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Op de valreep
Ooit lag ik met de man op een
warm eiland te slapen op de
kade naast een loopplank.
Vroeg in de ochtend vertrok
de boot naar het vaste land. Er
was geen wekker mee dus om
de boot niet te missen leek het
ons het beste om de slaapmatjes en slaapzakken uit te rollen
naast de boot. Van de reuring
rond vertrek zouden we dan

Terugblik Chris Jansenjaar 2018
‘Willem Jansenperkje’ in de Kerkbuurt
met daarin de beelden van vader en
zoon Jansen onderhouden. Inmiddels maakt de stichting alweer plannen voor 2019 en de jaren daarna. Zo
zal de stichting in 2023 stilstaan bij
haar 50-jarig bestaan.

vanzelf wakker worden was
de redenering. Onder de blote
sterrenhemel,

perenlikeurtje

erbij. En een voor een kwamen
de matrozen terug van cafébezoek. Al slingerend bereikten

Donateur of actieve
betrokkenheid

ze midden in de nacht de boot
en op de een of andere manier
liepen de meesten toch loepzuiver over die plank het schip op.
Van slapen kwam bij ons niet
veel, maar met wat hulp van
de Kruskovaç moet dat uiteindelijk toch gebeurd zijn. Op de
valreep gewekt door een matroos met rooddoorlopen ogen
misten we de boot nét niet. En
zo gaat het gelukkig vaak. Dat
je net op tijd geholpen wordt.
Dat er iemand op je let, aan je
denkt en je helpt zodat het lukt
wat je je voorgenomen hebt.
Dat is eigenlijk best een mooie
kerstgedachte.
Linda Wessels,
redactie De Wessaner

Ik raad niemand aan een
dergelijk avontuur aan te
gaan met perenlikeur.
Nog slecht voor je gebit
ook.

Onthulling bronzen borstbeeld van Chris Jansen door Annelies van Goolen, kleindochter van Willem Jansen.

Westzaan is al vele jaren een actief
dorp met ook dit jaar tal van activiteiten op allerlei gebieden. Zo stond
de Willem Jansen Stichting in 2018
stil bij het 100ste geboortejaar van
onze voormalige dorpsgenoot, de
kunstschilder Chris Jansen. Veel te
vroeg overleed hij in 1961. In het
voorjaar vond bij Galerie Staphorsius
een belangrijke overzichtstentoonstelling van zijn werk plaats, en bij
de opening werd de prachtig geïllustreerde biografie over zijn leven en
werk gepresenteerd.
Op ‘De Dag van Westzaan’ in september kon zijn bronzen borstbeeld worden onthuld en kijken vader Willem
en zoon Chris nu samen uit over de
drukte in de Kerkbuurt. Ook bezochten honderden belangstellenden
die dag een kleine expositie in het
woonhuis J.J. Allanstraat 382, de plek
waar het gezin meer dan 25 jaar heeft
gewoond.
De stichting werd eind 1973 opgericht, net voordat Westzaan als zelfstandige gemeente werd opgeslokt
door de vorming van Zaanstad, en
is inmiddels al 45 jaar actief met de

artistieke nalatenschap van beide
kunstenaars. Zo beheert de stichting
een omvangrijke kunstcollectie, worden werken in bruikleen gegeven,
lezingen gehouden, met het scholenproject presentaties gehouden
op basisscholen, exposities georganiseerd, zoals de Zaanse KunstSalon
met naast de Jansens ook aandacht
voor hun streek- en tijdgenoten. Drie
keer per jaar wordt het Willem Jansen
Bulletin uitgegeven. Ook wordt het

Al deze activiteiten zijn slechts mogelijk dankzij de financiële ondersteuning door een groep donateurs. De
stichting wil deze groep in vooral
Westzaan en omstreken graag verder verstevigen. Met een richtbedrag van 15 euro per jaar kunnen al
de activiteiten van de stichting worden ondersteund en wordt drie keer
per jaar het bulletin ontvangen. Ook
kan de stichting meer actief worden
ondersteund in een van de commissies of het bestuur om hiermee dit
Zaanse cultureel erfgoed ook voor
de toekomst te behouden. Voor verdere informatie hierover kan contact
worden opgenomen met bestuurslid
Gré Groenveld-Keijning, JJ Allanstraat
166, 1551 RP Westzaan, 075-6351 698,
j.groenveld1@upcmail.nl,
www.willemjansenstichting.nl.

Werken van Willem en Chris Jansen in hun voormalige woonhuis, J.J. Allanstraat 382.
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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

Hotel Restaurant De Prins wenst u een
goed en gezond 2019 toe!

Menu Januari
Romige kreeftensoep met rivierkreeftjes

Gebakken doradefilet met gewokte groente
en saffraansaus
of
Wild stoofschotel met groente en
pommes croquettes

Luchtig dessert van karamel, bastognekoek en
likeur 43 met gekarameliseerde hazelnoten

€ 29,00
Bovenstaand menu wordt geserveerd met gemengde salade en keuze uit
friet of gebakken aardappelen.
Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan, Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136
www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl
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Diverse soorten brood, banket,
pizza en hartige broodjes.

Kom ook eens genieten van
een heerlijk kopje koffie 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.

Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

De olifantenlampion
We hebben een peuter die een grote fan van olifanten is. Daarmee heeft hij de andere peuters aardig aangestoken. Daardoor hadden we dit jaar met
Sint-Maarten lampionnen in de vorm van olifanten.
Zoals u misschien weet, heeft juf ieder jaar wat
problemen met het maken van lampionnen. Maar
dit jaar waren het toch echt de peuters die in de
problemen raakten. Tijdens het schilderen had een
peuter jeuk in zijn gezicht. Juf zei lachend: ‘Nou dan
krab je toch even’. De peuter keek naar zijn handen
en zei: ‘Dat kan toch niet, die zijn heel vies met verf’.
Gelukkig had juf de oplossing. Ze kwam even de
jeuk wegwrijven. Maar als één peuter last heeft van
jeuk, dan volgen er meer. Zo ging juf dus de hele
tafel langs om overal even de jeuk weg te wrijven.

Lachend gingen de peuters verder met werken aan
hun olifantenlampionnen.
De lampionnen zijn erg leuk geworden en de peuters hebben veel lol gehad met het Sint-Maartenlopen. Op het moment dat u dit stukje leest is

Sint-Maarten al lang voorbij en ook de Sint is al
weer vertrokken. Kerst staat voor de deur. Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

doelen voor de statiegeldactie het hele jaar door
aangemeld kunnen worden. Inzendingen worden
getoetst aan de hand van criteria en elk kwartaal
start een nieuwe statiegeldactie.

komst van het fregat Shtandart in september jl.
naar Zaandam is het gemeentebestuur ook overtuigd geraakt van de historische waarde van een
scheepswerf. De Shtandart is een replica van het
Russische schip dat Peter de Grote in 1703 in SintPetersburg liet bouwen onder leiding van een
Hollandse scheepsbouwer. ‘Het draait niet meer
om de vraag of de werf er moet komen, maar eerder waar en wanneer,’ zo vertelde Ron met trots.
Op dit moment wordt onderzocht welke locatie het meest geschikt zal zijn. De locatie moet
immers toeristenstromen aankunnen, maar ook
toeleveringsbedrijven als een zeilenmakerij, kompasmakers en beeldsmederijen kunnen huisvesten.

Dorpscontact
ontvangt cheque
De laatste vergadering van de commissie
Dorpscontact dit jaar was op 3 december
en de sfeer zat er goed in. Er werd gelachen,
gedichten voorgelezen en er werd zelfs geroepen om het recept van de overheerlijke
appeltaart en cake van Ingrid Jahn.
De avond begon goed met de verrassing van
supermarktmanager Bas de Gruijter van de Coop.
Coop-klanten kunnen hun statiegeld doneren aan
een goed doel en de Coop verdubbelt het gedoneerde bedrag. Bas had dan ook een cheque bij
zich van €158,60 voor de commissie Dorpscontact en speelde zo voor Sinterklaas. Een bedrag
dat meer dan welkom is, zeker omdat voor 2019
een nieuwe beamer moet worden aangeschaft.
Toen voorzitter Jerry ook nog een gedicht voorlas in rijmvorm en de pepernoten op tafel smakelijk werden genuttigd, was het sinterklaasgevoel
compleet. Bas liet ook nog weten dat goede

Monique van Westrop

Op naar 2019

Bas de Gruijter van de Coop heeft zojuist de cheque aan Jerry
Jahn overhandigd. foto: Fred Eerenberg.

Historische scheepsbouw Zaanstreek
Gastspreker deze avond was de heer Ron Kiburg
van Zaans Maritiem, een werkgroep van de vereniging Zaans Erfgoed. Ron is sinds kort voorzitter
van de werkgroep en nam de aanwezigen mee in
de geschiedenis van de scheepvaart in de Zaanstreek. Door de waterrijke omgeving, zeker rond
de 17e eeuw, toen polders zoals de Beemster,
Schermer en Purmer nog open waren, floreerde
de scheepsbouw. Ook in Westzaan. Op de Overtoom zat in die tijd een scheepswerf. Een overtoom is een plaats waar een schip over een dijk of
dam wordt getrokken.
Ook vertelde Ron over de plannen om een historische scheepswerf op te tuigen. Mede door de

Het bestuur van Dorpscontact wenst iedereen
fijne feestdagen en hoopt met de bewoners op
7 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
Westzaanse Gemeenschap het glas te heffen op
de toekomst. De volgende vergadering is maandag 4 februari 2019.
Carla van den Puttelaar

Bent u via e-mail of persoonlijk bij de commissie Dorpscontact aangemeld, dan ontvangt u de notulen bij de uitnodiging van
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. Telefoon:
075-6153 348 of 06-1717 1793. E-mail: 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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Elk jaar vraagt de redactie aan één van de kerken in ons dorp om een bijdrage te leveren voor
het kerstnummer. Dit jaar valt deze eer te beurt aan de Gereformeerde Gemeente Westzaan.

Het verhaal gaat…
Wat worden er soms verhalen verteld die grenzen aan het ongelooflijke. Dan denk je: dat kan
niet waar zijn. Dat is te afschuwelijk. Nee, je kunt
me veel vertellen, maar dat verhaal geloof ik niet.
Daartegenover worden er soms ook heel mooie
dingen verteld.
Ook dan vraag je: is dat echt waar? Dat is te mooi
om waar te zijn. Er worden heel wat verhalen verteld die je naar het rijk van de fabels verwijzen.
Zou dit nu ook met het kerstverhaal zo zijn? Is de
kerstgeschiedenis, dat Jezus is geboren, niet een
fabeltje? Ja, het verhaal gaat wel, maar is het wel
echt gebeurd?

