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Op naar de paaseitjes! 

Oliebollen
Vroeger was ik altijd teleurge-

steld dat het nieuwe jaar op-

eens voor de deur stond. Wat 

zo ver weg leek in de vakantie, 

betekende in de praktijk de ver-

jaardagskalender omslaan naar 

de januaristand. En dan was 

het voorbij, het vorige jaar, de 

kerst, familie en de rest. Alleen 

hadden wij thuis dan nog scha-

len vol harde oliebollen over. 

Mijn vader bakte altijd te veel. 

De overgebleven bollen bleven 

tot vervelens toe in januari op 

tafel staan met een steeds har-

der wordend laagje poedersui-

ker. Met een beetje fantasie kon 

je er mooie figuren in zien met 

krenten- en rozijnenogen en 

witte haren. Dat gaf me ook een 

beetje een sneu gevoel van de 

start van het jaar, want ze hoor-

den eigenlijk gewoon óp te zijn. 

Inmiddels aten wij ze niet graag 

meer. Maar er werd ook nooit 

iets weggegooid bij ons thuis. 

Mijn vader nam ze dus in plaats 

van brood, kleingesneden mee 

naar kantoor in zijn broodtrom-

meltje, met een vorkje erbij. En 

de rest van de oliebollen? Die 

kregen we gewoon tussen de 

middag opgewarmd op ons 

bordje. Maar we ‘mochten’ ook 

een koude oliebol als ontbijt. 

En we aten ze. Met frisse tegen-

zin. Tot ze állemaal op waren. 

Linda Wessels,

redactie Wessaner

Verrassing op nieuwjaarsbijeenkomst 
van Westzaanse Gemeenschap
Op maandag 7 januari werd in het 
Reghthuys de jaarlijkse nieuwjaars-
bijeenkomst van de Westzaanse 
Gemeenschap en de commissie 
Dorpscontact gehouden. Dorpscon-
tactvoorzitter Jerry Jahn wees op 
het belang van de vergaderingen 
van Dorpscontact in verband met 
onder meer de nog steeds bestaan-
de problemen met de verkeerssitu-
atie in Westzaan en de overlast van 
de dansfeesten aan de overkant van 
het Noordzeekanaal. Hij stond stil bij 
de voorbereidingen van de renova-
tie van de riolering en de bestrating 
van de J.J. Allanstraat en het Zuid-
einde. Binnenkort gaat dit grote en 
waarschijnlijk langdurige werk vanaf 
de Weelbrug van start. De bezorgd-
heid van de bewoners wordt maar 
moeilijk weggenomen.

Waarnemend voorzitter van de 
Westzaanse Gemeenschap Marcel 
Haarhuis keek terug op een geslaagd 
jaar met veel mooie activiteiten. Hij 
vond het wel jammer dat het (nog) 

niet gelukt was nieuwe mensen 
te vinden voor het bestuur van de 
Westzaanse Gemeenschap. De vorig 
jaar zomer overleden Marie Kleij was 
de laatste officiële voorzitter.

Ook dit jaar was er de verkiezing 
van de meest verdienstelijke West-
zaner of groep van het afgelopen 
jaar. De eer viel ditmaal te beurt aan 
de redactiecommissie van de jubi-
lerende korfbalvereniging Roda. 
De prijs bestaat uit een bescheiden 
geldbedrag en een bronzen beeld 
dat symbool staat voor de gedachte 
van solidariteit in onze samenleving. 
Het is gemaakt door de kunstenaar 
Leonard Frederiks, en de winnaar 
kan er een jaar lang van genieten. 
De voorzitter van het Geertje Visser-
Schoenfonds, Wouter Veenis, reikte 
de prijs uit aan Lida Visser, Age Knos-
sen en Luzan Veenendaal voor hun 
aandeel in de totstandkoming van 
het ‘Jubileumboek WKV Roda 100 
jaar’. Corrector Sef Naus was verhin-
derd. Wouter roemde het boek met 
impressies van het 100-jarig bestaan 
van Roda ‘in het korfbaldorp West-
zaan’. 

Vervolg op pagina 3 >>
Wandelsportvereniging De Kievitten meent in het Reghthuys een hapje te kunnen eten.  
Foto: Fred Eerenberg. 

De redactiecommissie van Roda. Vlnr: Age Knossen, Luzan Veenendaal en Lida Visser. Sef Naus 
was verhinderd. Foto: Fred Eerenberg.
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Zaanweg 116, 1521 DR  Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Van Zaane Tweewielers

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

Fietsen • Elektrische fietsen • Scooters 
• Motorscooters • Accessoires

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

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

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

Menu Februari

Gerookte hertenham met Waldorfsalade


Gebakken zalmfilet met tomaten –pestosaus en 
wilde spinazie

of
Varkenshaas met stroganoffsaus en

groente van de dag


Dark Cookies roomijs met Oreo koek en slagroom

€ 29,00
Bovenstaand menu wordt  geserveerd met gemengde salade en keuze uit 

friet of gebakken aardappelen.

Diverse soorten brood, banket, 
pizza en hartige broodjes.

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

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

Bezorging is mogelijk, ook in de avond.

Bakker Verhagen
Kerkbuurt 64, 1551 AE Westzaan

Tel. 075-6284041   

Diverse soorten brood, banket, 
pizza en hartige broodjes.

Kom ook eens genieten van 
een heerlijk kopje koffi  e met gebak!
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Kerstfeest met de peuters 
Dit jaar hadden we 
weer een kerstont-
bijt. De ouders had-
den allemaal wat 
lekkers meegeno-
men en samen met 

de peuters en ouders hebben we hiervan genoten. 
We hebben met de peuters het boekje ‘Kerstmis 
met Fien en Milo’ nagespeeld voor de ouders. Fien 
en Milo gaan een kerstboom kopen en maken een 
sneeuwpop. Als de kerstboom mooi versierd is, 
krijgt ook de sneeuwpop buiten een kleine kerst-
boom. Terwijl wij het boekje voorlezen mogen de 
peuters een kerstboom versieren en de sneeuw-
pop een muts en sjaal geven. Aan het einde van het 
boekje hebben we een mooi versierde kerstboom 
en een sneeuwpop.
Dit hebben we wel een week lang met de peuters 
geoefend. We hebben uitgelegd wat Kerst is. De 
mooie boom met kerstballen, slingers en lichtjes, 
dat kwam hun wel bekend voor. Sommige peuters 
vertelden dat zij ook cadeautjes kregen. Andere rie-
pen ook dat ze cadeautjes kregen, maar bedachten 
toen dat dit misschien wel alleen met Sinterklaas 
was. Na Kerst komt Oud en Nieuw. Wat dat nou 
precies is? De peuters keken allemaal heel beden-
kelijk. Geen idee waar juf het over had. Juf vertelde 
dat er dan vuurwerk komt. Bij sommige peuters 
ging er een lichtje branden, vuurwerk zei ze wel 
iets. Juf vertelde ook dat er dan oliebollen gegeten 

worden. Eén peuter keek eerst heel bedenkelijk, 
daarna kreeg hij een lach op zijn gezicht en leek 
helemaal opgelucht. Oliebollen, daar had hij wel 
eens van gehoord. Hij sprong op van zijn stoel en 

zei: O juf, die koop je gewoon bij de Hornbach. 

Monique van Westrop

>> Vervolg van pagina 1

‘Het nut van een actief verenigingsleven is voor 
een gemeenschap als Westzaan van grote maat-
schappelijke en sociale waarde. Roda zit in de 
haarvaten van de samenleving.’
Voor de nieuwjaarsborrel zou beginnen, brach-
ten leden van toneelvereniging Herleving op 
komische wijze enkele opvallende zaken uit het 
afgelopen jaar in herinnering. Als leden van wan-
delsportvereniging De Kievitten meenden ze in 
het Reghthuys terecht te kunnen voor een maal-
tijd en troffen daar een paar oude nummers van 
De Wessaner aan. Daarin bladerend verbaasden 
ze zich over enkele opvallende gebeurtenissen 
in ons dorp, waaronder de 100-jarige loterijclub 
Op Hoop van Zegen, eindelijk schaatsen bij 
Lambert Melisz en ooievaars in Westzaan.

Erepenning
Na het optreden van Herleving zou normaal 
gesproken de borrel zijn begonnen. Maar wet-
houder Rita Noordzij bleek aanwezig en vroeg 
het woord. Ze was speciaal gekomen om de 
actieve vrijwilliger Martin van ’t Veer de ere-
penning van de gemeente Zaanstad uit te rei-
ken. In haar toespraak memoreerde ze de vele 
(bestuurs-)functies die Martin had bekleed en 
nog steeds bekleedt. Meer daarover elders in dit 
nummer op pagina 6.

Cursus Fotografie
Zaterdag 2 februari starten we van 10.00 tot 13.00 
uur onder leiding van amateurfotograaf Pieter 
Harbering een fotoworkshop van vijf lessen. 
Iedereen maakt wel eens een foto, maar soms 
denk je: kon ik deze foto maar beter of mooier 
maken. Maar hoe doe je dat? Daar kan Pieter je 
bij helpen. 
Je toestel van de automaat halen en met de hand 
instellen is best lastig. Dingen zoals diafragma, 
sluitertijd, iso, histogram, indeling van je foto, 
landschap, stadsfotografie, zwart/wit, nachtop-
namen. Met een simpele uitleg en oefenopdrach-
ten komt het helemaal goed. Dus wil je die mooie 
foto leren maken, kom dan naar deze workshop. 
Wat heb je nodig? Een digitale systeemcamera of 
spiegelreflexcamera, een statief, doorzettingsver-
mogen en een goed humeur.
De workshop bestaat uit 5 lessen. Er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. Data: 2 februari, 9 
februari, 2 maart, 9 maart en in week 11 in over-
leg een avond. Na afronding van deze workshop 
komt er een grote tentoonstelling in De Kwaker.

De totale kosten zijn € 95,- inclusief koffie en thee. 
Wil je uitgebreide informatie over deze leuke en 
leerzame workshop? Mail dan even naar info@
dorpshuis-westzaan.nl

Bridgedrive
Zondag 10 februari is er weer een bridgedrive, 
traditioneel de 2e zondag van de maand. De ove-
rige data in 2019: 10 maart en 14 april, de laatste 
voor de zomerstop. Aanvang 13.30 uur, kosten 
6,- per paar, aanmelden bij voorkeur via de mail: 
peterenwill@gmail.com. Op die zondag zelf tele-
fonisch uiterlijk tot 12.00 uur op 075-6310 352.

