor en zie je alvast iets
van het kerstfeest. Die diensten
zijn op 2, 9, 16 en 23 december om
10.00 uur.
Kom je ook kijken?

Tijd voor oliebollen!
Op 31 december gaat de ‘kantine-groep van de IJsclub’ oliebollen bakken.
Een oliebol met krenten & rozijnen kost: € 0,80 en een oliebol zonder: € 0,70.
U kunt ze afhalen op 31 december tussen 13.00 - 15.00 uur bij de IJsclub.
Zuideinde 156 in westzaan.
NAAM:
TELEFOON:
A A N TA L :

Na de start van het thema Middeleeuwen eind oktober op De Kroosduiker Noord is locatie Zuid
begin november er ook mee begonnen. Leerkrachten en kinderen verkleedden zich als ridder,
jonkvrouw of prinses. De ouderraad heeft de hele school versierd in Middeleeuwse sfeer.

X MET KRENTEN & ROZIJNEN

A A N TA L :

X ZONDER

De bestelling/strook kunt u inleveren bij deze onderstaande adressen:
C. Sopjes, Veldweg 159 • N. de Boer, Zuideinde 7 • M. Bron, ‘t Hoenstraat 5 •
S. Kuiper, Zuideinde 184 • M. Oudkerk, J.J. Allanstraat 84 • J. Hotting, J.J. Allanstraat 240 • Bloemenhuis Alberts, J.J. Allanstraat 335 • G.J. Kat, Palmboomstraat 25 • A. Kuiper, Lambert Meliszstraat 72 • G. Brandt, Burgemeester
Verstegenstraat 33 • M. Booy, Middel 140.
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Spectrum Schoonmaakbedrijf is
er voor al uw schoonmaakwerk!
Glasbewassing
Onderhoud kantoren
Schoonmaak opleveringen
Vloeronderhoud tapijt en/of harde vloeren
Schoonmaak gevels voor
bedrijven en particulieren
Verwijderen van graffiti

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

www.schoonmaakbedrijfspectrum.nl

Assendelft

Smit
en Alles
landbouwmechanisatie

www.smitenalles.nl

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

écht technisch
werk/personeel

KT

WW

.I N T E R S

EL

E

075-6218845

010-4625985

Provincialeweg 21a

Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie

3047 BB Rotterdam

WWW.INTERSELEKTIE.NL
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075-7711481
info@eengezondgebit.nl
eengezondgebit.nl

Nu ook bij ons verkrijgbaar
de Originele Reght Huys Bitter

Guisweg 35
1544 AG, Zaandijk

IE.N

te
W

mondhygiënist?
SPECIALIST IN BIER, WIJN EN

L

?

chn
i

rk

s

Op zoek naar een

VELE SOORTEN GEDISTILLEERD

Op zoek naar
c h we

Voor een
persoonlijke
en adequate
aanpak!

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

info@slijterijsaendyck.nl
tel. 075 - 621 37 91

www.slijterijsaendyck.nl

www.slijterijsaendyck.nl

De
puzzel
van
INGRID

Deze maand geen prijspuzzel.
U kunt de oplossing dus
niet inzenden. De oplossing
van de prijspuzzel in het
vorige nummer vindt u in
het decembernummer. Veel
puzzelplezier.

ZUIDERVERMANING

W E S T Z A A N
Sfeervol kerstconcert

FILIPPINE

1

Na het succes van vorig jaar wederom een kerstconcert door het Ensemble en het orkest van
de Amsterdamse Accordeon Vereniging Insulinde, onder leiding van Marja Vrieling. Tevens
met medewerking van de vocal group Barbees
& Barflies. Op het programma staan bekende
kerstliederen.
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Een van de optredende groepen is vocal group
Barbees & Barflies.
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Datum: zondag 16 december
Aanvang: 14.30 uur, zaal open 14.00 uur
Toegangsprijs: € 5,Voor nadere informatie en reserveringen:
m.vrieling@upcmail.nl of 036-5362 269.
Reserveren kan ook via
info@zuidervermaning.nl of 075-6318 279.