Vragen
De één ziet alles in Jezus en kent Hem als Redder
van zijn zonden. Hem Die vrede geeft met God de
Vader. Immanuel: God met ons! (Matth.1:23). Een
ander ziet niets in Hem. Hoogstens zien ze in Hem
een bijzonder Mens, maar wat moet ik met Hem?
Trouwens is er wel een God? Je zou het niet zeggen als je al die narigheid ziet. Zo zitten mensen
vol vragen.
Misschien zit jij ook wel vol vragen. Wie maakt nu
allemaal uit of het wel waar is, die kerstgeschiedenis? Is het wel allemaal goed opgeschreven in die
Bijbel? Je weet maar nooit. Ze zeggen dan wel dat
Jezus God is, maar volgens mij was Hij niet meer
dan een bijzonder Mens. Trouwens, een tijdje
geleden las ik dat het in werkelijkheid om Julius
Caesar ging.

Wat een vragen. Als het nu eens niet echt gebeurd
was. Als Jezus niet meer dan een bijzonder Mens
was geweest, wat dan? Dan zou Hij op een bijzondere wijze een goed voorbeeld hebben gegeven.
Daar kunnen we wel veel van leren, dat is waar.
Maar, redden we het met een goed voorbeeld?
Sterker nog: worden we gered met en door een
goed voorbeeld? We hebben onze handen er vol
aan.
Wereldwijd is men druk met zelfverlossing. Als
Jezus niet meer dan een goed Mens was, dan staat
Hij op één lijn met zoveel anderen. In feite maakt
het dan niet uit in wie we geloven. Als dat zo is,
dan moeten we onszelf redden en dat redden we
niet. Nooit!
Waarvan moeten we dan gered worden, vraag
je. Van onszelf. We denken te goed over ons zelf.
We missen ons doel: leven tot Gods eer en tot heil
van onze naaste. Dit is het verhaal van onze zonden. Ook dit trieste verhaal gaat. Elke dag wordt
dit verhaal bevestigd. Is deze rauwe werkelijkheid
het einde van het verhaal? Nee! Daartegenover
zet God Zijn verhaal. Zijn Evangelie, Zijn goede en
bevrijdende boodschap.

hoeven onszelf niet te redden, maar kunnen gered
worden. Kerst: Jezus heeft Zich één gemaakt met
onze reddeloosheid. Dit liefdesverhaal is inderdaad te mooi om waar te zijn. (Joh. 3:16).
Dit verhaal is historisch waar! Waarom? Omdat
Lukas, de vroegere arts, drie keer zegt: ‘En het
geschiedde’ (Luk. 2:1,6 15). Dat zegt deze arts/
evangelist niet zomaar. Hij heeft alles nauwkeurig onderzocht (Luk. 1:3). Daar was hij arts voor.
‘En het geschiedde’. Het is echt gebeurd. Het is
geschiedenis geworden. Heilsgeschiedenis.
Wat is geschiedenis geworden? ‘Dat U heden
geboren is, de Zaligmaker, Welke is Christus de
Heere, in de stad Davids’ (Luk. 2:11).

Geschiedenis

Vreugde

Het, nee dít verhaal gaat. Dit is veel méér dan een
verhaal. Dit is geschiedenis! Jezus is geboren. Hij
is niet alleen een bijzonder Mens, maar ook God.
In Jezus is God Mens geworden. Immanuel: God
met ons (Matth.1:23). Dat is het kerstevangelie. We

We hebben nog steeds Zijn Woord, de Bijbel. Dat
Woord werd door de engel ook aan de herders
verteld (Luk.2:10-11). Het resultaat? Ze geloven het
Woord en gaan (Luk. 2:15). Ze dralen niet. Ze zijn
niet teleurgesteld. Laten wij net als de herders ook
op Zijn Woord tot Hem gaan. Niet dralen. Niet met
zakken vol goede bedoelingen, maar met lege
zakken. Als je niet tot Hem komt, blijf je aan jezelf
overgeleverd. Dat is armoede ten top. Dat is eigen
schuld. Wel gaan, is Zijn genade. Dat is vreugde
ten top.

Jezus is echt geboren. Waarom maken we ons
druk om dit verhaal te benadrukken? Nu weten
we dat er een Weg is naar God. Jezus zegt: ‘Niemand komt tot de Vader dan door Mij’ (Joh. 14:6).
Waarom een Weg? Omdat we allemaal de weg
kwijt zijn. Onze navigatie werkt niet meer. Ook dat
verhaal gaat. Dat verhaal is waarheid. Wij hebben
God verlaten. In Jezus zoekt God mensen. Je hebt
er alle belang bij.

Het verhaal gaat. Door de wereld gaat dit getrouwe Woord en is alle aanneming waardig dat
Christus Jezus in de wereld gekomen is om de
zondaren zalig te maken, (1 Tim. 1:15). Het is echt
waar. Je kunt ervan op aan. Echt geloven doet
ervaren dat hét verhaal gaat. Dan is hét verhaal,
deze geschiedenis, werkelijkheid geworden in
mijn leven. Door het geloof in Hem geef ik God de
eer en wil ik er zijn voor mijn naaste. Echt geloof,
gelooft het verhaal van Zijn liefde tot jou. Dan
zing je: ‘Vreed op aarde, ’t is vervuld: God verzoent
der mensen schuld. Mensentong en eng’lenstem,
zingt het Kind van Bethlehem!’ Hij is gekomen en
komt terug.
Jezus alles, ik niets. Dat is hét verhaal. Dat is kerstgeschiedenis. Gezegende dagen. Amen!
Johan Krijgsman
Evangelisatiepost Gereformeerde Gemeente
‘Bij Simon de Looijer’, Amsterdam
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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)

ingrediënten, exclusief drankjes.
Aanmelden via info@dorpshuiswestzaan.nl of op nr. 075-6310 352.

Turks koken
Maandag 16 januari, aanvang 18.00
uur. Onder leiding van hobbykok
Sureyya gaan we aan de slag. De
kooklessen zullen vijf avonden duren
en elke avond een andere thema
hebben. We gaan uit van drie of
meer snelle en smakelijke gerechten koken. Aan het eind van de les
gaan we samen eten en opruimen.
Les 1: uitleg over de Turkse keuken
en koken. Simpele en praktische
gerechten, bijvoorbeeld met eieren.
Les 2: aan de slag met Turkse soepen
en Turks rijstgerecht met kip. Les 3:
vegetarische eenpansgerechten uit
de Turkse keuken. Les 4: kebabavond
met vlees en vegetarisch. Les 5: in
overleg en op verzoek van cursisten,
bijvoorbeeld Turkse salades.
Kosten per avond € 15,- inclusief

Snertdag in De Kwaker
Traditioneel beginnen we het nieuwe jaar met een snertdag. Dit jaar
op zaterdag 5 januari, aanvang 13.00
uur. Het belooft weer een gezellige
middag te worden met wisselende
optredens van het Dagorkest Zaanstreek-Waterland en het Kapiteinskoor. Voor alle bezoekers is er gratis
huisgemaakte snert, uiteraard met
roggebrood en spek. Hierbij geldt
wel op is op, dus komt op tijd! Entree
en snert zijn gratis, we vragen wel
vrijblijvend een donatie voor het
goede doel. Zie hieronder.

Rolf Hoogenberg schaatst
voor zoon Florian
Rolf Hoogenberg, dirigent van het
Dagorkest, gaat op 27 januari de
alternatieve Elfstedentocht op de
Weissensee schaatsen. Hier in het

Maandkaart 1x per week 25 euro
Maandkaart onbeperkt 35 euro
10 rittenkaart 65 euro

kort zijn verhaal: ‘Twee jaar geleden
werden we bij de geboorte van onze
prachtige zoon Florian geconfronteerd met de ziekte cystic fibrosis.
Dit is een ongeneeslijke, erfelijke
aandoening. We zijn de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS)
dankbaar, die samen met de wetenschap vecht voor mensen met CF
en hun naasten. Onderzoek naar de
ziekte en medicijnen, het voeren van
gesprekken met zorgverzekeraars en
politiek, maar ook de juiste begeleiding voor het omgaan met de ziekte,
zijn ontzettend belangrijk. Daarin is
al veel moois gerealiseerd, maar we
zijn er nog niet. Ga samen met mij
de strijd aan tegen CF en steun mij
tijdens mijn grensverleggende alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee, die ik schaats om een beter
leven voor mijn zoon en alle andere
CF-patiënten mogelijk te maken.
Het doelbedrag van Skate4AIR is dit
jaar is € 450.000. Mijn persoonlijke
spaardoel als bijdrage aan het totale
doelbedrag is € 7500. Alvast ontzettend bedankt voor jouw steun.
Info:
www.skate4air.nl/actie/rolf-hoogenberg.

Bridgedrive
Op 13 januari , traditioneel de 2e
zondag van de maand, is er weer
een bridgedrive. Let op! De organisatie voor de drive is overgenomen
door Peter en Will Moeijes. Dus aanmelden, bij voorkeur per e-mail, via
peterenwill@gmail.com. Eventueel
via 075-6228 936. Op de zondag zelf
kan dit nog tot uiterlijk 12.00 uur bij
De Kwaker: 075-6310 352.

Kezen
Op zondag 20 januari keezmiddag,
aanvang 13.00 uur.
Rolf Hoogenberg met zoontje Florian.
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Middel 6, Westzaan
Tel. 06 255 249 14
www.fitcircuit.nl

Kosten € 5,- inclusief koffie en thee
en leuke prijzen voor de 1e t/m de 3e
plaats. Er worden vijf rondes gespeeld.
De middag is ongeveer om 17.00 uur
afgelopen. Aanmelden per paar via
info@dorpshuis-westzaan.nl of
075-6310 352.

Cursus fotografie
Op 2 februari beginnen van 10.00 tot
13.00 uur onder leiding van fotograaf
Pieter Harbering een fotoworkshop
van vijf lessen. Nu maakt iedereen
wel eens een foto, maar soms denk je:
dat kon beter, maar je weet niet hoe.
Daar kan Pieter je bij helpen. Je toestel van de automaat halen en met
de hand instellen is best lastig. Evenals dingen als diafragma, sluitertijd,
iso, histogram, indeling van je foto,
landschap, stadsfotografie, zwart/
wit en nachtopnamen. Met een simpele uitleg en veel oefenopdrachten
komt het helemaal goed. Dus wil je
die mooie foto leren maken, kom
dan naar deze workshop. Wat je
nodig hebt, is een digitale camera
met verwisselbare lenzen of een digitale spiegelreflexcamera, een statief,
doorzettingsvermogen en goed
humeur.
De data zijn: 2 februari, 9 februari, 2
maart, 9 maart en in overleg met cursisten en de docent in week 11 een
avond. Na afronding van deze workshop komt er een grote tentoonstelling in De Kwaker.
De totale kosten zijn € 75,- inclusief
koffie en thee. Wil je uitgebreidere
informatie over de inhoud van deze
leuke en leerzame workshop?
Mail dan even naar
info@dorpshuis-westzaan.nl.