Keeztoernooi
Zondag 17 februari keezmiddag, aanvang 13.00 
uur, kosten € 5,- per persoon, inclusief koffie en 
thee en leuke prijzen voor de 1e t/m 3e plaats. Er 
worden vijf rondes gespeeld. De middag is onge-
veer om 17.00 uur afgelopen. Aanmelden per paar 
via info@dorpshuis-westzaan.nl of 075-6310 352. 
Overige data: 17 maart, 7 april en 19 mei (de laat-
ste voor de zomervakantie).

Proef je buurthuis
Alvast voor in de agenda: zondag 14 april, Proef je 
Buurthuis: een fietstocht langs een aantal buurt- 
en dorpshuizen. Deze puzzeltocht is al jaren een 
groot succes. Nadere informatie volgt nog, dus 
houd De Wessaner in de gaten!
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Rechte tocht 9d, 1507 BZ Zaandam  
Tel: 075 - 631 23 84
Mob: 06 - 532 31 977
E-mail:     r.hotting@hottingelektrotechniek.nl 
Internet:    www.hottingelektrotechniek.nl

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

Banden en velgen  -  Uitlijnen

Uitstekende service en kwaliteit
voor een scherpe prijs!

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

www.autobedrijfbrakenhoff.nl

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

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

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

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

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

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

Di. t/m Za.
geopend

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

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

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

sedert 1948

  rolluiken
  markiezen
  lamellen
  jaloezieën

  zonneschermen
  rolgordijnen en horren
  knikarmzonneschermen
  ook voor onderhoud en reparaties

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

Uw financieel
specialist
met kantoren in Broek in Waterland 

en Wervershoof.

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

Sandra Klokkemeijer Robert Spil

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilSandra Klokkemeijer

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilRobert van Spil

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

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen 

en gehoorbescherming

Verzekerd van
Deskundig en persoonlijk advies

Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Draadloos muziek in uw hele huis

Traditionele audio installaties

Luidsprekers, AV meubels   

Audio en B&O reparatie.    Openingstijden kijk op www.hepta.nl



Meer over 
warmtepompen 
in De Kwaker
Op woensdagavond 13 februari heeft de Zaanse 
Energie Koöperatie (ZEK) Ruud Meijns (van M&O 
Techniek) uitgenodigd om meer te vertellen 
over de werking en toepassing van de verschil-
lende soorten warmtepompen. Welke moge-
lijkheden zijn er en wanneer pas je die dan toe? 
M&O Techniek is innovatief en vooruitstrevend 
op het gebied van duurzame energie en dat 
past bij de ZEK.
Ruud zal ons onder meer uitleggen hoe warmte-
pompen werken, wat de laatste ontwikkelingen 
zijn, tips over wat te doen als je cv-ketel straks 
defect gaat. En of we met warmtepompen gas-
loos kunnen worden of ons gasverbruik kunnen 
verminderen. Ook vertelt hij over de mogelijk-
heden in combinatie met je huidige cv-ketel, 
vloerverwarming en of funderingsherstel. 

Warmetruiendag
De ZEK organiseert deze avond in het kader van 
de jaarlijkse Warmetruiendag. Warmetruiendag 
zet energiebesparing - en de belangrijkste fac-
tor daarbij: wijzelf, de mens - in het zonnetje. 
Warmetruiendag is een goed moment, om stil 
te staan bij ons energiegedrag en onze succes-
sen, slimme innovaties en alledaagse duurzame 
oplossingen met elkaar te delen. Want samen 
energie besparen, geeft energie!

Je bent van harte welkom op woensdagavond 
13 februari in dorpshuis De Kwaker voor de ZEK-
informatieavond over warmtepompen. Inloop 
vanaf 19.30 uur en we starten om 20.00 uur. De 
toegang is gratis.

In memoriam 
Jan Mulderij
Op 5 december 
overleed, toch 
nog onver-
wacht, Jan Mul-
derij, voorzitter 
van de Willem 
Jansen Stich-
ting. Begin jaren 
1980 raakte Jan 
bij de stichting 
betrokken met 
de werkzaam-
heden rond 
het plaatsen 
van het Willem Jansenbeeld. Meer dan 35 jaar 
zou hij zich inzetten voor de activiteiten van de 
stichting, waarvan meer dan 10 jaar als voorzit-
ter. Met zijn inzet werden vele tentoonstellingen 
georganiseerd en gaf de stichting drie boeken 
uit over de Jansens. 
Jan Mulderij kon begin september nog aanwe-
zig zijn bij de onthulling van het beeld van Chris 
Jansen. In 2016 mocht hij in het Reghthuys in 
Westzaan de Geertje Visser-Schoenprijs in ont-
vangst nemen, als een onderstreping van zijn 
langdurige inzet als hoeder van het erfgoed van 
de beide Zaanse kunstschilders. Typerend voor 
Jan was dat hij deze eervolle onderscheiding, als 
dank voor de plezierige en vruchtbare samen-
werking, opdroeg aan het hele bestuur van de 
Willem Jansenstichting en de galerie Staphor-
sius. Jan werd 70 jaar.

Robbert van Kleef

Resultaat kerstmarkt 2018 hoogste ooit 
Maar wel met een trieste rand
De kerstmarkt die op 8 december in de Grote 
Kerk werd gehouden leverde een eindbedrag 
op dat hoger was dan in de tien voorgaande 
jaren. Met genoegen kon de commissie dan 
ook het fraaie bedrag van € 1.750,- overdragen 
aan Ben Haisma, de secretaris van de stichting 
Present. In de toelichtende woorden werd de 
verzekering gegeven dat de bestemming van 
dit geld goed zou zijn. Er is op vele fronten in 
de Zaanstreek behoefte aan ondersteuning van 
mensen die het minder breed hebben, zowel in 
financiële zin als vanwege andere zorgen.
De markt was in alle opzichten geslaagd. Door 
het wegvallen van een deel van de Winterfair 
hadden we nog uren door kunnen gaan. Veel 
mensen die dachten dat de kerk ook na vijven 
een gezellig onderkomen  zou bieden, moesten 
worden teleurgesteld. De kerstmarkt is geen 

onderdeel van de Winterfair. Maar volgend 
jaar is iedereen weer van harte welkom, op 14 
december van 10.00 tot 17.00 uur.
De stemming over het resultaat kreeg een tries-
te rand. Tinie Lienos, de drijvende kracht achter 
de horeca, moesten we missen. De tweede klap 
was het zeer plotselinge overlijden, kort na de 
markt, van Herman Veldhuizen. Hij begon 11 jaar 
geleden met de eerste kerstmarkt. Sindsdien is 
de markt een begrip geworden in Westzaan en 
daarbuiten. Wij wensen als commissieleden en 
exposanten de families veel sterkte toe.

namens de kerstmarktcommissie,
Peter Huisman

Peter Huisman (links) overhandigt de cheque aan Ben Haisma 
van de stichting Present. Daarnaast Jeanette Pols. 
Rechts Herman Veldhuizen, die kort na de kerstmarkt overleed.
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Een kinderwens 
in vervulling 
laten gaan 
Helpt u mee?
Ruim 25 jaar zijn Pedro en ik als vrijwilligers actief 
betrokken bij de Stichting Europa Kinderhulp. 
Een stichting die tot doel heeft kinderen die het 
thuis niet zo goed hebben drie weken vakantie 
te laten houden bij vakantieouders/families. 
Gewoon buiten spelen, drie keer per dag een 
maaltijd en samen aan tafel een spelletje doen. 
Een kleine drie weken je hart en je huis openzet-
ten voor een kind dat het minder goed getroffen 
heeft dan uw eigen kinderen. Een plek waar je 
niet bang hoeft te zijn. Voor wie een luisterend 
oor en echte aandacht een tot nu toe onvervul-
bare wens was. Misschien kunt u die wens in ver-
vulling laten gaan?
Voor meer info: www.europakinderhulp.nl of 
Joke Smit: 06-2953 7739.

Joke Smit
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Een complete training in slechts 30 minuten!

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.45 - 12.00 uur
(Gesloten met reguliere schoolvakanties)

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

Middel 6, Westzaan
Tel. 06 255 249 14
www.fitcircuit.nl

Fitcircuit

• Drijvende aanlegsteigers
• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers

Westzijde 390, 1506 GL Zaandam, 075-6351695

HIER HAD  
UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie
over adverteren in  

kunt u mailen naar  
jan.steijn@tiscali.nl

Erepenning voor Martin van ’t Veer
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 
op 7 januari in het Reghthuys werd 
door wethouder Actief Burgerschap 
Rita Noordzij van Zaanstad de ere-
penning uitgereikt aan de Westzaner 
Martin van ’t Veer. De Erepenning 
van Zaanstad brengt de gemeente-
lijke waardering tot uitdrukking voor 
personen, bedrijven en instellingen 
die zich op uitzonderlijke wijze ver-
dienstelijk hebben gemaakt voor 
Zaanstad. Eerder ontvingen architect 
Sjoerd Soeters, Frans Wittenberg, 
voorzitter van Stichting Binnenstad-
management Zaandam, en onderne-
mer Dick Dekker de penning.