O
M

verstoppen
deel van een gewas
verkeersteken
schaakstuk
beeldhouwwerk
overleggen
beleg op pannenkoek
bier met jonge jenever
peuter
aanlegplaats
hemellichaam
edelsteen
met stomheid geslagen
land in Zuid-Amerika

Zijn de juiste woorden ingevuld, dan staat er in de blauwe vakjes van boven naar beneden
de naam van een lantaarnopsteker in de 19e eeuw.

Xmas with a Twist met
Zaans popkoor LEF!
Een bijzondere, muzikale kerstshow vol wendingen en twists van Popkoor LEF! Met verrassende
Zaanse gasten. In de sfeervolle Zuidervermaning
brengen de zangeressen van LEF! onder leiding
van dirigent Louis van Dijk een gevarieerde
mix van moderne kerstsongs ten gehore, van
uptempo tot mooie ballads. Met de van dit koor
kenmerkende eigen sound: net even anders dan
anders en een tikkeltje eigenwijs. Een van de
gasten is Melissa Venema, internationaal vermaard trompettiste.
Datum: zaterdag 22 december
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Toegangsprijs: € 10,Voor nadere informatie en reserveringen:
riadenhollander@gmail.com of 06-5249 6297 of
info@zuidervermaning.nl of 075-6318 279.
Zoals altijd in de Zuidervermaning Westzaan is
dit een concert bij kaarslicht en is na afloop gelegenheid tot napraten met een drankje en een
hapje.
Loes Bijleveld
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EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

Wandelweg 41B • 1521 AB Wormerveer
Tel.: 075 - 621 21 08 • info@renaudwitgoed.nl
W W W. R E N A U D W I T G O E D . N L
Ŕ(&41&$*"-*4&&3%*/1"5300/7-0&3&/
Ŕ3&/07"5*& ""/)&-&/&//*&68
Ŕ-".&- -".*/""5&/)065&/7-0&3&/
Ŕ-&7&3*/(#3&&%"44035*.&/5

INSTALLATIEMAN

...aangenaam.

www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

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

renovatie
onderhoud
service

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

Uitvaartverzorging

Dag & Nacht bereikbaar
023 - 5 371 375

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

•
•
•
•

Gré Vis

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

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

Opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan

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

-

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

Ruud Kerkhoff

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

HOUSE OF NAILS

Je ziet het verschil!

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

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

www.vandijkstijl.nl



www.drvr.nl

KINDERTUIN WESTZAAN
Kinder tuin Westzaan is al jaren een
betrouwbaar adres voor kinderopvang in
Westzaan. Wij bieden kinderdagopvang
voor 0 tot 4-jarigen en naschoolse opvang
voor kinderen van 4 tot 12 jaar van CBS
De Rank en OBS De Kroosduiker Zuid.
Speerpunten:
Bewegen, natuur ervaren, samen spelen,
leren van elkaar en
buiten zijn.
Meer info op kinder tuin.nu
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Jacobus van Waertstraat 1
1551 CH Westzaan
t 075-6218688 / m 06-20821806
e house-of-nails@hetnet.nl

•
•
•
•

Drijvende aanlegsteigers
Drijvende terrassen
Kanosteigers
Roeisteigers

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

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

Belangrijke adressen

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

Spreekuren Westzaanse huisartsen

Doopsgezinde Gemeente

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

De diensten zijn in de Kooger Vermaning
25 okt 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz, laatste 		
		 zondag kerkelijk jaar; avondmaal bij 		
		ronddeling
2 dec 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz, 1e advent
9 dec 10.00 uur dienst met gedichten,
		 2e advent
16 dec 10.00 uur ds. Pieter Ousoren, 3e advent
23 dec 10.00 uur Wat bezielt...?
24 dec 19.30 uur Kerstavond, zingen en lezen
25 dec 10.00 uur Kerst, ds. Jaap Brüsewitz
30 dec 10.00 uur ds. Tjalling Kindt