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

Smelleken gespot in Westzaan
Je krijgt hem niet vaak te zien, deze bijzondere roofvogel. Ik kreeg van
Ati Holstvoogd uit de J.J. Allanstraat een foto toegestuurd van de kleinste
roofvogel van ons land. Het was een smelleken, een mannetje.
Het smelleken (Falco columbarius) is
een trekvogel die meetrekt met zijn
prooien: piepers, lijsters en vinken.
Broeden doen ze in het noorden van
Europa, in de lage struiken van de
toendra’s. Enkele honderden smellekens overwinteren in Nederland en
België, andere trekken verder naar
het zuiden. Tijdens de trek, in het
najaar, heb je dan ook meer kans om
een smelleken te spotten. Bij ons kun
je de soort van september tot half
mei langs onze de kust zien en op de
Waddeneilanden. Op telposten langs
de kust kunnen eind april en in mei
bij krachtige oostenwind tientallen
Smelleken per dag passeren. In het
binnenland gaat het doorgaans om
een enkele vogel. Beboste terreinen
worden doorgaans vermeden. Ze
geven de voorkeur aan open terreinen, zoals onze veenweidegebieden.
In steden zijn ze nooit te zien.

deze te vermoeid is om te ontkomen.
Hij verdedigt zijn territorium fel, maar
laat zich daarbuiten graag benaderen. Het smelleken durft ook grotere
dieren te weerstaan. Tijdens een aanval negeert hij mensen en deinst er
niet voor terug via deuren en ramen
volières, schuren en serres binnen te
dringen.

Overbegrazing

Sovon-verspreidingskaart smelleken.

Halverwege de jaren vijftig begonnen
de aantallen smellekens snel te dalen.
In sommige gebieden halveerde het
aantal elk jaar. De oorzaak was dat
giftige stoffen als ddt, pcb’s en kwik
de volwassen vogels vergiftigden of
veel sterfte veroorzaakten onder de

kuikens. Nu gaat het langzaam beter
met de soort. Hij vliegt zich nog wel
eens te pletter tegen gebouwen en
heeft te lijden onder overbegrazing
van broedgebieden en toegenomen

toerisme. En hij is gevoelig voor predatie door vossen, waarvan het leefgebied zich door klimaatverandering
uitbreidt naar het noorden.

Krachtige klauwen
Het smelleken is wat lichtgrijzig
van boven en bruin gespikkeld van
onderen. De vrouwtjes zijn net als de
meeste vogelsoorten minder opvallend. Dankzij hun schutkleur hebben ze meer kans om nageslacht te
produceren. Het smelleken heeft een
kleine haaksnavel. De poten hebben
krachtige klauwen.
Het smelleken is met een lengte van
25 tot 30 cm en een vleugelspanwijdte van 50 tot 62 cm de kleinste
roofvogel van Europa. Het mannetje
heeft ongeveer het formaat van een
merel. Het vrouwtje is iets groter.
Smellekens worden makkelijk met
sperwers verward. Sperwers zijn echter forser.
Het is een onopvallende vogel die
solitair leeft, dus niet in groepen. Het
smelleken bidt niet, zoals een torenvalk dit kenmerkend doet. Hij of zij zit
vaak op de grond, in een lage struik of
op een paaltje. Hij heeft het liefst een
licht begroeid terrein, om zijn prooi te
kunnen verrassen door laag over de
grond te scheren. Door de korte, puntige vleugels heeft het smelleken een
zeer snelle vleugelslag. Soms wordt
de prooi net zo lang achtervolgd tot

Smelleken in achtertuin J.J. Allanstraat.
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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

Potverdorie, echt waar? Is het jaar alweer bijna voorbij? Staat 2019 al weer te trappelen om binnen te
denderen? Het nieuwe jaar komt ook altijd met zoveel tamtam, bombarie en lawaai. Een mooie gelegenheid om dit samen met familie en vrienden te beleven. Wat hapjes om het feestje wat luister bij te
zetten. Van tevoren te bereiden, zodat je alle tijd hebt voor jouw gasten. Beetje ouderwets, beetje van
nu. Meestal is op zo’n feestje een mix van leeftijden aanwezig, wat ik zelf supergezellig vind!

Gevulde eieren met gerookte zalm
- 24 personen
- bereidingstijd: 10-20 minuten

Wat hebben we nodig:
•
•
•
•

12 kleine eieren
100 gram gerookte zalm
100 gram bieslookroomkaas light
kappertjes

Bereiding:
Eieren hard koken, pellen en halveren. Driekwart
van de gerookte zalm heel fijn snijden en vermengen met de bieslookroomkaas. Op elk half ei een
lepel roomkaas
mengsel. Garneren met reepjes
gerookte zalm en kappertjes.

Rosbiefrolletjes gevuld met rucola,
roomkaas en gedroogde tomaten
- 20 personen
- bereidingstijd: 10-20 minuten

Wat hebben we nodig:
•
•
•
•
•

20 plakjes rosbief
4 gedroogde tomaten op olie (uitgelekt)
50 gram rucola
100 gram roomkaas
zout, peper

Bereiding:

Romige paté van kippenlevertjes, port en
kastanjechampignons
- 8 personen
- bereidingstijd: 10-20 minuten

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

60 gram boter
1 kleine ui
1 teentje knoflook
wat takjes tijm
250 gram kippenlevertjes
2 plakjes bacon
60 gram kastanjechampignons
1 wijnglas port
1/2 wijnglas slagroom

Bereiding:
Smelt de boter en bak hierin de ui, knoflook en tijm
circa 2 minuten onder voortdurend roeren. Voeg de
kippenlevertjes en de bacon toe en laat alles nog 3
minuten bakken. Doe de champignons en de port
erbij en bak nog 10 minuten door tot al het vocht is
verdampt. Mix het mengsel met de slagroom in de
keukenmachine tot een gladde massa. Doe de paté
in een mooi schaaltje en laat dit goed afkoelen. Een
zalige paté. Gemakkelijk te maken. Lekker met een
stukje stokbrood als je gasten krijgt.
Ingrid de vries
Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Gedroogde tomaten heel fijn snijden. Rucola fijn
snijden, gedroogde tomaten en wat zout en peper
door de roomkaas roeren. Op elke plak rosbief 2 á
3 blaadjes rucola leggen, wat van het roomkaasmengsel erover verdelen en oprollen. Vastzetten
met een cocktailprikker.

Oproep van
Westzaanse
Gemeenschap
Om de verschillende activiteiten te kunnen
blijven organiseren is het bestuur van de Westzaanse Gemeenschap dringend op zoek naar
versterking. Is dit iets voor u? U kunt zich aanmelden bij Nel Zwikker: 075-6153 440 of nzwikkerbuis@hotmail.com. Of Marcel Haarhuis:
075-6571 200 of m.haarhuis9@upcmail.nl. Wilt u
nadere informatie, dan kunt u ook bij deze mensen terecht.
Klaas Tuyn

Kerstavond in
Westzaan
Traditiegetrouw wordt op 24 december weer
de ‘Kerstavond in Westzaan’ gehouden. Deze
avond is er een mooi programma in de sfeervol verlichte Grote Kerk. Medewerking aan deze
avond wordt verleend door het Dagorkest Zaanstreek-Waterland, het Westzaans Dameskoor en
Muziekfabriek van Dijk. Joost Rijken is de organist van de avond. Hij begeleidt verschillende
kerstliederen en bespeelt het kerkorgel met zijn
bekende deskundigheid. Fien Damminga verzorgt de Bijbellezing en Dirk Kit de overdenking.
De aanvang is 19.30 uur, vanaf 19.00 is de kerk
geopend. Bij binnenkomst wordt u verwelkomd
door sfeervolle muziek van het Dagorkest. De
entree is gratis. Na afloop kunt u bij de uitgang
een bijdrage geven voor het dekken van de
onkosten.
‘Kerstavond in Westzaan’ wordt georganiseerd
door de Westzaanse Gemeenschap en zij hoopt,
dat het, net zoals voorgaande jaren, weer een
geslaagde avond wordt.
Klaas Tuyn

Wenskaartje voor de kerstboom
Bij de gemeente zijn ze aan het dromen, namelijk
over hoe Zaanstad er in 2040 uit komt te zien. Dat
beeld krijgt meer handen en voeten in de Omgevingsvisie, die eind 2020 gereed moet zijn. Dromen van bewoners, maar ook hun nachtmerries,
zijn voor de gemeente een belangrijk startpunt
voor de toekomst. Daarom wil de gemeente inwoners graag in de gelegenheid stellen hun dromen
te delen.
Voor de Westzaanse bewoners kan dat in het
dorpshuis. Al vanaf 6 december staat er een kerstboom in De Kwaker. Bewoners mogen hun droom,

of nachtmerrie, op een kaartje schrijven en dat in
de boom hangen. Als De Kwaker gesloten is, kunt
u een kaartje in de brievenbus gooien. Dan zorgen wij dat het in de boom belandt en bij de juiste
ambtenaar terechtkomt.
Marianne Katee,
Gerda Steenbergen
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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
Michiel Krikke en
Margriet de Groot: ‘Het huis
naar eigen smaak aangepast’
Michiel Krikke (42) en Margriet de Groot (41) wonen met hun zoon Nout (7) en dochter
Lauren (5) op Overtoom 34a, in een leuk nieuw buurtje met uitzicht op het Westzijderveld.

Hoe lang wonen jullie hier en waar kom
je vandaan?
Sinds mei 2015. Somass heeft het buurtje gebouwd.
Het zwarte pakhuis stond er al en kort na ons rijtje
werd het groene pakhuis De Dekker aan de dijk
opgeleverd.
Margriet: ik kom uit Zaandam. Als ik als tiener over
de Westzanerdijk fietste, dacht ik al: o, hier is het
leuk! Michiel: Ik woonde vanaf mijn 18de in Wormerveer. Daarvoor in Amsterdam, Lelystad en ben
voor een deel opgegroeid op een binnenvaartschip / internaat. Samen hebben we in Zaandam
gewoond. Toen Somass de tekeningen van dit huis
liet zien waren we gelijk enthousiast. We konden
het ontwerp naar eigen smaak nog aanpassen.

leven en laten leven. Dat iedereen zijn eigen gekke
dingen kan doen. Je hebt hier zowel kunstenaars
als boeren.