Martin van ’t Veer werd hierdoor 
totaal verrast. Zijn vrouw Wil en zijn 
zonen Bas en Maarten waren wel op 
de hoogte en aanwezig bij de uitrei-
king. Wethouder Noordzij, voorzien 
van ambtsketen, prees Martin voor 
zijn jarenlange inzet voor de West-
zaanse gemeenschap en noemde 
vrijwilligers ‘het cement van de 
samenleving’.  ‘Zonder hun inzet gaat 
de gemeente op slot. Gelukkig heb-
ben we in Zaanstad veel mensen die 
wat voor elkaar overhebben en zich 
onbaatzuchtig inzetten.’ Rita Noord-
zij vervolgde: ‘Ik ben hier om één van 
die mensen, een heel bijzondere, in 
het zonnetje te zetten. Beste Mar-
tin, u zet zich al jarenlang in voor uw 
dorp Westzaan. U bent hier geboren, 

u hebt uw hart verloren aan het dorp 
en met al uw inzet bent u een lich-
tend voorbeeld voor vele anderen. U 
vecht voor het behoud van activitei-
ten in Westzaan. U hebt zich ingezet 
voor het behoud van het dorpshuis. 
Rond de verzelfstandiging van De 
Kwaker en het faillissement van Wel-
saen was uw inzet cruciaal. U zette 
acties op om de inventaris te kun-
nen kopen en slaagde daarin met 
vlag en wimpel. Maar dit is slechts 
een voorbeeld uit een lange rij. U 
was voorzitter van De Kwaker, voor-
zitter van de stichting Vrienden van 
De Kwaker, voorzitter van de West-
zaanse Gemeenschap, voorzitter 
van het lokale blad De Wessaner. En 
dan noem ik nog niet eens uw inzet 
voor het Geertje Visser-Schoenfonds, 
de Stichting Westzaanse Bodem-
vondsten, de Stichting Historisch 
Bezit Nico Heermans, dorpsbus De 
Groene Koets, enzovoorts. U bent 
ook nog eens ruim 40 jaar Sinterklaas 
geweest. 
Eén ding mag ik niet onbenoemd 
laten: uw voorzitterschap van toneel-
vereniging Herleving. U bent al meer 
dan 50 jaar lid en al meer dan 30 jaar 
voorzitter. Herleving zonder u is niet 
voor te stellen. Dit alles laat zien dat 
u in al die rollen een bijzondere bij-
drage levert aan de samenleving. 
U draagt op een indrukwekkende 
manier bij aan de sociale samenhang 

in Zaanstad en aan die in Westzaan in 
het bijzonder.’
Na de felicitatie en het overhandigen 
van de erepenning kreeg Martin het 
woord. Hij bedankte de wethouder 
en stelde dat hij niets hadden kun-
nen klaarspelen zonder de inzet van 
al de andere actieve Westzaners. 
Martin zei blij te zijn dat dorpshuis De 

Kwaker dankzij onderhandse lenin-
gen inmiddels geheel zelfstandig is 
en recentelijk zelfs een belendende 
ruimte in gebruik heeft kunnen 
nemen, met de naam De Kikker.

Peter Groot

De trotse Martin van ’t Veer naast wethouder Noordzij, die de erepenning toont.

Links Wil van ’t Veer en achter hen hun zonen Bas en Maarten.Foto:  Bart Homburg/gemeente Zaanstad.
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Pijlstaarten, krakeenden, wilde een-
den en smienten vertonen grondel-
gedrag. Dan steken ze de kop geheel 
onder water. Het achterlijf blijft boven 
water. Zo zeven ze plantaardig voed-
sel uit het water. Duiken doen ze wei-
nig. De smient graast vooral ’s nachts 
in de sloten en op de weilanden. Ze 
vliegen moeiteloos zonder aanloop 
uit het water op, een prachtig gezicht.

De smient leeft ‘s zomers vooral in 
Noord-Scandinavië en Siberië. Een 
enkel broedpaar blijft dan in Neder-
land. De smient is verzot op gras en 
andere gewassen en daarom kan 
menig boer ze wel schieten. We zou-
den trots moeten zijn dat deze mooie 
vogels bij ons komen overwinteren. 
We zouden ze een warm welkom 
moeten bieden, in plaats van een 
schot hagel.
Boeren kunnen door het grazen van 

de smienten schade ondervinden. 
Die schade kan gelukkig en terecht 
worden gecompenseerd via het 
Faunafonds. De provincies Noord- en 
Zuid-Holland kozen helaas niet voor 
deze compensatie-oplossing, maar 
voor het afschieten. Anders dan bij 
de grauwe gans was het bij de smient 
niet per se de bedoeling om de popu-
latie omlaag te brengen. Doel was om 
ze door afschot te verjagen van plek-
ken waar veel schade was. Misschien 
werkte dat hier en daar. Maar dan 
zouden ze toch elders gaan eten en 
alleen maar meer honger hebben als 
ze steeds werden weggejaagd.

Gelukkig gaven zowel de rechtbank 
in Den Haag als de rechtbank in Haar-
lem de Vogelbescherming Nederland 
onlangs gelijk. Er mocht met onmid-
dellijke ingang niet meer op smienten 
geschoten worden. De belangrijkste 

reden was dat de provincies volgens 
de rechter een veel te rooskleurig 
beeld schetsten, terwijl uit gegevens 
van Sovon Vogelonderzoek duide-
lijk bleek dat er sprake was van een 
afname van smienten. De provincies 
hadden ook niet overtuigend aange-
toond dat er sprake was van een con-

crete dreiging van belangrijke schade 
in alle gebieden waar afschot werd 
toegestaan.

De smient is een echte wintergast 
die van harte welkom is. Ja toch? Een 
eend om trots op te zijn. 

De smient (Mareca penelope) heeft een kenmerkende roodbruine kop, 
geel voorhoofd, een blauwgrijze snavel en witte spiegel. Het vrouwtje is 
minder getekend dan het mannetje en is grotendeels bruin. De lengte is 
75 tot 86 cm, de vleugelspanwijdte gemiddeld 81,5 cm. 
De smient wordt vanwege de roep van het mannetje (piiew-piiew) ook wel 
fluiteend genoemd. Het geluid van de het vrouwtje is ‘rarr’. ‘s Nachts is de 
kenmerkende roep te horen van overvliegende exemplaren. Volgens de 
Vogelwacht Zaanstreek verblijft de smient ’s winters graag in ons gebied. 
Ik zie ze vaak in het Jagersveld, het Twiske en langs het Westerwindpad. 
Ze vertoeven graag in brede, voedselrijke sloten..  

N A T U U R  I N  E N  O M  W E S T Z A A N  -  F R E D  E E R E N B E R G

De smient is een echte wintergast

Een groep smienten. Foto: Albert Schouten.

Statiegeldactie Coop
Na een ziekbed is op 29 augustus 
2018 Marie Kleij overleden. Gedu-
rende de laatste periode van haar 
leven verbleef zij in Hospice De 
Schelp in Krommenie. Marie Kleij 
was een sociaal bewogen vrouw, 
die gedurende haar leven verschil-
lende bestuurs- en vrijwilligersfunc-
ties heeft bekleed. Twee van deze 
functies waren: lid van de ledenraad 
van Coop Nederland en voorzit-
ter Winkelcommissie Westzaan van 
Coop Nederland.
Gezien haar vele verdiensten, waar-
onder dus ook voor de Coop, heeft 
Coop Nederland besloten, na over-
leg met de familie, de opbrengst 
van de statiegeldactie over het 
eerste kwartaal 2019 te doneren 
aan Hospice De Schelp. Deze statie-

geldactie loopt in alle Zaanse Coop-
supermarkten en zoals bekend 
verdubbelt de Coop de opbrengst 
van het gedoneerde statiegeld.

Klaas Tuyn

De tuin van Hospice De Schelp.

Oude boom geveld
Ik ben nu 74 jaar en zo lang ik mij 
kan heugen stond deze boom er, 
vroeger tegenover de ingang van 
het kruidenierswinkeltje van Tromp 
aan de Middel. Volgens een omwo-
nende was de boom nog veel en 
veel ouder en heeft hij de oorlog 
overleefd. Er stonden er toen drie 

op een rij waarvan er twee in de 
kachel zijn verdwenen. Op de foto 
is goed te zien hoe dik deze boom 
was en ik denk dat hij tot de oudste 
bomen van Westzaan behoorde.

Jan Kok
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Puur natuur!
Bij ons kunt u terecht voor de echte 

Westzaanse zuivel zoals yoghurt, 
kwark en melk.

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

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

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

www.westzaansezuivelboerderij.nl

Westzaanse 
Zuivelboerderij

- Feesten, partijen,  
lunches en diner

- Diverse gerechten  
buiten de kaart!

- Gratis eigen  
parkeergelegenheid.

- 7 dagen per week 
geopend!De gezelligste huiskamer 

van de Zaanstreek

De Watering 1, 1503 VR Zaandam (t.o. flat de Noordwachter)
telefoon 075-61 44 215 / 06-55 78 67 73
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 Haarverlies , tijdelijk of permanent?? 
Vakkundig en eerlijk advies 

Vrijblijvend gratis intake gesprek 

Declaratie bij alle zorgverzekeraars 

Goede nazorg en service 

Voor informatie www.dehaarwerksalon.nl 

Of bel 06 24 30 40 74 

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

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

Zaanweg 51B
1521 DL Wormerveer

Telefoon 075 - 621 98 02

Re Re Rsesetauauar ur uararnanat nt n

HOUSE OF NAILS
Je ziet het verschil!

•  Gespecialiseerd in  
Gel- en Acrylnagels

•  Manicure

• Gelpolish op teennagels

•  Docent bij Magnetic  
Nail Design B.V.

• Jarenlange ervaring

Jacobus van Waertstraat 1
1551 CH Westzaan

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

t m
e



op de tuin
Het zou meer dan honderd jaar geleden zijn, 
ergens midden in de Eerste Wereldoorlog, dat 
Westzaners op de vruchtbare zeekleigrond in de 
buurt van het kanaal groenten gingen verbou-
wen. Dat zal toen wel uit noodzaak geweest zijn 
en tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten ze 
zelfs hun oogst bewaken tegen ongenode gas-
ten uit Amsterdam. Heden ten dage zijn er nog 
steeds volkstuinen op de vruchtbare klei, al is 
het geen noodzaak meer om zelfvoorzienend 
bezig te zijn maar een hobby. 
Dat die hobby uit kan groeien tot een ware pas-
sie zien we steeds weer op onze volkstuintjes. 
Het complex van 30 tuinen ligt achter de Veld-
weg en is voor iedere Westzaner gemakkelijk 
met de fiets te bereiken. Het is de bedoeling dat 
ik iedere maand iets vertel over het wel en wee 
van onze volkstuin en zijn bewerkers, tevens 
genieters. 