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62
25 nov 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
2 dec voorbereiding Heilig Avondmaal 9.30 uur
		 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
9 dec viering Heilig Avondmaal 9.30 uur
		 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
16 dec 9.30 en 16.00 uur ds. J. van Dijken,
		Nieuw-Vennep
23 dec 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
25 dec Eerste Kerstdag 9.30 en 16.00 uur
		 ds. L.J. Koopman
26 dec Tweede Kerstdag 9.30 uur dienst met 		
		meditatie
30 dec 9.30 uur ds. N.C. Smits, Purmerend
		 16.00 uur ds. M.P. Hofland, Haarlem
31 dec 19.00 uur ds. L.J. Koopman

Gereformeerde Gemeente Westzaan
25 nov 10.00 en 15.30 ds. A. Vermeij
2 dec 10.00 en 15.30 uur leesdienst
4 dec 19.30 uur ds. W. Harinck
9 dec 10.00 uur leesdienst en 18.30 uur
		 ds. R. Kattenberg
16 dec 10.00 en 15.30 uur leesdienst
23 dec 10.00 uur leesdienst en 19.00 uur stud.
		 P.C. Vlot
25 dec Eerste Kerstdag 10.00 en 15.30 uur 		
		leesdienst
26 dec Tweede Kerstdag 9.30 uur kerstfeest
		 met de kinderen
30 dec 10.00 en 15.30 uur leesdienst
31 dec 19.00 uur oudjaarsdienst

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 december2018 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
20 december 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 toegestuurd. Een berichtje naar het secretariaat is
voldoende.

Protestantse Gemeente Westzaan
25 nov laatste zondag kerkelijk jaar
		 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
2 dec 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan,
		 1e advent
9 dec 10.00 uur ds. R. Visser, Rheden,
		 2e advent
16 dec 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan,
		 3e advent
23 dec 10.00 uur ds. E.M. Post, Bunnik,
		 4e advent
		 16.30 uur kinderkerstfeest
24 dec 22.30 uur ds. C. Visser, 			
		Westzaan, kerstnachtdienst
25 dec Kerst 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
30 dec 10.00 uur ds. J.H. de Wit, Zaandam

E.M. Remarque zei:
‘Moed is voorwaarts vluchten’.
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GEZICHTSBEHANDELING,

HUIDVERBETERING ,
ELEKTRISCH ONTHAREN

N AT U U R L I J K M O O I
DE PE RSOON LIJKSTE
OPLOSSIN G VOOR
U W HU ID VIN DT U BIJ
LIE V IN W E STZA A N
MEER WETEN?
OF VRIJBLIJVEND EEN
AFSPRAAK MAKEN:

06 - 55 321 459
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

INSTITUUTLIEV.NL

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

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

Bona Gecertiﬁceerd Vakman,
certiﬁcaatnummer NL31093

Meer dan 80 verschillende verse vlaaien

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

KAAIKHOF 18, Assendelft, Tel. 075-6573400

Zaans vakmanschap sinds 1902 HuigHaverlag is een vooruit-

De techniek
van de toekomst,
dankzij de
ambitie van nu

strevende drukkerij, altijd al geweest. Neem onze ambitieuze ICT-afdeling.
Hier vind je professionals die weten dat publishing meer is dan inkt op papier.
Resultaat: innovaties op maat – oplossingen die het proces beter, sneller
en goedkoper maken. De basis onder al onze activiteiten is onze Zaanse
herkomst. Niet ingewikkeld doen, maar aan de slag gaan en altijd vooruit willen, dat kenmerkt onze aanpak. Meer weten over ons vakmanschap of onze
ambities? Kijk op HuigHaverlag.nl of maak een afspraak, via (075) 612 73 73.
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