Jij bent geen moeder die haar kinderen
met de auto naar school brengt?
Nee nee nee. Wij gaan op de fiets naar de Kroosduiker Zuid. Als we al met de auto Westzaan ingaan
zullen we terug nooit stiekem het laatste stukje
eenrichtingsverkeer nemen. Wat mij betreft mogen
ze dat stuk helemaal afsluiten.

Wat doen jullie voor werk?

Michiel: Tot voor kort werkte ik bij de afvalverbranding in Amsterdam Westpoort, waar ik installatiebeheerder was. Vanaf volgende week ga ik als
operations manager bij een industriële dienstverHoe bevalt het om in Westzaan te
lener werken. Ik begeleid dan bij de veertien vuil
wonen?
Michiel: Het is de combinatie. Deels door het huis verbranders voor restafval die Nederland telt de
en het buurtje: dat veilige gevoel van thuiszijn, van projecten die zorgdragen voor het groot ondervakantie in je eigen huis. Maar het is ook het dorpse houd van de installaties. Ik zal veel onderweg zijn
van Westzaan dat ik heel fijn vind. Men kent elkaar. en het fietsen naar mijn werk wel gaan missen.
Margriet: Ik heb Nederlands gestuVeel mensen doen en betekenen
deerd. Ik won een scriptieprijs en
iets voor het dorp. Met twintig
‘Westzaan is
daardoor bij een trainingsminuutjes lopen sta je op het stasaamhorigheid kwam
bureau terecht, dat schrijftrainintion. Buiten de drukte van de stad
en rust’
gen geeft aan bedrijven. Ik heb daar
heb je hier de saamhorigheid en de
in vijftien jaar tijd het vak geleerd.
rust.
Margriet: Ik vind het heel fijn om in de stad (Zaan- Maar toen we door een grote partij werden overgedam, Amsterdam) te zijn. Maar al in mijn studen- nomen zat ik daar niet meer op mijn plek. Eerst zit
tentijd vond ik het ook altijd fijn om elke dag weer je er een tijd tegenaan te hikken. Je denkt toch dat
terug naar de Zaanstreek te kunnen. En de grap is het veilig is om te blijven zitten. Je bagatelliseert
dat ik dat nu zelfs voel bij Zaandam. Als ik over de dat het wel meevalt. Maar toen ik daadwerkelijk
dijk fiets en het weiland zie dan denk ik: o lekker. En gestopt was vroeg ik me af: wat heb ik nou moeilijk
dat had ik nooit gedacht. Want ik moet altijd op de gedaan? En dan zal je het net zien: van de zomer
fiets naar de Hema kunnen. Natuurlijk wordt er hier werd ik van alle kanten gebeld voor allerlei leuke
wel op elkaar gelet, maar ik heb ook het gevoel van klussen. Maar ik heb wel een jaar nodig gehad om
een beetje bij te komen. Als zzp’er doe ik eigenlijk
nog hetzelfde werk. Ik geef schrijftrainingen aan
advocaten, accountants, secretaresses en laatst
ook voor supermarktmanagers voor Albert Heijn.
En gisteren nog bij de Nationale Politie. Daar zaten
experts die adviezen geven aan de hoogste bazen
bij de politie. Zij zijn heel deskundig, maar vragen
zich af hoe ze zo’n advies dan goed op papier kunnen zetten. Het is leuk om met hen te achterhalen
waarom dat dan niet lukt. En dan vliegt de dag om.
Soms is het een groep van tien, maar ik doe ook
individuele coaching. Michiel is een paar maanden
thuis geweest en ik ben al die tijd wel aan het werk
geweest. Mijn streven is om drie dagen buitenshuis te werken en de rest thuis te doen. Want om
voor vijf dagen in de week voor schrijftrainingen en
coaching onderweg te zijn vind ik echt te veel. Dat
doe ik onder de naam ‘ImpactTekst’. Samen met

een arbeidsdeskundige geef ik ook nog trainingen
onder de naam ‘AD TekstADvies’. Wat daarnaast
leuk is, is dat ik in dat jaar dat ik thuis zat en ik veel
langs het Noordzeekanaal liep, er allemaal verhaaltjes en versjes in mijn hoofd kwamen. Die ben ik
allemaal gaan opschrijven. Ik werd daar helemaal
blij van. Volgend jaar ga ik de laatste module Kinderboeken Schrijven volgen. En dan hoop ik dat al
die ideeën tot iets concreets gaan leiden. Ik schrijf
wel eens versjes voor anderen en heb daarom de
handelsnaam ‘VersjevanVERS!’ bij de Kamer van
Koophandel gedeponeerd. Een van onze buurmannen blijkt een goed verkopend kunstschilder te zijn
(geweest). Mogelijk kunnen wij samen een leuk
boekje uit gaan geven. Gelukkig begrijpt Michiel
dat die creativiteit er op een gegeven moment
gewoon uit moet. Alle notities die opborrelen zet
ik meteen in mijn telefoon. Ik stop soms zelfs met
de fiets om snel iets op te schrijven.

Het leven lacht jullie toe.
(Michiel klopt het meteen af) Nu wel, ja. Margriet:
We zaten allebei zo verstrikt in zo’n organisatie,
dat ik uitgeput raakte en op maandag soms moe
aan de week begon. Eigenlijk besefte ik pas toen
ik gestopt was hoe ik mij door dat bedrijf heb laten
leven.
Michiel: Je bent altijd maar aan het schikken en
problemen aan het oplossen. Wij willen het verschil maken en helpen dat het beter wordt. Met
die instelling en die rust komen er opeens allemaal
mooie dingen op je pad. Ik heb bij allerlei instanties
gesprekken gevoerd en heb nu echt een gevoel
van vrijheid en vertrouwen in wat ik kan. We wisselen ideeën uit en dat maakt dat je daadwerkelijk iets voor een organisatie kunt betekenen. Een
paar weken geleden was mijn afscheidsborrel en
er waren mensen die zeiden dat ik nu energie uitstraal. Ik hoor ook om mij heen: Wat stoer dat je
gewoon gestopt bent met je werk. Ik wilde mij voor
een baan niet in de gallemiezen werken.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Michiel: Vrijheid en geluk. In plaats van zekerheid
en controle.
Margriet: Ja, je vrij voelen. En de grap is dat ik heb
gemerkt dat dat ook lekker in een dorp als Westzaan kan. Ik hoef helemaal geen spannende dingen ver weg te doen. Of laat ik het zo zeggen: het
verkrampte is eraf. De vrijheid, mijn kinderen, mijn
familie, de buurtjes, de warmte tussen mensen…
Als ik nu versjes voor mensen schrijf en zij zeggen
dat hen dat raakt dan voelt dat heel fijn. Ik schrik
weleens van vriendinnen die een andere manager
krijgen en zich dan opeens afvragen of ze daar nog
wel op hun plek zitten. Door een manager! Dat je
dan door een veranderende werkwijze van hem
opeens aan jezelf gaat twijfelen. Dat je je afhankelijk opstelt van werkbeoordelingen of targets die er
gehaald moeten worden… Het is natuurlijk heerlijk als je je werk zelf kunt bepalen, voor een goede
prijs en voor de rest van de tijd koekjes met de kinderen kunt gaan bakken.
Marijke van der Pol
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Begin nu met
sparen en geef je
kind een goede
start.

oldenburg

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

Open direct online een
Rabo RegenboogRekening.

• 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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ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

Autoprins, de universele garage
Bij Autoprins aan de Kleine Tocht 37 in Zaandam word ik ontvangen door Iris. Zij is de
echtgenote van Ilja Koster die samen met
haar hier de scepter zwaait in deze betrekkelijk kleine maar moderne en ruimtelijk
ingerichte garage. Dit bedrijf, dat van origine
een Westzaans bedrijf was, werd in 1962 opgericht door Piet Prins. Ilja koster trad daar
op 14 jarige leeftijd als stagiair in dienst. Later nam hij het bedrijf over en huurde hij de
garage van Piet. In 2005 brak er echter brand
uit en brandde het pand geheel af. Ilja was
toen verplicht naar een andere vestigingsplaats om te zien, die hij in Zaandam vond.
Aanvankelijk werd dit als een groot probleem
gezien, maar na de eerste schrik, het optrekken van
de rook en het afronden van de verhuizing, heeft
dit een positief effect op het bedrijf en de klantenkring gehad. Autoprins is nu gesitueerd midden
tussen meerdere autodealers en voert reparaties
uit aan alle merken automobielen. Door de nieuwe
vestigingsplaats op het bedrijventerrein evolueerde het bedrijf van een dorpsgarage met veel
particuliere klanten tot een garage met ook veel
zakelijke klanten. Voor de klanten uit Westzaan was
de afstand niet te groot en ook zij bleven Ilja trouw.
In het nieuwe bedrijfspand, dat aanmerkelijk ruimer was, konden al deze reparaties overzichtelijk
uitgevoerd worden. Door originele onderdelen te
gebruiken, die zij via de omliggende dealers geleverd krijgen, geschiedt dit met behoud van volledige garantie. De drie monteurs die Ilja en Iris hierbij
behulpzaam zijn, hebben elk hun eigen specialiteit. Zo is Raymond gespecialiseerd in het uitlijnen
op een computergestuurde speciale hefbrug, terwijl Sander de man is die alles van auto-elektronica
afweet en met speciale Bosch-appratuur snel een
haarfijne diagnose van elk defect stelt. Zij zijn beide
al vele jaren in vaste dienst bij Autoprins en worden
door de klanten zeer gewaardeerd. Vanwege hun
vakkundigheid vertrouwt men hen iedere klus toe.
Sinds twee maanden is Alex nieuw in het team.
Ilja is de manager en zorgt ervoor dat alle benodigde onderdelen tijdig aanwezig zijn, zodat

iedereen door kan gaan. Hiervoor zijn naast de
uitlijnbrug nog eens vier bruggen aanwezig. Alle
personeelsleden zijn tevens apk-keurmeester, wat
uniek is in de branche. Het komt regelmatig voor
dat Autoprins vanwege zijn specialiteiten door
de dealers uit de directe omgeving ingeschakeld
wordt voor speciale klussen. Omgekeerd zijn deze
dealers voor Autoprins belangrijk voor de levering
van onderdelen van de diverse merken. Het feit dat
veel zakelijke klanten over een wagenpark beschikken dat uit meerdere merken bestaat en zij toch
met één vertrouwde garage willen werken, maakt
Autoprins voor hen erg aantrekkelijk. Ilja en zijn
vrouw hebben dit feit dan ook aangegrepen door
voor hen min of meer als wagenparkbeheerder op
te treden. Zij geven de klant adviezen over te plegen onderhoud en voorkomen zodoende onverwachte reparaties.