Op dit moment, zo midden in de winter, is de 
tuin in ruste. Zaden en pootgoed zijn besteld 
en het tuinplan gemaakt. We kunnen nog vol-
op oogsten zolang het niet hard gaat vriezen, 
maar zien toch al uit naar de eerste dagen dat 
we weer aan de slag kunnen. Het leuke van de 
tuin is dat alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. 
Komt er een tuin vrij, dan zie je momenteel dat 
jongere gezinnen het wel willen proberen. Soms 
verkijkt men zich op het werk, maar het is ook 
leuk om met kinderen zelf je groente te verbou-
wen, zodat zij zien hoe alles groeit. Kom gerust 
eens kijken! 

Truus Weertman

Oplossing 
kerstpuzzel
In het kerstnummer vroegen we u in ons blad 
de advertenties bij bepaalde zinsneden te vin-
den. Helaas was de advertentie van onze druk-
ker HuigHaverlag intussen veranderd, waardoor 
zinsnede nummer 21 niet te vinden was.  De 
winnaar van de advertentiepuzzel  is geworden: 
Carine Kok, Blankenburg, Westzaan.

1. Kindertuin Westzaan
2. Kapsalon Lis
3. Volendammer Vishandel Buijs
4. JB Van het Kaar BV
5. Louwen Houtbewerking. Assendelft
6. Autobedrijf Brakenhoff, Westzaan
7. Key Keeper
8. Meijer Boomverzorging
9. N. de Lange Brood & Banketbakkerij
10. Bakker Verhagen, Westzaan
11. Anko Haarwerkspecialist
12. B.C Nieuwenhuijs Restauratiebedrijf
13. De Tijdgeest
14. Horend Goed
15. Autoschade K. van Oudenaren BV
16. Groenhart
17. Ed Rollenberg, Zaandam
18. ‘t Pannekoekschip
19. Adfin Advies Zaanstad B.V.
20. Benecke
21. Huighaverlag Printing
22. Hepta Design Audio
23. Joek Accountants+adviseurs
24. Limburgia Vlaai Specialiteiten
25. Crok Transport BV
26. Babino Peuteropvang
27. Auto Prins
28. Hans, Leonne en Bozenka Albers
29. De Watertoren Assendelft
30. Spectrum Schoonmaakbedrijf en  

Glazenwasserij
31. M. Slaap & Zn.
32. Fitcircuit Westzaan
33. DiscusCompleet ‘Rio Negro’
34. Luvu Uitvaartverzorging
35. Van Dijk Stijl
36. H. Hauzendorfer
37. Interieur & Parketspecialist Richard Klerk
38. MR. Boat
39. Hotting Elektrotechniek
40. Het Zaanse Hoekje
41. Jeroen Duijvestijn
42. Westzaanse Zuivelboerderij
43. Finenzo
44. Smitco BV
45. House of Nails
46. Break Down
47. Prothista Brugman
48. Renaud Witgoedspecialist
49. Administratiekantoor Boekhoudt
50. Baasreizen
51. Gerrit Plooijer
52. G. Volkers
53. Simone Dijkman Makelaardij
54. Mondhygiënepraktijk Duijker

Koningsdag 
2019
Het lijkt nog ver weg, zaterdag 27 april 2019, we 
hebben tenslotte net kinderen met lampionnen 
aan de deur gehad, liedjes zingend over koeien 
met staarten, we hebben pakjes ingepakt en 
surprises verzonnen, de kerstboom versierd en 
Oud en Nieuw gevierd. 
Toch is het Oranje Comité Westzaan al met de 
voorbereidingen begonnen om ook in 2019 
een feestelijke Koningsdag voor Westzaan te 
organiseren. Ook dit jaar zullen de festiviteiten 
plaatsvinden in de Kerkbuurt en de Lambert 
Meliszstraat. Natuurlijk kunnen we nu nog geen 
tipje van de sluier oplichten over de attracties 
of activiteiten, maar één ding is zeker: samen 
maken we er weer een mooi feest van. De ont-
wikkelingen zijn de komende maanden te vol-
gen op onze Facebookpagina: facebook.com/
groups/187422018048154/ 

Tevens zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers 
die willen helpen bij de voorbereidingen in de 
aanloop naar 27 april, maar ook eventueel op de 
dag zelf. Vindt u het leuk mee te helpen of hebt 
u goede ideeën, neem dan contact op met een 
van onderstaande commissieleden. 
Het Oranje Comité bestaat uit Dries, Marion, Ari-
anne, Ingrid, Marcel en Reinhold.
Hebt u interesse om een handje mee te helpen, 
dan kunt u zich aanmelden op de Facebook-
pagina, of bij Marcel via westzaansegemeen-
schap@upcmail.nl of bellen naar 06-2115 6041.
 

namens het Oranje Comité,
Marion Flimm
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Simone Dijkman
M A K E L A A R D I J

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

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

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

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie. 

Gebruikt u verschillende medicijnen?  

Met de  MEDICATIEROL 
houdt u het overzicht!

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

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

Op ons kun 
je rekenen

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

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

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

Ook voor schade aan de caravan of camper!

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

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

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

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

Ook voor schade aan de caravan of camper!

www.schramadvocaat.nl

Nauerna 40A - 1566 PD Assendelft

 T 075 670 74 44 - F 075 670 88 45

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar
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Wat doe je voor werk?
Ik geef voornamelijk gitaarles. Twaalf jaar geleden 
studeerde ik af aan het Conservatorium in Alkmaar. 
Sindsdien geef ik gitaarles, doe ik studiowerk en 
speel ik in twee bands.

Waar heeft je wieg gestaan?
Ik kom oorspronkelijk uit Den Helder en heb daarna 
een paar jaar in Amsterdam gewoond, waar ik Iris 
heb ontmoet. Zij komt uit Wormer. We zijn nu al 
een jaar of elf samen. We woonden eerst met een 
aantal huisgenoten in de Baarsjes en zij wonen nu 
toevallig ook in Westzaan. Toen Iris in verwach-
ting was van ons eerste kind zijn we naar Osdorp 
verhuisd. Vijf jaar geleden hebben 
we dit huis gekocht. Nog net in de 
goede tijd. Abel en Guusje zijn hier 
geboren. 
Het wonen hier bevalt heel goed. 
Je zegt elkaar als buren gedag, je 
kunt als je iets nodig hebt gewoon bij elkaar bin-
nenlopen. Je helpt elkaar. Ieder jaar is er een buurt-
barbecue. 

Waar gaan jullie kinderen naar school?
Naar de Vrije School Zaanstreek in Zaandam, dat 
zit bij het Darwinpark. We kozen toen bewust voor 
een school waar veel aan muziekonderwijs werd 
gedaan. Ze zingen er ook veel. Ik kan de kinderen 
’s ochtend makkelijk brengen, omdat ik pas ’s mid-
dags met lesgeven begin. Op maandag en dinsdag 
is dat hier thuis van 15.30 – 21.30 uur; aan een stuk 
door. Op donderdag en vrijdag geef ik les bij Tune 
Up Muziekpunt, een muziekschool in Haarlem. Iris 

werkt als muziekdocent op Praktijkschool de Brug 
in Assendelft en begint dus vroeg. Zo wisselen we 
elkaar af en hebben we geen oppas nodig. Ik hou 
de woensdagmiddag vrij om thuis te kunnen zijn. 
’s Avonds heb ik nog een paar leerlingen. Iris werkt 
ook deels als zzp’er. Onder de naam Toonzetters 
ontwerpt ze o.a. materiaal voor de kunst- en cul-
tuureducatie. We werken allebei flexibel; we heb-
ben nooit ‘van negen tot vijf’ gewerkt.

Hebben jullie een taakverdeling qua 
huishouden?
Ik doe op de terugweg van school meestal de 
boodschappen, maar de meeste dingen doen we 

allebei. Op maandag en dinsdag eet 
ik voor het lesgeven een broodje en 
eet ik daarna warm. Ik zorg dan wel 
dat het avondeten voor Iris klaar-
staat, want ik wil niet dat zij met 
drie kleine kinderen al te veel hoeft 

te koken. Op woensdag en in het weekend gaan we 
altijd samen aan tafel.

Maar je geeft niet hier in huis les, toch?
Klopt. Ik heb het tuinhuisje achter verbouwd. Het is 
nu goed geïsoleerd, ook qua geluid, waardoor ik er 
ook opnames kan maken. Je kunt er vanaf de Mid-
del via een eigen pad komen. Ik heb hier na drie 
jaar 25 leerlingen. In Haarlem werk ik ook als zelf-
standige en heb daar eenzelfde aantal leerlingen. 
Meestal individueel voor wekelijks een halfuurtje 
les. Ik begeleid daar ook een paar bandjes.

Je hebt ook je huis grondig verbouwd.
Ja, hier beneden hebben 
we voor we hier gingen 
wonen vrijwel alle muren 
eruit laten halen. We heb-
ben twee nieuwe trappen 
en hier aan de achterkant 
hebben we onlangs een 
stukje aangebouwd. Door 
de vloerverwarming lig-
gen de kinderen daar 
graag op de grond te spe-
len. De rest van de houten 
vloer heb ik in de kerstva-
kantie opgeknapt. In die 
zin is het fijn dat we in de 
schoolvakanties vrij zijn. 
Met mijn vader en met 
mijn broer heb ik het sani-
tair gedaan. Echt leuk om 
te doen.

‘Fijn om in de 
schoolvakanties 

vrij te zijn’

Speel je zelf ook nog in een band?
Ja, in NBR, een rock-tributeband die covers uit de 
seventies speelt van o.a. Deep Purple, Led Zeppe-
lin, The Stones, The Who, etc. Allemaal van voor 
mijn tijd, maar toen ik op mijn twaalfde zelf met 
gitaarles begon waren dat de nummers die ik het 
eerst leerde. De band bestaat twaalf jaar, waar-
van ik er negen meespeel. Ik speel gitaar en zing 
de tweede stem. De bassist zingt lead en er is een 
drummer. Met z’n drieën dus. Veel komt op mij neer 
als er in het originele nummer twee gitaren of toet-
sen voorkomen. En dan moet er geen snaar breken! 
Want dat gebeurt regelmatig. Maar ik heb meestal 
drie gitaren mee, waaronder een Fender Telecaster. 
We treden nu nog gemiddeld elke drie weken op. 
We hebben het allemaal druk en willen het komen-
de jaar minder op gaan treden en ons voornamelijk 
op grote festivals richten. Onlangs is onze nieuwe 
trailer uitgekomen. Een licht- en geluidsinstallatie 
hebben we zelf. Ook de boekingen doen we zelf.

Jullie zijn dus je eigen manager?
Ja. We organiseren door heel Nederland het festi-
val Rockfest in bestaande poppodia voor NBR en 
andere tributebands (die enkel nummers spelen 
van één bepaalde rockband zoals Iron Maden of 
AC/DC). Het dichtstbijzijnde festival was in Koel310 
in Alkmaar en dat was met 800 man uitverkocht. 
Maar we spelen ook in Friesland en Brabant. Daar-
naast heb ik veel contact met Jeroen Conijn, die 
hier verderop in de straat woont. Met hem heb ik 
het nieuwe Westzaanse nummer gemaakt dat op 
De Dag van Westzaan in de Grote Kerk met het 
Westzaans Dameskoor ten gehore is gebracht. Hij 
schrijft de teksten en ik de muziek. We hebben een 
aantal optredens gedaan, o.a. voor ZaanRadio.

Heb je nog andere hobby’s?
Ja, ik brouw bier. Ik ben daar een jaar of vier gele-
den mee begonnen; gewoon hier thuis. Ik verbouw 
mijn eigen hop, dat nu in de vriezer ligt. Het bier 
heeft geen naam, omdat ik het alleen op mijn eigen 
erf mag nuttigen. Ik vind het leuk om verschillende 
soorten bier te brouwen. Je kunt dat het hele jaar 
door doen. Ik heb twee keer meegedaan aan het 
Open Nederlands Kampioenschap voor Amateur 
Bierbrouwers. In een bepaalde categorie had ik 
vorig jaar een gedeelde zesde plek. 

Hoe doe je dat allemaal met drie kleine 
kinderen?
Ach, Guusje is nog zo jong, die lift lekker mee met 
het programma dat we nu doen. Iris voedt haar nog 
steeds en we dragen haar ook veel in een draag-
doek. Dan kun je ook nog het huis opruimen en de 
was doen. En gaat zij daarin lekker slapen. 

Er staat bij jullie een minibieb voor de 
deur.
Iedereen mag er boeken inzetten en uithalen. Je 
hoeft ze niet eens terug te zetten. Vooral op zon-
dag als mensen een wandelingetje maken wordt er 
veel gebruik van gemaakt. 

Marijke van der Pol

Jeroen Duijvestijn (33) woont met zijn vrouw Iris Steiner (33), zoons Boris (7) en Abel (5),  
dochter Guusje (half jaar) en hond Rover op Weiver 155.

IN DE SCHIJNWERPER
Jeroen Duijvestijn:   
‘Naast lesgeven speel ik in  
een 70’s rock-tributeband’
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Begin nu met
sparen en geef je
kind een goede
start. 

Open direct online een 
Rabo RegenboogRekening. 

advocaat in strafzaken
www.oldenburgadvocaat.nl

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

oldenburg

LID

TWEEWIELER-
BEDRIJVEN

Elke vrijdag van 8.00 tot 

13.00 uur in Westzaan  

(op de stoep in de  

kerkbuurt).

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

Kleine Tocht 37  1507 CA Zaandam
075 616 07 66    www.autoprins.nl
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Profeti della Quinta met Monteverdi’s 
Klaagzangen  

Tijdreizen: pure sciencefiction? Niet met de juis-
te soundtrack! In dit concert gidsen de zangers 
van Profeti della Quinta ons door het Italië van 
de Renaissance en de Vroegbarok. Poëzie werd 
van expressieve muziek voorzien door sterren 
als Cipriano de Rore en Carlo Gesualdo. Bij Clau-
dio Monteverdi bereikt het drama een hoogte-
punt in zijn hartverscheurende Klaagzangen, op 
de grens van madrigaal en opera. Van zijn toen 
al waanzinnig populaire ‘Lamento d’Arianna’ 
maakte hij speciaal een schitterende, vijfstem-
mige madrigaalversie.
Profeti della Quinta bestaat uit: Doron Schleifer 
en  Roman Melish (contratenor), Lior Leibovici 
en Dan Dunkelblum (tenor), Elam Rotem (bas en 
muzikale leiding) en Ori Harmelin (chitarrone).
Programma:
Claudio Monteverdi  met ’Lamento della ninfa’, 
‘Lamento d’Arianna’, ‘Zefiro torna’. Luzzascho 
Luzzaschi met ‘Lo veggio pur pietate’, ‘Tu, ribel-
lo d’amor’, Quivi sospiri’. Cipriano de Rore  met 
‘Ancor che col partire’, ‘Mia benigna fortuna’, 
‘Datemi pace’. Carlo Gesualdo met   ‘Occhi , del 
mio cor vita’. Scipione Lacorcia  met ‘Ahi, tu pian-
gi’. Alessandro Piccinini  met ‘Passacaglia’.

Datum: Donderdag 21 februari 2019
Aanvang: 20.15 uur, zaal open 19.45 uur
Duur: 60 minuten, geen pauze
Kaarten: € 24,- , vriend € 20,- , CJP/student € 10,- 
(exclusief transactiekosten)
Kaartverkoop: via Oude Muziek of 030-2329 010.

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

W E S T Z A A N

ZUIDERVERMANING

Dorpscontact 
over waterstof en 
funderingsherstel
Maandag 4 februari is de eerste vergadering 
van de commissie Dorpscontact in 2019. Een 
uitgelezen kans om als bewoners van West-
zaan feeling te houden met wat er speelt in 
Westzaan en medebewoners te ontmoeten. 
De vergaderingen zijn iedere eerste maan-
dag van de maand in het Reghthuys en 
starten om 20.00 uur. .

Iedereen is van harte welkom en aanmelden is 
niet persé noodzakelijk. Naast belangrijke zaken 
speelt gezelligheid ook een grote rol. Koffie en 
thee staan klaar, met de inmiddels befaamde 
appeltaart en cake, gebakken door secretaris 
Ingrid Jahn. Na afloop van de vergadering kun-
nen bewoners nog gezellig nakletsen onder het 
genot van een hapje en drankje.

Waterstof als energiebron
Op de agenda voor maandag 4 februari staat een 
presentatie van Will Evers over waterstof als ener-

giebron. Een zeer actueel onderwerp aangezien 
fossiele brandstof meer en meer onder druk komt 
te staan en de regering Nederland in de toekomst 
volledig elektrisch wil laten rijden. Evers zal tij-
dens zijn presentatie uitleg geven over: 

• de voor- en nadelen van het gebruik van 
waterstof,

• hoe waterstof wordt gemaakt,
• wat je met waterstof kunt doen,
• waarom waterstof,
• alternatieven,
• welke rol waterstof in de toekomst gaat  

spelen.
Evers voorziet dat waterstof de buffer gaat vor-
men tussen de opbrengst van groene elektriciteit 
en het tekort daaraan gedurende andere delen 
van de dag. 
Na afloop van de bijeenkomst is er mogelijkheid 
met elkaar te discussiëren over hoe de energie-
omwenteling invloed zal hebben op uw eigen 
omgeving.

Funderingsherstel
Als tweede gastpreker komt Jan IJskes vertellen 
over wat er allemaal bij funderingsherstel komt 
kijken. Welke onderzoeken moeten er plaats-
vinden en hoe worden de werkzaamheden bij 
monumentale panden uitgevoerd? Dit en meer 
kunt u de komende vergadering verwachten. Wij 
zien u graag!

De agenda voor de vergadering wordt altijd 
van te voren verspreid aan de bewoners die 
zich hebben aangemeld om informatie en 
notulen te ontvangen. Wilt u voortaan ook 
op de hoogte worden gehouden, meld u 
dan aan bij: Ingrid Jahn, secretaris commis-
sie Dorpscontact, Kerkbuurt 40, 1551 AE 
Westzaan. 075-6153 348 of 06-1717 1793 
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

Banneconcert 
in Reghthuys
Het pianoduo Yukiko Hasegawa en Tobias Bors-
boom spelen meesterwerken met het thema 
‘Vreemde vogels’. 

Datum: vrijdag 8 februari
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Plaats: het Reghthuys Banne Westzaan
Kaarten: € 12,50 
Reserveringen: ronald.bariton@gmail.com of 
info@reghthuyswestzaan.nl of aan de zaal.

Na afloop is er gelegenheid tot napraten met 
een drankje.
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Adfin Advies Zaanstad B.V. • Zuideinde 205, 1551 EG Westzaan • Tel. 075 - 616 74 87 
Fax 075 - 614 38 16 • Mobiel 06 - 51 18 06 52 • Email info@adfinadvies.nl

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

• boomrooierij • boomverzorging 
• boomveiligheidscontrole

• bomen en planten
• stobbenfrezen 

www. meijerboomverzorging.nl of bel  06-21800308

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

AGENDA FEBRUARI 2019

AGENDA MAART 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**

Vrijdag 1 maart VRIJMIBO*
Vrijdag 8 maart Damned And Dirty – Blues** 
 Een van de meest opwinende en innovatieve  
 acts in de roots traditie
Zondag 10 maart Jazz op hoogte**
Dinsdag 12 maart Pubquiz 2.0**
Vrijdag 15 maart VRIJMIBO*
Zondag 17 maart                    High tea**
Zaterdag 23 maart                 Diner op hoogte**
Vrijdag 29 maart                    VRIJMIBO*

*=vrij entree **=betaald entree/reserveren. Kijk voor meer informatie op onze Facebook pagina of op 
www.dewatertorenassendelft.nl. Voor reserveren, mail naar reserveren@dewatertorenassendelft.nl

Groeneveldeten (De Watertoren) Communicatieweg Oost 12, 1566 PK Assendelft of 06-41395427 voor Linda 
of 06-52546041 voor Jeroen.