Momenteel is het personeel druk met de winterbanden in de weer. Voor de opslag van de winterbanden van het uitgebreide klantenbestand
beschikt Autoprins over een speciale opslagruimte,
omdat dit anders te veel ruimte in de garage zou
vergen. Dagelijks worden de geplande winterbanden uit de opslag gehaald en de zomerbanden
erin teruggeplaatst. Op de foto is het team van
Autoprins treffend in beeld gebracht. De fotograaf
laat Iris met de administratie zien, Raymond met
een bandenloze velg en Sander zit op een stapel
winterbanden. Alex en Ilja hebben gereedschap
vast waarmee reparaties worden uitgevoerd. Dit
alles in een schone en ruime werkplaats, waarin
het prettig werken is en waar de klanten met een
gerust hart hun wagen(park) laten verzorgen.

Vlnr: Iris Koster, Raymond, Sander, Alex en Ilja Koster. Foto: Ebbes Fotografie.
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Negen keramisten van De Kwaker op reis
Op 14 november vertrokken wij naar Sundaymorning@ekwc te Oisterwijk. Moeten is dwang, en huilen
is kindergezang. Geen kindergezang, maar wel een beetje moeten. We moesten om 9.30 uur op station
Koog a/d Zaan zijn om royaal de tijd te hebben om de meereiskorting op te halen en in te checken voor
de trein van 9.51 uur. Voor sommige onervaren treinreizigers heeft de NS toch verrassende programma’s. Maar iedereen kon op tijd instappen met korting, maar het inchecken was door het gekwebbel van
twee reizigsters, wat zij natuurlijk doen, toch vergeten. Grote schrik, en in Zaandam stormden zij de trein
weer uit om alsnog hun kaart te activeren. Nog net geen kindergezang. In Zaandam voegde zich nog een
cursiste bij de groep en toen konden we met een gerust hart verder sporen en na drie keer overstappen
bereikten we Oisterwijk.
In Oisterwijk bevindt zich het Europees
Keramisch
Werkcentrum:
Sundaymorning@ekwc. Dit is een
werkplaats voor kunstenaars, ontwerpers en architecten, waar zij
de technische en artistieke mogelijkheden van de keramiek kunnen
verkennen. Je behoeft geen keramist te zijn, zelfs nooit met klei te
hebben gewerkt. 75 procent van
de deelnemers heeft geen ervaring
met keramiek, maar je moet met
een innovatief, creatief of bijzonder
idee komen. EKWC biedt daarbij alle
mogelijke begeleiding.
EKWC is gevestigd op het terrein
van de voormalige leerfabriek
Koninklijke van Leer (KVL), ooit de
grootste leerfabriek van Nederland, waar nu in allerlei gebouwen
verschillende ondernemingen zijn
gehuisvest. Mensen vanuit de hele

wereld kunnen zich hier aanmelden
en maximaal twaalf weken aaneen
bij EKWC wonen en werken. Wel
een dikke portemonnee meebrengen: € 6000 tot € 20.000, afhankelijk
van de draagkracht. Iedere student
krijgt een eigen appartement en een
lichte studio om in te werken. In de
gemeenschappelijke keuken wordt
bij toerbeurt door de deelnemers
gekookt. Er wordt samengewerkt
met kunstacademies, keramische
industrie, wetenschappelijke onderzoekcentra en musea. Per jaar verblijven hier ongeveer 60 mensen.
Door dit paradijs van keramische
kunsten werden wij rondgeleid.
In een grote hal bevonden zich
de ovens, van klein tot heel groot,
de grootste oven had een inhoud
van 6000 liter. Terwijl wij er waren,
werd er een meer dan levensgroot

naaktmodel van een kunstenaar
voorzichtig de ovenplaat op gemanoeuvreerd. De kunstenaar zelf liep
er nerveus omheen te springen. Er
was een grote opslagruimte voor
allerlei soorten klei, een zaal waar de
glazuren waren, een plaats waar met
klei 3D geprint kon worden en er is
een bibliotheek. In de tussenruimten en op de galerijen stonden veel
bijzondere kunstwerken tentoongesteld.
We zagen een prachtige kimono
van keramiek, in delen gemaakt, die
gegoten waren in siliconen mallen.
Bijzondere vazen. Klei gebakken als
schuim, heel licht, eventueel toepasbaar in bouwwerken. Een auto die
rijden kon, maar die helaas de weg
niet op mag. Een blauw-wit geglazuurd torso, opgebouwd uit lagen,
die schalen bleken te zijn. Mooi om

vis in te serveren. Een olietanker,
grof en robuust, die ons vertelde
wat we over de oceanen brengen.
De Nederlandvaas, die hier ontworpen is en nu wordt geproduceerd
in een keramiekfabriek te Nieuw
Buinen. Grote elementen alsof het
delen van machines waren, prachtig
geglazuurd. En nog veel meer. Kortom, een uniek centrum waar zeer
vernieuwende producten tot stand
komen, omdat er ‘outside the box’
gedacht wordt.
Op hetzelfde terrein van de oude
leerfabriek bevindt zich Kafé van
Leer, met de bakkerij en winkel van
Robert van Beckhoven, bekend van
‘Heel Holland Bakt’. Dit was natuurlijk een mooie bijkomstigheid, want
hier konden we heerlijk lunchen,
alvorens naar EKWC te gaan. En wat
schetste onze verbazing, in de hal
treffen we de ‘meesterbakker’ zelf.
Hij vroeg ons wat we die dag gingen
doen en toen we vertelden dat we
na de lunch naar EKWC wilden, bood
hij aan om ons voor die tijd nog het
een ander van het bedrijf te vertellen. Daar hadden we nog tijd genoeg
voor.
Op de afgesproken tijd kwam Robert
ons ophalen en gingen we naar een
klein zaaltje, waar hij ons vertelde
hoe hij als bakkerszoon zijn carrière
was begonnen, ofschoon hij liever
acteur wilde worden. Omdat hij niet
‘s nachts wilde werken, maakte hij
aanvankelijk alleen patisserie. Inmiddels bakt hij ook brood, maar alles
met desem, want dat kan ‘s nachts
rijzen en ‘s morgens gebakken worden. Er volgde nog een lesje over gist
en desem, en toen moesten we ons
naar EKWC spoeden. Na de rondleiding werd ons nog iets te drinken
aangeboden en daarna wachtte de
NS ons weer op. We konden terugzien op een heel interessante, leuke,
gezellige dag.
Sundaymorning@ekwc is alleen op
afspraak en in een groep van minimaal acht personen te bezoeken.
Guda Kit

Het Europees Keramisch Werkcentrum in Oisterwijk.
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Nieuwjaarsreceptie VVV Westzaan
2018 ligt al bijna achter ons en we
kunnen wederom terugkijken op een
meer dan geslaagd jaar. Het ledental
neemt nog steeds toe, de Mini-Arena
is na de zware voorjaarstorm weer
in volle glorie hersteld, bezoekersaantallen blijven stijgen, alle velden
hebben volwaardige lichtinstallaties
gekregen, onze sociale media worden wekelijks door ruim 10.000
mensen bekeken en op sommige
zaterdagen is het van ’s morgens
vroeg tot 19.00 uur flink doorwerken
om alle wedstrijden netjes te kunnen
afwerken. We kunnen met recht trots
zijn op al die vrijwilligers die dit succes met ons mogelijk maken.
Toch blijven er altijd wensen over.
Neem bijvoorbeeld een goed leesbaar scorebord, een verbouwing van
de kantine of toch nog meer vrijwilligers. Het woord vrijwilliger doet
overigens altijd vermoeden dat het
om veel werk zou gaan. Dat is in veel
gevallen juist, maar ook een papa
die de ballen oppompt, een mama
die de was doet, een opa die onkruid
plukt, een oma die de keuken een

keer sopt, een apotheker die onze
verbandtrommel aanvult, een handige ict’er die ons helpt bij de wat
armoedige website, het zijn allemaal
super vrijwilligers en we kunnen nog
veel van die handjes gebruiken.
Juist in deze kerstperiode is er eindelijk even tijd om na te denken. Denk
gewoon eens na waar jij handig in
bent of vrijwillig kunt bijdragen aan
het verenigingsleven van Westzaan.
Alle verenigingen en clubs zullen
je met open armen ontvangen en
samen kunnen we de mooie uitstraling, die we als gezamenlijke sportclubs in Westzaan toch al hebben,
verder vergroten.
Traditioneel beginnen we het nieuwe jaar weer met de nieuwjaarsreceptie, op 6 januari vanaf 16.00 uur.
Ieder jaar worden wij weer blij verrast
met de opkomst van zoveel leden,
niet-leden, omwonenden en andere
belangstellenden. Ook dit jaar is
iedereen van harte welkom om met
ons een nieuw, gezond en sportief
2019 in te luiden. Voorafgaand aan
de receptie wordt er een klein hus-

seltoernooi georganiseerd. Iedereen
vanaf 16 jaar mag meedoen. Wil je
dus echt sportief aan 2019 beginnen,
meld je dan aan via:
publiciteit@vvvwestzaan.nl.

Voor nu wensen wij jullie hele fijne
feestdagen en heffen wij graag het
glas met jullie op 6 januari.
VVV Westzaan,
Arno van den Broek, bestuurder PR

VVV Westzaan vol in de aanval om in de 4e klasse te blijven.