0 3lab
architectuur en ruimtelijke vormgeving

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

  

Communicatieweg Oost 12
Watertoren, 7e verdieping
Assendelft

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

www.joek-aa.nl
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door WILLEM TIP/deel 32
beeld: Digitale Beeldbank

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

Halverwege de Krabbelbuurt, de oude naam 
voor de dorpsweg van Westzaan tussen Kerk-
buurt en Zuideinde, vestigde zich tegen het 
eind van de negentiende eeuw de stoom-
houtwarenfabriek De Valk (1887). De Valk 
vervaardigde op grote schaal allerlei een-
voudige houten meubels en huishoudelijke 
artikelen, zoals trappen en strijkplanken. Bij 
het zestigjarig bestaan, vlak na de Tweede 
Wereldoorlog, telde men met genoegen een 
totale productie van tachtigduizend krui-
wagens, honderdduizend rekjes om de was 
te drogen, driehonderdduizend huishoud-
trappen en niet minder dan twee miljoen 
strijkplanken. Tegen het eind van de weder-
opbouwjaren namen de voorraden echter 
toe. Opgeslagen werden ze in de lege pan-
den van de voormalige chocoladefabriek De 
Paradijsvogel. Een meubeltoonzaal (1971) 
beoogde nieuwe afzet, evenals de overname 
van een fabriek van eetkamertafels (1980). 
De economische tegenwind in de jaren ze-
ventig sloeg de winstmogelijkheden echter 
uit handen. Het bedrijf dat op het eind zeven-
entwintig medewerkers telde, sloot in 1981.

Stoom en staal zorgden in de laatste jaren van de 
negentiende eeuw ook voor een snelle ontwik-
keling in de traditionele Zaanse verfmalerij. De 
verfmolens verdwenen. Van de drieëntwintig verf-
molens halverwege de eeuw, waren er rond 1900 
nog maar negen over. Vier moderne stoomverfma-
lerijen hadden intussen hun werk overgenomen. In 
Westzaan was de blauwselfabriek Avis al vroeg in 
de negentiende eeuw begonnen met stoomkracht 
(1833). Hout en wind waren echter betrouwbaarder 
gebleken. De blauwselmolen De Blauwe Hengst, 
die de wisselvallige stoomkracht had afgelost, 
was de hele tweede helft van de eeuw in bedrijf 
gebleven. Toch moest ze uiteindelijk wijken. In 
1907 begon ze een nieuw leven als korenmolen in 
Ouderkerk aan de Amstel. 

In Westzaan startte Avis intussen de bouw van 
een enorm fabriekspand dat zich over tientallen 
meters uitstrekte langs de Krabbelbuurt. De voor-
gevel van het pand (gereed in 1916) toonde de 
ambitie van het bedrijf. In vier moderne talen was 
daar de naam aangebracht: Farbwerke Avis, Usines 
de Couleurs Avis, Avis Colour Works, Verffabrieken 
Avis. De hoge schoorsteen van de blauwselfabriek 
beheerste sindsdien het landschap rond Westzaan. 
Heel vriendelijk voor de omgeving was het bedrijf 
overigens niet. Bij de heersende wind waren de 
zwavelige dampen tot in de uithoeken van de 
Zaanstreek te ruiken. De omgeving kleurde blauw, 
de overalls van de werknemers ook. 
Heel winstgevend was het bedrijf evenmin. De 
moeilijke jaren tijdens en na de Eerste Wereldoorlog 
drukten verder de mogelijkheden. In 1919 keerde 
Avis voor het laatst dividend uit. Nieuwe produc-
ten, loodwit, schellak, schoensmeer en kunsthars-
perspoeder brachten nadien niet de gehoopte 
oplossing. Aan het eind van de wederopbouwjaren 
was sluiting niet meer te voorkomen (1966 - 1969). 
Nog lang zouden de massale en gestadig afbrok-
kelende bedrijfspanden nog blijven leegstaan. Ze 
vormden bij tussenpozen een onderkomen voor 
de meest uiteenlopende gebruikers. Zelfs een the-
atervoorstelling werd er ooit georganiseerd. Pas 

in de vroege eenentwintigste eeuw zou de blauw 
gekleurde ondergrond worden afgegraven en ver-
schenen er nieuwe woningen.
Stoom en staal betekenden in het laatst van de 
negentiende eeuw het einde van de scheepvaart 
met zeilschepen. Dat bracht tegelijk een omwen-
teling mee voor de Assendelver en Krommenieër 
zeildoekweverij. De Assendelver weverij, slecht 
betaalde huisnijverheid, verdween. De Kromme-
nieër weverij hield echter stand. Het zeildoek dat 
men maakte diende nu echter niet meer voor de 
scheepvaart, maar als onderlaag voor een nieuwe 
vaste vloerbedekking: linoleum. Niet voor niets 
spreekt men sindsdien nog steeds van ‘vloerzeil’. 
De linoleumfabriek Krommenie begon zijn produc-
tie op industriële schaal in 1898. Sindsdien groeide 
het bedrijf gestaag. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
telde men al 125 personeelsleden. Nog steeds is 
de linoleumfabriek in Krommenie een belangrijke 
werkgever. 

De traditionele Zaanse papiermakerij overleefde 
de modernisering minder goed. Van de vijftien 
traditionele papiermolens halverwege de eeuw 
waren er vlak voor de Eerste Wereldoorlog nog 
maar twee over, waaronder de Westzaanse papier-
molen De Schoolmeester. Deze molen, gebouwd in 
1692, zou zijn plaats behouden tot de huidige dag. 
Ooit maakte ze het papier waarop de Amerikaanse 
onafhankelijkheidsverklaring werd gedrukt. Ze is 
nu eigendom van Vereniging De Zaanse Molen en 
legt zich volledig toe op het maken van geschept 
papier voor kunstzinnige en representatieve doel-
einden. Elders in de Zaanstreek, in Wormer, ontwik-
kelde zich vanaf de vroege negentiende eeuw nog 
een grote papierfabriek, Van Gelder, die al snel op 
moderne wijze experimenteerde met stoomkracht. 
Het bedrijf zou echter in 1980 worden gesloten.

Toonzaal De Valk.

Papier hangt te drogen in De Schoolmeester.

Blauwselfabriek Avis aan de J.J. Allanstraat.

Het wagenpark van De Valk in 1949.

Zaanse bedrijvigheid
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GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com

www.bartnieuwenhuijs.nl 

SPECIALIST IN 
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE  HOUTBOUW

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

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

Gegarandeerd de beste zorg 
voor u en uw kunstgebit!

075 - 670 76 36075 - 670 76 36

Al méér dan 35 jaar

dé specialist

in uw regio!

voor u en uw kunstgebi

075 - 670 76 3BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK

Nieuw kunstgebit?Nieuw kunstgebit?

BETROUWBAAR

VAKKUNDIG

SNEL

ALTIJD IN DE BUURT

• Voor bedrijf en particulier
• 25.000 producten direct 

uit voorraad leverbaar
• Ook op zaterdag geopend!VESTIGINGEN

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

TEL. 0299-480100
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2018 met feestelijke maand afgesloten
Wat was het gezellig en sfeervol in de maand 
december bij Lambert Melisz. Het sinterklaas-
feest in de avonduurtjes was met de ingepakte 
bingoprijzen weer een groot succes. De Sint en 
zijn pieten organiseerden de bingo en als er 
onterecht een bingo was, moest men toch echt 
een sinterklaasliedje zingen. Iedereen kreeg wat 
lekkers van de pieten mee. Het was met recht 
een heerlijk avondje!

Op 10 december werd het tijd om de zaal in 
kerstsfeer te zetten en wat werd het weer een 
plaatje. Met twee bomen en talloze lichtjes en 
versieringen aan de muur was het wachten op 
het feest. Voor de kerstviering hadden zich 58 
ouderen aangemeld. Vanaf 16.30 uur was er 
koffie en thee, met gebak van bakker Bas. Met 
André Rieu op het grote scherm zat de stem-
ming er meteen al goed in. Er waren soep en 
ragout van slager Veenboer, dan weet je dat 
het smullen wordt. Een lekker toetje maakte het 
kerstdiner compleet. Het muzikale optreden 
stond onder leiding van Corrie Baltjes. Er werd 
volop meegezongen, en geroepen dat ze vol-
gend jaar zeker moesten terugkomen.

Loterij
Voor de tweede keer in 2018 was er bij een eve-
nement een loterij georganiseerd en de bewo-
ners vinden dit erg leuk. Dit keer was het de 
kerstloterij. Uiteraard kan de Activiteitencom-
missie dit niet zonder sponsors organiseren. Het 
was weer hartverwarmend wat er geschonken 
was. We willen de volgende sponsors hiervoor 
hartelijk bedanken: Gerrit en Riet Groot, Bakker 
Verhagen, Visboer Volendam, Cor Tuijn, Jan Slot, 
de Coop en Slagerij Veenboer. 

Programma februari
5 februari bingo
12 februari muzikale gast Benjamin
19 februari Westzaans Dameskoor
26 februari natuurfilm

Marion Bruins

Activiteiten Lambert Melisz

De Sint op bezoek in Lambert Melisz.

GEVULDE KIPFILET MET SPEK EN KAAS
- hoofdgerecht

Wat hebben we nodig:
• 3 kipfilets
• 3 plakken belegen of oude kaas 
• 3 eetlepels rode pesto of tapenade
• ongeveer 130-150 gram ontbijtspek  

(gebruik de langwerpige plakjes)
• peper
• zout
• paprikapoeder
• klontje roomboter

Bereiding:
Snijd de kipfilets overdwars open en bestrooi ze 
met een snufje zout, peper en paprikapoeder. 
Bekleed een van de helften met de plak kaas en 
bestrijk vervolgens de kipfilet met een eetlepel 
rode pesto of tapenade. Herhaal dit bij de andere 
kipfilets. Klap nu de kipfilets terug. Leg 1/3 van de 
plakjes ontbijtspek naast elkaar op een rij. Leg nu 
de kipfilet erop en wikkel deze in met de spek. Zorg 
dat de plakjes goed om het vlees gewikkeld zijn 
voor het beste resultaat. Je wilt niet dat alle kaas 
eruit loopt. Verhit een klontje roomboter in een 
koekenpan op middelhoog vuur en bak de kipfilet 
aan beide kanten vier minuten lang. Draai nu het 
vuur laag en bak de kipfilet gaar.
In plaats van ontbijtspek kun je ook kiezen voor 
pancetta. Of vul de kipfilets met een plakje ham en 
kaas voor een klassieke cordon bleu. Alles is moge-
lijk met dit recept, denk dat het ook erg lekker is in 
combinatie met groene pesto en mozzarella.

Januari is alweer bijna ten einde! Iedereen is weer bekomen van de drukke maand december met al zijn 
lekkere hapjes, snackjes en heel veel andere heerlijke gerechten. Nu weer even normaal! Maar… wel 
lekker. Deze maand een smakelijk en makkelijk kiprecept.

Weetje:
Tapenade is een dikke koude saus bereid uit olijven 
en kappertjes. Van oorsprong is het een Provençaals 
product. De naam is afkomstig van tapéno, Proven-
çaals voor kappertje. De vroegst bekende publica-
tie van het recept dateert van rond 1895, waarbij als 
bedenker Meynier wordt genoemd, van La Maison 
Dorée in Marseille. In dat recept worden kappertjes, 
zwarte olijven, ansjovis, gemarineerde tonijn en mos-
terd fijngemalen en vermengd met olijfolie, cognac 
en Provençaalse kruiden. Inmiddels bestaan er vele 
varianten, die vaak nog maar weinig op het oorspron-
kelijke recept lijken.
Tapenade wordt ook vaak gebruikt in de keuken in 
andere Europese landen, onder andere als borrelhap-
je (op een toastje), broodbeleg, pastasaus en dressing.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Pannenkoekendienst
De kerken in Zaanstreek-Noord zorgen niet alleen 
voor een goed programma voor volwassenen, er 
wordt ook iets voor de kinderen georganiseerd. 
Op 10 februari wordt in de Grote Kerk een fees-
telijke pannenkoekendienst gehouden. Aanvang 
10.00 uur. Het thema is ‘delen’. De dienst zal niet 
alleen kinderen aanspreken maar ook diegenen 
die kind geweest zijn.

Pannenkoeken eten is al jaren een feestelijke 
gebeurtenis. Bijna iedereen kan er wel een ver-
haal over vertellen. Over wanneer je die pannen-
koeken at, of het een feestdag was of zo maar. 
Met wie zat je aan tafel, of zat je helemaal niet aan 
tafel? Was het thuis of op school of op het sport-
veld? 
Uiteraard kun je deze dag ook pannenkoeken 
eten. Alhoewel, dat hopen we. Want er moeten 

wel mensen zijn die ze bakken. Het zal toch wel 
goedkomen? Anders wordt het een pannenkoe-
kendienst zonder pannenkoeken. Dat kan toch 
niet! U zult het zien en beleven op zondag 10 
februari in de Grote Kerk.
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speciaalzaak in franse kaas en wijn 
winkel, groothandel, relatiegeschenken en partyservice

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

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

De lekkerste ZAANSE DUIVEKATERS worden  
door onze bakkers gemaakt!

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

heerlijke taarten gaat u naar…

 
 
 
 
 
 
 

 Hatha Yoga 
 Yin Yoga 
 Workshops 

Speciale lessen 
 

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL 
06 30 24 58 85 

 
Lid Vereniging Yogadocenten  

Nederland 
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Viering Wereldgebedsdag
Wereldgebedsdag Nederland maakt deel uit van 
de wereldwijde oecumenische organisatie van 
christenen en heeft als motto ‘Samen vieren, 
samen bidden, samen delen’. Op vrijdag 1 maart 
wordt in de grote zaal van Lambert Melisz vanaf 
19.30 uur voor alle gezindten de Wereldgebeds-
dag gevierd. 
Christenen uit Slovenië hebben de liturgie samen-
gesteld. Zij kozen als thema ‘Welkom, God nodigt 

je uit’ (Lucas 14, vers 15-24). Jezus nodigt men-
sen uit die iets mankeren. Ze zijn gehandicapt en 
afhankelijk van de barmhartigheid van anderen. 
Ze bedelen of zijn dakloos. Hoe herkenbaar? Of 
moeten we denken aan mensen die een zwervend 
bestaan leiden, die op zoek zijn naar een plek waar 
ze welkom zijn?                                                     
We bidden, luisteren, zingen en geven voor men-
sen die leven in gebrekkige omstandigheden. Zij 

zijn getekend door tekorten en missen de eerste 
levensbehoeften, zij zijn overgeleverd aan de wil-
lekeur van machthebbers. Zij leven naast ons en 
verder weg.
Leden van de Samenwerkende Kerken in Westzaan 
zullen u en jou van harte begroeten.

Henny Schenk, Hanneke de Haan,
José Veenman, Ria Klaver, Els Coffa,

Willeke Reuvekamp Gille–Weijgers

Van dit interview kan ik me al een voorstel-
ling maken omdat ik al werkzaamheden van 
de firma Benecke in het Westzijderveld bij 
Koog ben tegengekomen. Maar zoals bij ie-
der interview is de werkelijkheid altijd weer 
anders en interessanter dan vooraf bedacht. 
En dat is bij Walter Benecke zeker het geval.

Ik kende het bedrijf alleen van het onderhouden 
en vernieuwen van schoeiingen langs de walkan-
ten van het Westzijderveld. Telkens een vrij zware 
klus voor het personeel dat hieraan werkte. Werk 
dat deels vanuit het water in waadpakken moest 
geschieden en de nodige ellebogenstoom (hand-
kracht) vereiste. Dit werk kon volgens mij alleen 
door heroïsche mannen worden uitgevoerd, die 
daarna echt niet meer ‘s avonds naar de sport-
school hoefden. Dat dit heel wat genuanceerder 
ligt, weet Walter mij in het interview duidelijk te 
maken. Het zijn echt werkzaamheden waarbij vak-
kundigheid en het verantwoord omgaan met zwa-
re materialen een vereiste is. 
Gelukkig hebben de mannen die dit werk uit-
voeren tegenwoordig de hulp van veel hydrau-
lische kranen en gereedschappen die het werk 
aanzienlijk verlichten, maar die tevens de nodige 
opleiding en vakkennis vereisen. Nieuwe perso-
neelsleden worden door Walter pas na een jaar op 
hun geschiktheid beoordeeld. Zij moeten in dat 
jaar door inzicht en interesse in de werkzaamhe-
den hun sporen verdiend hebben. Inmiddels zijn 
bij het bedrijf, dat Walter Benecke 22 jaar geleden 
als zzp’er in zijn eentje startte, 26 personeelsleden 
in vaste dienst. Velen hiervan zijn al jaren in dienst 
en er is weinig verloop. Daarnaast werken er nog 
vele (vaste) onderaannemers en zzp’ers mee.
Walter vertelt me tot mijn verbazing dat hij eigenlijk 
boer is en momenteel zelfs 50 vleeskoeien heeft. 
Hij voert ze ’s morgens (vleeskoeien hoeven niet 
gemolken te worden), alvorens hij zijn werkzaam-
heden bij Benecke in Zaandam begint. Voor hem 
is dit een vast ritueel en een ontspannend begin 
van de dag. Het werkterrein van het bedrijf strekt 
zich grofweg uit over drie provincies: Noord- en 
Zuid-Holland en Utrecht. Juist die delen van Hol-
land die onder de zeespiegel liggen en zonder dij-

ken onder water zouden staan. De strijd tegen het 
water begon hier al omstreeks het jaar 1000 met de 
aanleg van de eerste dijken door monniken. In die 
zin heeft Benecke illustere voorgangers en werken 
ze in een lange traditie. 
De werkzaamheden van Benecke hebben zich in 
die 22 jaar aardig uitgebreid en omvatten inmid-
dels alle werkzaamheden op, langs en in het water. 
Zij voeren deze projecten uit voor gemeenten, pro-
vincies, waterschappen en projectontwikkelaars. 
Zoals dijkophogingen, bruggenbouw en onder-
houd van de al eerder genoemde beschoeiingen. 
Als nieuwe poot van het bedrijf is men enkele jaren 
geleden gestart met de fabricage van betonnen 
drijfelementen, waarmee stabiele drijvende stei-
gers op het water worden gerealiseerd. 
In de Rotterdamse haven werd hiermee door meer-
dere drijvers te koppelen een zogenaamde floating 
farm van 25 bij 25 meter gerealiseerd. Hierop is een 
drie verdiepingen tellende boerderij gesitueerd, 
waarop 40 koeien gehouden worden. Zij worden 
met oud brood en schillen van de stad gevoerd en 
hun melk en vlees leveren zij weer voor de bewo-
ners. Dit alles is een proefproject voor lokaal pro-
duceren en te zien op www.floatingfarm.nl. Het 
mag duidelijk zijn dat Walter het project als boer 
en tevens producent van de pontons een warm 

hart toedraagt. Deze betonnen pontons worden 
voornamelijk geproduceerd in Hardenberg, een 
vestiging waar zij over een droogdok beschikken 
voor de productie van deze pontons en betonnen 
casco`s. De vestiging in Zaandam beschikt over 
een uitgebreide timmerwerkplaats waar recycling 
plaatsvindt van damwanden die uit oude schoei-
ingen getrokken zijn. Hier worden ook de nieuwe 
schoeiingschotten gefabriceerd die voor de vele 
projecten van Benecke nodig zijn. 
Als laatste vraag ik Walter nog naar een bijzonder 
gerealiseerd project uit zijn herinnering. Na enig 
nadenken zegt hij dat dit wel het transport van 
een 400 ton wegend drijvend zwembad was, dat 
ze met bijhorende pontons vanuit de Ringvaart op 
grote diepladers voor zwaar transport naar De Poel 
te Amstelveen verplaatst hebben. ‘Hierbij moesten 
we in de nacht twee bruggen passeren, die we met 
een extra bovendek moesten versterken, en de 
aanwezige lantarenpalen en verkeerslichten ver-
wijderen. ’s Morgens moest alles weer opgeruimd, 
teruggeplaatst en klaar zijn. Dat heeft wel wat 
hoofdbrekens gekost.’
Uit bovenstaande blijkt duidelijk de onstuimige 
groei van het bedrijf, waar door de inzet van Wal-
ter samen met zijn personeel voorlopig nog geen 
einde aan komt.

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

Walter Benecke werkt op, langs en in het water

In het midden: Walter Benecke, met zwarte lange broek.
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Voor een 
stralend & 
gezond gebit!