Elvis-kerkdienst: Crying in the Chapel
Op zondag 27 januari zal er een speciale Elvis-kerkdienst gehouden worden. In januari is het 84 jaar geleden
dat Elvis Presley werd geboren. Hij
werd de eerste superster die met zijn
goede looks, stem en kledingstijl de
jongeren in de jaren vijftig inspireerde. Hij mengde gospel, country en
rhythm and blues tot rock and roll.
Met ‘Heartbreak Hotel’ wist hij de

Dominee Fred Omvlee bij een roze Cadillac.

jonge John Lennon, Keith Richards
en Bob Dylan te inspireren. Elvis’ carrière kende ups en downs: hij heeft
twee jaar in militaire dienst gezeten
in Duitsland, hij maakte jarenlang
B-films, maar 50 jaar geleden, in
1968, maakt hij een comeback. De
jonge Bono van U2 zag dat concert
op tv en wist: Ik wil rockster worden.
Dominee Fred Omvlee is Elvis-fan en

organiseert al 16 jaar Elvis-kerkdiensten en heeft elke zaterdagavond
een Elvis-column op Radio ExtraGold. ‘Wat veel mensen niet weten is
dat Elvis het liefst gospels zong, van
het begin van zijn carrière tot zijn
laatste concert in 1977. Elvis overleed
op 42-jarige leeftijd in 1977. Hij was
verslaafd aan pillen. Die had hij leren
slikken in zijn diensttijd. Hij zag er
geen kwaad in. Helaas leidde het tot
een ongelukkig en depressief einde
aan zijn leven. Mijn boodschap is:
zelfs al eindig je als Elvis, je valt niet

uit Gods hand. In de Elvis-kerkdienst
horen we het levensverhaal van Elvis
met enkele van zijn grootste hits, en
we horen en zingen samen veel Elvisgospels. Het is verder ook ‘gewoon’
een kerkdienst met een toepasselijke
Bijbellezing en gebed.
De Elvis-kerkdienst wordt gehouden
in De Grote Kerk. De aanvang is om
10.00 uur. Mark de Waal geeft zijn
muzikale medewerking op de piano.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd!
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Sinterklaasmuseum goed bezocht
Het Sinterklaasmuseum was dit
jaar voor de 11e keer geopend. Al
ver voor de opening was er volop
belangstelling voor het museum. Op 11 november waren we
in het NH-nieuws en ook bij Hart
van Nederland op SBS 6. Met de
landelijke intocht in Zaandijk
sloeg het sinterklaasvirus ook
toe bij het Sinterklaasmuseum
in Westzaan. Dat vele bezoekers
de weg wisten te vinden naar
het museum, was mede hierdoor
niet verwonderlijk.

Onder de ruim 600 bezoekers
waren veel kinderen, die genoten
van de speurtocht met als beloning
een greep uit de cadeautjesboom.
Ondertussen genoten de wat oudere
bezoekers van onze expositie met als
thema ‘de landelijke intocht van Sinterklaas van begin tot heden’.
Deze expositie en het museum werden zaterdag 24 november door burgemeester Jan Hamming officieel
geopend. Door de aanwezigheid van
veel pers en genodigden was het
een drukte van belang. Bij de ope-

Bij de opening was veel pers aanwezig.

ning schonk de burgemeester een
boek aan het Sinterklaasmuseum:
‘Het grote boek van het Sinterklaasjournaal’. Het boek werd daarna met
trots tentoongesteld in het museum.
Heeft u dit jaar het museum niet kunnen bezoeken, volgend jaar zijn we
weer open. Na het grote succes van
de expostitie zullen we ook volgend
jaar weer een verrassend sinterklaasthema exposeren. Meer informatie
hierover zal volgend jaar rond sin-

De familie Fraij en de burgemeester met zijn vrouw bij de opening.

Levende kerststal
aan de Middel
Jezus werd niet in een warme, sfeervolle kerk geboren, maar in een stal.
Daarom organiseert de Protestantse
Gemeente Westzaan opnieuw een
levende kerststal aan de Middel
(naast Middel 131, schuin tegenover
Staatsbosbeheer). De ligging van de
stal is in stijl: buiten het dorp; een
beetje verloren zo tussen Assendelft,
Koog aan de Zaan, Krommenie, Wormerveer, Westzaan en Zaandijk. De
stallen, de schapen, de minipaarden
en geiten helpen ons om ons in te
leven in het kerstverhaal. De kerststal is open op zaterdag 22 december van 14.00 tot 18.00 uur. Op het
hele uur worden er Kerstliederen
gezongen rondom de vuurkorf.
Neem als het donker is een zaklantaarn mee!. We worden daarbij
afwisselend begeleid door accordeoniste Tiny van der Stadt. Op elk
half uur vertelt ds. Cornelis Visser in
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de knusse kantine een kerstverhaal
dat wordt aangepast aan de leeftijd
van de aanwezigen. Uiteraard wordt
er ook gezorgd voor warm drinken
en een versnapering. De kinderen
kunnen bij de vuurton zelf broodjes
bakken. Kijk bij twijfelachtig weer op
www.pgwestzaan.nl. Als het weer
zo slecht is dat de kerststal niet door
kan gaan, dan is dat vanaf ’s morgens
op de website te lezen.
Cornelis Visser

terklaastijd te zien zijn op onze Facebookpagina:
Sinterklaasmuseum
Westzaan, of op onze website:
sinterklaasmuseum-westzaan.nl.
U kunt ook informatie krijgen over
de lezingen die we geven over de
historie van Sinterklaas. Leuk voor op
school, club of vereniging. Voor vragen belt u 075-6312 219 na 19.00 uur.

Iman weer in de prijzen
Ik ben Iman Eloise en woon in Westzaan. Vorig jaar stond ik in De Wesaner, omdat ik een aantal prijzen
had gewonnen. Laatst heb ik in de
Jaarbeurs meegedaan aan de kampioenschappen voor taartdecoratie.
Ik had gekozen voor het onderdeel
‘sugar art flowers’. Daarbij moet je
botanisch correcte en levensechte
bloemen van suiker maken. Ik had
gekozen voor orchideeën. Hierbij
heb ik twee prijzen behaald. Zilver
en een derde prijs.
Daarna heb ik in Engeland meegedaan aan een internationale wedstrijd, waarbij ik ook twee prijzen
heb gehaald. Een keer met sugar art
flowers en een keer met een taartontwerp voor het 25-jarig bestaan
van Cake international. Beide keren
heb ik weer orchideeën verwerkt.

Met feedback van Nederland heb
ik ze aangepast. De stelen van mijn
bloemen vonden ze te dun, een
botanische incorrectheid. Ik ben
enorm blij met m’n prijzen, al had ik
stilletjes gehoopt op goud.

te komen nemen bij de 96e Bazar.
Namens de Bazar-commissie wensen
wij u mooie feestdagen en een voor-

spoedig nieuwjaar.

Bazar 2018 Grote Kerk
Het eerste weekend van november
stond, zoals altijd, in het teken van
de Bazar in de Grote Kerk, die dit jaar
voor de 95e keer werd gehouden.
Vanwege de goede opkomst, zowel
op vrijdagavond als op zaterdag, en
het resultaat van ruim € 7900,- kijken
we terug op een succesvol weekend.
Onze dank gaat dan ook uit naar de
vele sponsoren en alle vrijwilligers
die het mogelijk maakten dit evenement te organiseren. Dit mooie
resultaat stelt ons instaat weer diverse klussen c.q. onderhoudswerkzaamheden aan ons monumentale
kerkgebouw te realiseren.
Onderstaand de prijswinnaars van
de trekking van de ‘grote’ loterij.
1e prijs verrijdbare gereedschapskoffer: P. Slot, Burg. Verstegenstraat, 2e

prijs traptrekker van Smit en Alles:
fam. Van Zweden, Peereboomstraat,
3e prijs waardebon Galerie Staphorsius: fam. De Hen, Westzaan, 4e prijs
massagekussen: fam. Rodenhuis,
Veldweg, 5e prijs elektrisch gereedschap van Nomag: mevr. Dijkman,
Paradijsvogel, 6e prijs dinerbon De
Wereldkeuken: fam Bloedjes J.J.
Allanstraat, 7e prijs waardebon Smitco: fam. Schreuders, Hoorn, 8e prijs
horlogeset Beach Time: fam. Krijgsman, Kerkbuurt, 9e prijs apk-bon
garage Brakenhoff: fam. Van Dijk,
West-Knollendam, 10e prijs waardebon Hans en Leonie Albers: fam.
Steenbergen, J.J. Allanstraat.
Alle prijswinnaars, van harte gefeliciteerd! Wij danken u voor uw
belangstelling en nodigen u graag
uit om volgend jaar weer een kijkje

Peter de Vries

Kerstnachtdienst met
zangduo
De Kerstnachtdienst in de Grote Kerk
wordt met het jaar drukker bezocht.
Dit jaar zal het zangduo Tiny Luiten
en Maron Arts de dienst opluisteren.

Datum: 24 december
Tijd: 22.30 uur
(het zangduo zingt vanaf 22.20 uur)
Locatie: Grote Kerk
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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

AGENDA JANUARI 2019
Vrijdag 4 januari

Nieuwjaars - VRIJMIBO*

Dinsdag 15 januari

Pubquiz 2.0**

Vrijdag 18 januari

VRIJMIBO*

Zaterdag 19 januari

Lekker uit je bol met Goud van Oud
(van 21.00 – 1.00 uur)**

Zondag 20 januari

High tea**

Zaterdag 26 januari

Diner op hoogte**

AGENDA FEBRUARI 2019
Vrijdag 1 februari

VRIJMIBO*

Zondag 3 februari

Jazz op hoogte**

Dinsdag 12 februari

Pubquiz 2.0**

Donderdag 14 februari

Valentijnsdiner op hoogte**

Vrijdag 15 februari

VRIJMIBO*

Zondag 17 februari

High tea**

Zaterdag 23 februari

Diner op hoogte**

*=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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boomrooierij • boomverzorging
• boomveiligheidscontrole
• bomen en planten
• stobbenfrezen

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
door WILLEM TIP/deel 31
beeld: Digitale Beeldbank

Het Zaanse landschap
In de late jaren tachtig en de jaren negentig verrezen overal langs de Zaan en langs
de Nauernasche Vaart nieuwe fabrieken. De
gebouwen waren gemaakt van duurzame
baksteen en iets later ook van gewapend beton. Nieuwe bouwwijzen braken baan. Staal
verving hout. Met staal kon men grotere
overspanningen maken. Dat maakte de indeling van de werkvloer gemakkelijker. Voor het
uiterlijk van de fabrieken voegden de fabrikanten zich graag naar de heersende smaak.
Veel fabriekspanden volgden de deftige
neorenaissancestijl, die ook werd gebruikt
voor raadhuizen en kerken. De gevels werden versierd met gele speklagen, gesmede
muurankers, gevelstenen en tegeltableaus.
Als gemetselde afdekking op de voorgevel
bouwde men een ezelsrug. Die voorkwam inwatering.
Intussen liep het getij voor de molens steeds sneller
af. Van de in totaal 280 houtzaag-, pel-, olie- en verfmolens in 1851 was rond 1900 nog maar een derde
over. Vooral in de houtzagerij ging de afbraak snel.
Van de 114 houtzaagmolens in 1871 telde men er
in 1900 nog maar 32. Ieder jaar waren er zo’n twee
of drie verdwenen. Vierentwintig nieuwe stoomhoutzagerijen hadden het werk overgenomen. De
oude Molenbuurt achter het station van Zaandam
kreeg stilzwijgend een nieuwe naam: Houtveld.
Deze naam zou tot in de 21ste eeuw standhouden.
Welgeteld één houtzaagmolen zou hier overblijven, De Held Jozua uit 1719.

De laatste houtzaagmolen: De Held Jozua.

Voor de watermolens die sinds het midden van
de Gouden Eeuw de Zaanstreek hadden droog
gehouden naderde eveneens snel het einde. Mankementen of brand stelden de ene molen na de
andere buiten gebruik. Hun karakteristieke verschijning, een forse, lage romp en wieken die bijna

het gras raakten, verdween uit het Zaanse landschap. Het eerst (1872) verbrandde de Westzaanse
molen ‘t IJzeren Varken aan de Nauernasche Vaart.
Die was gebouwd in 1653 en stond ter hoogte van
de Middel. Over herstel werd niet meer gedacht.
Zijn taak werd overgenomen door een stoomgemaal in Zaandam, de Soeteboom (1874). Vlak voor
de eeuwwisseling (1899) sloeg de bliksem in bij
watermolen De Guit, ook ooit gebouwd in 1653.
De molen had haar naam sindsdien geleend aan
het Westzaanse Watermolenpad. Aan het eind
daarvan sloeg ze het polderwater uit op de Nauernasche Vaart. Na de brand volgde geen herbouw.
De watermolen Het Leven in Zaandijk, gebouwd in
1632, werd tenslotte gesloopt in 1904. De as was
gebroken. ‘Eene watermachine met motor’ nam
het werk over. Vanaf dat moment zou De Woudaap (1651), gebouwd langs de Nauernasche Vaart
bij Krommeniedijk, als enige Zaanse watermolen
overblijven.

Molenaar’s Kindermeel aan de Nauernasche Vaart.

Goed dertig jaar, tot aan de Eerste Wereldoorlog,
zou de opbloei van de Zaanse industrie voortduren. Ook de Zaandamse haven zou meegaan in die
opgang. Tot het midden van de negentiende eeuw
hadden de Zaanse houtzagers nog hun balken in
Amsterdam gekocht. De opening van de ‘Oude
haven’ in Zaandam (1885) maakte echter een rechtstreekse aanvoer mogelijk. Tot twaalf percent van
de landelijke houtaanvoer werd in de volgende
jaren hier gelost. De groei, verder bevorderd door
de ruime Wilhelminasluis tussen Zaan en Voorzaan
(1903) en de nieuwe balkenhaven (1911) ging vervolgens gestadig door. De Eerste Wereldoorlog
brak haar af. Daarna zou ze niet meer terugkeren.
De oorlog had de bakens verzet. Landen die eerst
balken verscheepten waren zelf gaan zagen.
Niet alleen in het vooroorlogse Zaandam kreeg de
houtbewerking vleugels. Ook in Westzaan-Zuid
leefde de houtbewerking op. Houtzagerij Rote

Stoomzagerij De Adelaar van houthandel Rote.

werd hier in 1886 gesticht door Pieter Rot. Na een
bescheiden begin volgden geregeld uitbreidingen.
Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog verwierf
het bedrijf een stoomzagerij. In de overigens schamele jaren dertig volgden een schaverij en een lijstenfabriek. Voor een nieuwe golf van groei zorgden
na de Tweede Wereldoorlog de wederopbouwjaren. Tegen het eind van de wederopbouw, in de
jaren 1960, bracht Rote zelfs een eigen kustvaarder
in de vaart. Die moest voor een snelle en voordelige aanvoer zorgen. Het tij was tegen die tijd echter
al gekeerd. In 1970 was de wederopbouwtijd voorbij. Twee energiecrises en stijgende rentes zouden
de kosten opdrijven. Zoals voor veel andere Zaanse
industrieën zou voor Rote een moeizame tijd van
afbouw beginnen. Samenwerkingsverbanden en
fusies vormden de aanzet tot het uiteindelijke vertrek uit Westzaan (2001). De lege bedrijfsterreinen
werden overgelaten aan de woningbouw. De naam
Rote zou echter voortleven als een sociaal geleid
bedrijf dat ook maatschappelijk actief was, zoals bij
de bouw van het Westzaanse openluchtzwembad
(1925) en de gereformeerde kerk (1928).

Het openluchtzwembad in Westzaan.
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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

Geslaagde eerste
competitieronde
gymvereniging Jahn

Activiteiten Lambert Melisz
Extra feest
Op 29 november was het in de grote zaal zo
druk als het in geen tijden geweest is. De Rabobank Zaanstreek hield een lezing over pinfraude
enzovoorts. Aansluitend was er een optreden
van het voltallige Kapiteinskoor, en een bezoek
van Sinterklaas met drie pieten. Daar hebben we
geen nee tegen gezegd, vooral niet omdat het
volledig gesponsord werd door de Rabobank.
De lezing was leerzaam en vragen waren welkom. Deze werden dan ook volop gesteld.
Tevreden over de uitleg begon om 14.00 uur het
feest en om 16.00 uur ging een ieder met wat
lekkers naar huis. Dank je wel Rabobank voor
deze geweldige middag. Er zal nog veel over
nagepraat worden.

Eind november vond de eerste wedstrijd van turncompetitie rayon Zaanstreek-Waterland plaats. In
de sporthal van Wormer streden de turnsters van
gymvereniging Jahn voor een podiumplek. Er
kwamen maar liefst 20 turnsters in verschillende
leeftijdscategorieën uit voor de club. Op zaterdag
lieten 13 meiden, waaronder een debutante, hun
vier onderdelen zien aan de jury. Hiervan vielen er
zes in de prijzen. Op zondag mochten de andere
meiden aan de bak, waarvan er twee debuteerden. De medaillespiegel van dat weekend is als
volgt: Elin en Tiana kregen een gouden plak. Rona,
Chafina, Charlotte, Plume en Jolein behaalden de
tweede prijs. Dalysha haalde de bronzen medaille
en Krista een mooie vijfde prijs. Zodra de turnsters
zijn bijgekomen van afgelopen weekend gaan ze
weer keihard trainen voor de tweede competitieronde, die plaats zal vinden op 19 en 20 januari.
Hopende op weer zo een succesvol weekend.
Plume en Tiana pakken zilver en goud.

Ledenvergadering
en eindejaarslezing
HVW

Op 15 november sloot de Historische Vereniging
het jaar af met de ledenvergadering en de eindejaarslezing. Onder de aanwezigheid van een
redelijke aantal leden werd stilgestaan bij de activiteiten die de vereniging ontwikkelde. Naast de
viering van het 35-jarig bestaan, dat in molen Het
Prinsenhof werd gevierd, was de Lichtjesavond
een belangrijk moment. Velen waren daar aanwezig. De Historische Vereniging gaf op verschillende momenten acte de présence. Onder andere
op de cultuurmarkt in Zaandam, een initiatief van
Zaans Erfgoed, en uiteraard op de Dag van Westzaan.
Peter Huisman stond stil bij het onderbrengen
van het historisch bezit van de vereniging, maar
met name bij de noodzaak om de rubricering
daarvan tot speerpunt van het beleid te maken.
In dat kader zal worden samengewerkt met het
Stadsarchief, waar veel van de materialen zullen
worden ondergebracht. De oproep voor helpende handen om er gezamenlijk wat van te maken
werd uiteraard ook bij de aanwezigen neergelegd.
Het tweede deel van de avond werd verzorgd
door het echtpaar Neeltje en Otto Bleker, die in
een boeiende presentatie vertelden over Molenaar’s Kindermeel en de relatie en verbanden met
Westzaan. Het boek over die geschiedenis, dat

recentelijk was gepresenteerd in het Zaans museum, was op deze avond verkrijgbaar. De avond
werd afgesloten met nog een uur gezellig samen
zijn.

Het voltallige Kapiteinskoor trad op.

De hele maand november was eigenlijk één en
al gezelligheid. De Digitale Beeldbank had weer
prachtige dia’s over toen en nu. Het was voor
velen heel herkenbaar: de slootjes en smalle
weggetjes uit het verleden. René Eshuijs was in
november de muzikale gast. Dank je wel, René.
Ook dit was voor de bewoners van Lambert
Melisz weer een middag om op terug te kijken.

Programma januari
8 januari
15 januari
22 januari
29 januari

nieuwjaarsreceptie
bingo
muziek: Good Tunes Trio
natuurfilm

Marion Bruins

Neeltje en Otto Bleker met het boek over Molenaar’s Kindermeel. Foto: Fred Eerenberg.
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speciaalzaak in franse kaas en wijn
winkel, groothandel, relatiegeschenken en partyservice

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

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

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

 Hatha Yoga
 Yin Yoga
 Workshops
Speciale lessen
WWW.YOGASTUDIOTINY.NL
06 30 24 58 85
Lid Vereniging Yogadocenten
Nederland
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Ontwikkelingen
op De Rank
CBS De Rank heeft twee locaties, één in Westzaan
en één aan de Brandakkerstraat in Assendelft. Per
1 augustus 2019 gaat locatie Assendelft verhuizen
naar een nieuw pand aan de Vermeulenstraat. Qua
uitstraling lijken de twee gebouwen dan op elkaar:
landelijk gelegen, met vanuit de klaslokalen uitzicht op het polderland.
Een verandering brengt ook nieuwe kansen. In de
komende tijd zal in samenspraak met directie, en
team en waar mogelijk ook met ouders en kinderen, een mooi plan voor de toekomst van De Rank
nader worden ingevuld, waarin zeker aandacht

voor kwaliteit, wetenschap & techniek, ‘bildung’
en duurzaamheid.
Bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 starten
we met het continurooster, waarbij de kinderen
op vier dagen les krijgen van 8.30 tot 14.15 uur en
op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Ook gaan wij een
goede samenwerking aan met de kinderopvang
Kindertuin, u allen bekend in Westzaan.

Wanneer er meer te melden is over de komende
ontwikkelingen dan houden wij u op de hoogte. Het team van De Rank wenst u alvast fijne kerstdagen en een heel gelukkig en gezond nieuwjaar!
Angelieke Carpentier-Hamers,
directeur CBS De Rank

Uitnodiging voor de nieuwjaarsbijeenkomst
Wij nodigen u allen van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 7 januari om 20.00
uur in het Reghthuys. Jerry Jahn, voorzitter van
Dorpscontact, en Marcel Haarhuis, penningmeester van de Westzaanse Gemeenschap, zullen een
welkomstwoord spreken.
Net als voorgaande jaren is daarna de uitreiking
van de prijs voor de meest verdienstelijke West-

zaner van het afgelopen jaar door de stichting
Geertje Visser-Schoen. En wat hebben leden van
toneelvereniging Herleving weer voor ons in petto? Natuurlijk staat daarna een drankje en hapje
klaar om met elkaar gezellig na te praten. Namens
de besturen van de Westzaanse Gemeenschap en
Dorpscontact Westzaan heten we u welkom om
gezamenlijk het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Voorzittersoverleg
Op dinsdag 28 januari wordt om 20.00 bij Koken
Eten & Daten, Zuideinde 150a, het jaarlijkse voorzittersoverleg gehouden. Voorzitters van Westzaanse verenigingen, clubs en organisaties, ook
die geen lid zijn van de Westzaanse Gemenschap
zijn hiervoor uitgenodigd.

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 :
T ELEFO O N :
AANTAL:

X MET KRENTEN & ROZIJNEN

AAN TAL :

X ZONDER

De bestelling/strook kunt u inleveren bij deze onderstaande adressen:
C. Sopjes, Veldweg 195 • 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
24

075-7711481
info@eengezondgebit.nl
eengezondgebit.nl

Nu ook bij ons verkrijgbaar
de Originele Reght Huys Bitter

Guisweg 35
1544 AG, Zaandijk
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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

Inleverad
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• Bloemsier
kunst Alber
s,
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raat 335
• Gré Jong
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De
puzzel
van
INGRID

, Zuideind

e 14

Dit is een prijspuzzel. De oplossing kun je vóór 1 januari sturen naar de vermelde adressen.
Onder de juiste inzendingen wordt een cadeaubon van 25 euro verloot. De oplossing volgt in
het volgende nummer. De oplossing van vorige maand is: HOPPEDOPJESMAN. De oplossing
van de prijspuzzel in het oktobernummer is: TUIMELAAR, BLOEDDIEF. De winnaar is Anneke
Fraij, Vaartdijk 18, Assendelft. Van harte gefeliciteerd!

ADVERTENTIEPUZZEL
Dit jaar een geheel andere puzzel. In het verleden stond er in de krant de sinterklaaspuzzel.
Het was de bedoeling dat je de hele krant ging uitspitten naar stukjes of delen van teksten
die vermeld stonden bij de adverteerders. Ik weet zelf nog dat ik in afwachting was van de
zaterdagkrant waarin deze puzzel vermeld stond. Samen met mijn vader gingen wij op zoek
naar de juiste oplossingen! Jammer dat dit ooit is gestopt. Maar, we kunnen dit natuurlijk weer
eens in gebruik nemen. Van een groot aantal van onze adverteerders heb ik een zin of uitroep
opgeschreven, aan jullie de taak om het bijbehorende bedrijf te zoeken. Zet de bedrijven genummerd in een lijst en stuur die op. Succes en veel plezier!
1. Speerpunten, 2. naast Pinokkio, 3. op de stoep, 4. Al meer dan 100 jaar, 5. Kindermeubelen, 6. voor
een scherpe prijs, 7. De sleutel. Voor al uw problemen, 8. Stobbenfrezen, 9. Gewoon, de beste!, 10. Kom
ook eens genieten, 11. Goede nazorg en service, 12. 17- en 18-eeuwse, 13. Kinderoveralls en klompen,
14. luistert beter, 15. aan ruiten en open daken, 16. 25.000 producten direct uit voorraad, 17. en al uw
vlechtwerk, 18. tot 90 personen, 19. Startersbegeleiding, 20. Op, langs en in het water, 21. Niet ingewikkeld doen, maar aan de slag gaan, 22. AV meubels, 23. ervaar onze pluspunten, 24. Meer dan 80 verschillende, 25. Nieuwe en gebruikte, 26. een ochtend bij ons spelen, 27. vervangend vervoer, 28. Bruidswerk,
29. op ongekende hoogte, 30. Voor een persoonlijke en adequate aanpak!, 31. sedert 1948, 32. in slechts
30 minuten!, 33. Digitale testapparatuur, 34. Dag & Nacht bereikbaar, 35. Nieuwsgierig! Kijk snel op, 36.
Servicestation, 37. aangenaam, 38. Let’s stick together!, 39. Sinds 1992 het adres, 40. De gezelligste huiskamer, 41. gratis proefles!, 42. op ons Rustpunt!, 43. Op ons kun je rekenen, 44. bij molen ‘De Schoolmeester’, 45. Je ziet het verschil!, 46. Sloop-Support, 47. Gegarandeerd de beste zorg, 48. altijd zeker van
je zaak, 49. Dat zegt genoeg!, 50. met goede begeleiding, 51. Parfumerie, 52. Wij maken en plaatsen, 53.
voor duidelijkheid!, 54. U bent van harte welkom.

ZUIDERVERMANING

W E S T Z A A N
X’mas With a Twist met popkoor LEF!
Het Zaanse popkoor LEF! zorgt samen met een
aantal bijzondere gasten voor een sfeervolle en
swingende avond vol muzikale kerstverrassingen, wendingen en twists… Popkoor LEF! heeft
een eigen geluid, gaat voor uitdaging en is altijd
net even anders dan anderen. Onze popsongs
hebben originele meerstemmige arrangementen met choreo van dirigent, zangcoach en performer Louis van Dijk.
Datum: zaterdagavond 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 met kaarslicht en na afloop is er gelegenheid tot napraten bij een drankje en een hapje.

Ik wens jullie een spetterend uiteinde en een gezond en liefdevol 2019!

1._____________________________________________

15.____________________________________________

29.____________________________________________

43.____________________________________________

2._____________________________________________

16.____________________________________________

30.____________________________________________

44.____________________________________________

3._____________________________________________

17.____________________________________________

31.____________________________________________

45.____________________________________________

4._____________________________________________

18.____________________________________________

32.____________________________________________

46.____________________________________________

5._____________________________________________

19.____________________________________________

33.____________________________________________

47.____________________________________________

6._____________________________________________

20.____________________________________________

34.____________________________________________

48.____________________________________________

7.______________________________________________

21.____________________________________________

35.____________________________________________

49.____________________________________________

8._____________________________________________

22.____________________________________________

36.____________________________________________

50.____________________________________________

9._____________________________________________

23.____________________________________________

37.____________________________________________

51.____________________________________________

10.____________________________________________

24.____________________________________________

38.____________________________________________

52.____________________________________________

11.____________________________________________

25.____________________________________________

39.____________________________________________

53.____________________________________________

12.____________________________________________

26.____________________________________________

40.____________________________________________

54.____________________________________________

13.____________________________________________

27.____________________________________________

41.____________________________________________

14.____________________________________________

28.____________________________________________

42.____________________________________________
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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&/
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INSTALLATIEMAN

...aangenaam.

www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

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

renovatie
onderhoud
service

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

Uitvaartverzorging

Dag & Nacht bereikbaar
023 - 5 371 375

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

•
•
•
•

Gré Vis

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

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

Opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan

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

-

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

Ruud Kerkhoff

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

HOUSE OF NAILS

Je ziet het verschil!

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

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

www.vandijkstijl.nl



www.drvr.nl

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

•
•
•
•

Drijvende aanlegsteigers
Drijvende terrassen
Kanosteigers
Roeisteigers

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

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

Belangrijke adressen

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

Spreekuren Westzaanse huisartsen

Doopsgezinde Gemeente

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

De diensten zijn in de Kooger Vermaning
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
6 jan 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
13 jan 10.00 uur Open Liturgiegroep
20 jan 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
27 jan nog onbekend

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

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

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62
23 dec 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
25 dec 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
26 dec 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
1 jan nieuwjaarsdienst 10.30 uur
		 ds L.J. Koopman
13 jan 9.30 uur ds. L.J. Koopman
20 jan 9.30 uur ds. L.J. Koopman
27 jan 9.30 uur ds. L.J. Koopman
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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

Gereformeerde Gemeente Westzaan
23 dec
		
25 dec
26 dec
30 dec
31 dec
1 jan
6 jan
13 jan
20 jan
27 jan
30 jan

10.00 uur leesdienst
19.00 uur stud. P.C. Vlot
10.00 en 15.30 uur leesdienst
9.30 uur Kerstfeest met de kinderen
10.00 en 15.30 uur leesdienst
19.00 uur oudjaarsdienst
10.00 uur nieuwjaardienst
10.00 en 15.30 uur leesdienst
10.00 en 15.30 uur leesdienst
10.00 en 15.30 uur leesdienst
10.00 en 15.30 uur leesdienst
19.30 uur ds. W. Mouw

Protestantse Gemeente Westzaan
23 dec
		
24 dec
25 dec
30 dec
6 jan
13 jan
20 jan
27 jan
		

10.00 uur ds. E.M. Post, Bunnik
16.30 uur kinderkerstfeest
22.30 uur kerstnachtdienst ds. C. Visser
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10.00 uur ds. J.H. de Wit, Zaandam
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10.00 uur ds. E. Plaisier, Uitgeest
10.00 uur ds. L.J. Rasser, Amsterdam
Elvis Presley-dienst
10.00 uur ds. F. Omvlee, Monnickendam

Kopij volgende nummer

Uiterlijk 1 januari 2019 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
24 januari 2019.

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.

J.P. Sartre zei: ‘In de angst wordt de
mens zich bewust van zijn vrijheid’.

De Wessaner in 2019
In het nieuwe jaar zal De Wessaner op de volgende donderdagen verschijnen: 24 januari,
21 februari, 21 maart, 18 april, 23 mei, 20 juni,
18 juli, 19 september, 24 oktober, 21 november
en 19 december.
De redactie van De Wessaner wenst u een
gezond en voorspoedig nieuwjaar.
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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

Specialistisch.
Innovatief.
Duurzaam.
ZAANS VAKMANSCHAP

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

Al sinds 1902 is HuigHaverlag een specialist in retail drukwerk. Met een breed scala aan digitale
persen op klein- en grootformaat, offset en fulfilment in huis kunnen we elke opdracht aan.
Daarbij zorgen we met onze ICT-oplossingen voor productie op maat! Ook voor uw brochures,
folders, boeken, huisstijlen, enzovoort bent u bij HuigHaverlag aan het juiste adres.
Dus elke opdracht groot of klein, filiaalspecifiek of een complete winkelinrichting
wordt met de expertise van HuigHaverlag snel en professioneel voor u geregeld.
Geïnteresseerd in de eindeloze mogelijkheden?
Kijk op huighaverlag.nl of maak een afspraak met één van onze professionals.
www.huighaverlag.nl
volg ons:
Witte Vlinderweg 74 • 1521 PS Wormerveer • T 075 612 73 73
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