J.J. Allanstraat 322, 1551 RT Westzaan,  075-7711481
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Op  zoek  naa r  

écht technisch

werk/personeel

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

075-6218845 010-4625985

Provincialeweg 21a Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie 3047 BB Rotterdam

 

en AllesSmit 
landbouwmechanisatie

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

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

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

Spectrum Schoonmaakbedrijf is 
er voor al uw schoonmaakwerk!

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

www.schoonmaakbedrijfspectrum.nl

Glasbewassing
Onderhoud kantoren

Schoonmaak opleveringen
Vloeronderhoud tapijt en/of harde vloeren

Schoonmaak gevels voor 
bedrijven en particulieren

Verwijderen van graffi ti 

Voor een 
persoonlijke 
en adequate 

aanpak!

 info@slijterijsaendyck.nl
www.slijterijsaendyck.nl

SPECIALIST IN BIER, WIJN EN 
VELE SOORTEN GEDISTILLEERD

Nu ook bij ons verkrijgbaar 
de Originele Reght Huys Bitter

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

www.slijterijsaendyck.nl
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K R U I S W O O R D R A A D S E L

  De
puzzel
     van
 INGRID

Sparen voor later
Als je je kindje net geboren is, lijkt het nog zo 
ver weg, maar er komt wellicht een dag dat 
je kind gaat studeren. Daarom is het verstan-
dig om na te denken over de manier waarop 
je de dit geld bij elkaar kan sparen en je kind 
het later kan gebruiken voor de studiekosten. 
Zeker omdat je straks meer geld nodig hebt 
voor belangrijke dingen in het leven. 

Hoeveel sparen voor de studie van je 
kind?
Hoeveel je precies moet sparen voor de stu-
die van je kind is lastig in te schatten, wel 
weten we dat we steeds meer eigen midde-
len nodig hebben voor later. De kosten han-
gen voor een groot deel af van welke studie je 
kind gaat doen en of je kind tegen die tijd op 
kamers gaat. 

Behalve met collegegeld moet je rekening 
houden met de kosten voor huur, levenson-
derhoud en verzekeringen. Uit het Nibud 
Studentonderzoek 2017 blijkt dat de kosten 
gemiddeld 1016 euro per maand bedragen. 
Daarbij komen nog de gemiddelde studiekos-
ten van 172 euro per maand. Natuurlijk hoef 
je dat als ouder niet allemaal zelf te betalen. 
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gaat 
er echter van uit dat ouders, afhankelijk van 
hun inkomen, ongeveer 500 euro per maand 
bijdragen aan de studiekosten van hun kind. 
In dat geval kom je voor een 4-jarige studie uit 
op een bedrag van 24.000 euro. 

Open een nieuwe spaarrekening
Het is belangrijk om een goed overzicht te 
behouden voor welk doel je spaart. Open 
daarom zo vroeg mogelijk een nieuwe spaar-
rekening waarop je geld spaart voor de 
toekomst van je kind. Met de Rabo Regen-
boogRekening spaar je vanaf de geboorte 
van je kind. Begin nu met sparen en geef 
je kind een goede start. Als ouder open je 
eenvoudig kosteloos online de Rabo Regen-
boogRekening en ontvang je een mooi wel-
komstcadeau voor je kindje..

Deze maand geen prijspuz-
zel. U kunt de oplossing dus 
niet insturen. De oplossing 
van de advertentiepuzzel 
in het kerstnummer vindt 
u elders in dit blad. 

Horizontaal: 1 ouderwets speelgoed, 9 gemakke-
lijke, 10 Associated Press (afk.), 12 gereedschap, 13 
lichaamsdeel, 15 deel van het gebit, 16 kostuum, 
18 handschriften (afk.), 19 karaat (afk.), 20 landcode 
van Haïti  , 22 water in Friesland, 23 voorgerecht, 
25 uitroep, 27 lumen (afk.), 29 automerknaam, 30 
water in Noord-Holland, 32 daar, 33 frisdrankmerk, 
34 vertaler, 35 klankweerkaatsing, 36 landcode 
op auto’s uit Roemenië, 38 muzieknoot, 39 jon-
gensnaam, 40 brandresten, 42 grammofoonplaat, 
44 bergtop, 46 deel van de voet, 47 deel van een 
spoorbaan, 49 lengtemaat, 51 bewaarkorf voor vis, 
54 geloof (afk.), 56 spoorwegen, 57 bijwoord, 58 
gebied, 60 deel van een hondenkop, 61 gewaagde 

kans, 62 korte aantekening, 63 plus, 64 bewoner 
van Duitsland, 65 golfterm, 66 geologisch tijdvak.
Verticaal: 2 landbouwwerktuig, 3 regiment (afk.),  
4 plezier, 5 maangod, 6 Deense stad, 7 deel van 
een paardentuig, 8 gefrituurd gerecht, 11 modder, 
14 muzieknoot, 17 ankertouw, 21uitroep, 23 schop, 
24 stuk hout, 26 Ierland op auto’s, 28 schaakterm, 
30 vis, 31 nakijken, 33 bladmetaal, 34 draagbuidel, 
36 zeker, 37 föhn, 39 wapen, 41 groente, 43 luite-
nant (afk.), 45 zwarte brandbare stof, 48 grondge-
bied, 52 brandresten, 53 behagen, 55 deel van de 
wang, 57 ontuchtige vrouw, 59 Rooms Katholiek 
(afk.), 60 allebei, 62 beenderinhoud, 64 ecologisch,  
65 dierengeluid.

Plaats de letters in de gekleurde vakjes achter elkaar en je krijgt de naam van een vroegere  
oliemolen te Koog aan de Zaan.
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• Handbeschilderde geboortestoeltjes
• Speciaal bloemwerk@evenementen
• Stylingadvies binnen- en buiten
• Diverse workshops

Nieuwsgierig? Kijk snel op

www.vandijkstijl.nl

Bent u op  
zoek naar advies  

over verzekeringen, 
hypotheken, financiën 

of pensioen?

Westzijde 318, Zaandam  
T 075 - 616 17 17

www.drvr.nl

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

KINDERTUIN WESTZAAN
Kindertuin Westzaan is al jaren een 

betrouwbaar adres voor kinderopvang in 

Westzaan. Wij bieden kinderdagopvang 

voor 0 tot 4-jarigen en naschoolse opvang 

voor kinderen van 4 tot 12 jaar van CBS 

De Rank en OBS De Kroosduiker Zuid.

Speerpunten:
Bewegen, natuur ervaren, samen spelen, 

leren van elkaar en 

buiten zijn.

Meer info op kindertuin.nu

MEER INFORMATIE
www.kindertuin.nu
MEER INFORMATIE

samen spelen, samen leren!

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

...aangenaam.

Uitvaartverzorging
Dag & Nacht bereikbaar

023 - 5 371 375
Opbaargelegenheid

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

Gré Vis Ruud Kerkhoff

Wandelweg 41B • 1521 AB Wormerveer
Tel.: 075 - 621 21 08 • info@renaudwitgoed.nl

W W W . R E N A U D W I T G O E D . N L

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

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

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

INSTALLATIEMAN
www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

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

renovatie
onderhoud 
service

Administratie & Belastingen voor Particulieren, ZZP’ers, Starters en MKB
info@esadministraties.nl • 06 – 284 31 867 • www.esadministraties.nl

J.J. Allanstraat 334 / 1551 RT Westzaan
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K E R K D I E N S T E N

Dirk de Wachter zei: 
‘Wie alleen maar gelukkig wil zijn, is 

gedoemd tot mislukken.’

Doopsgezinde Gemeente
Alle diensten worden gehouden in de Kooger 
Vermaning, tenzij anders vermeld, en beginnen 
steeds om 10.00 uur.
 27 jan ds. Henriette van Dunne 
 3 feb 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
 10 feb oecumenische dienst
  Apostolisch Genootschap, Parklaan,   
  Zaandijk
 17 feb ds. Pieter Oussoren
 24 feb ds. Truus de Boer

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62 
 27 jan  9.30 uur ds. L.J. Koopman
 3 feb Hulpverleningszondag 9.30 uur  
  ds. L.J. Koopman
  16.00 uur ds. P.J. den Hertog, Amsterdam
 10 feb Gemeentezondag, beide diensten in   
  Westzaan 
  9.30 en 14.00 uur ds. L.J. Koopman
 17 feb 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman
 24 feb 9.30 en 16.00 uur ds. J. van Dijken,  
  Nieuw-Vennep

Gereformeerde Gemeente Westzaan
 27 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 30 jan  19.30 uur ds. W. Mouw
 3 feb 10.00 uur leesdienst
  19.00 uur stud.  
  G.P. van Nieuw Amerongen
 7 feb 19.30 uur ds. J.J. van Eckeveld
 10 feb 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 17 feb 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 24 feb 10.00 en 15.30 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
 27 jan Elvis Presley-dienst
  10.00 uur ds. F. Onvlee, Monnickendam
 3 feb 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 10 feb Pannenkoekendienst 10.00 uur  
  ds. C. Visser 
 17 feb 10.00 uur ds. A.J.D. Noordijk, Amsterdam
 24 feb 10.00 uur ds. B. Vijfvinkel, Wormer

De Wessaner
De Wessaner is een uitgave van de Westzaanse 
Gemeenschap. Het blad wordt elf keer per jaar 
huis-aan-huis verspreid in Westzaan en Nauerna. 
De Wessaner krijgt geen subsidie en wordt 
volledig betaald uit de advertenties. Het bestuur, 
de redactie en de bezorgers zijn vrijwilligers.
De lay-out en de druk worden verzorgd door 
HuigHaverlag, Wormerveer. Oude nummers 
van De Wessaner zijn digitaal in te zien op  
www.westzaan.nl. 

Belangrijke adressen
Spreekuren Westzaanse huisartsen
Spreekuren van dr. H.B.E. Vink, dr. B. Peeters en  
dr. G.N. van Altena. 

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

Torenstraat, 1551 BL  Westzaan 
Inloopspreekuur: dinsdag 8.00-9.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

Sociaal Wijkteam
Inloop in Lambert Melisz op maandag van  
9.00 tot 12.30 uur. Bel 075-2060 019 of mail naar 
team3@swtzaanstad.nl voor een afspraak bij u thuis. 
Zie ook:
www.swtzaanstad.nl/assendelft-plus-westzaan.

De beheerders van  
de publicatiekasten zijn: 

Noord: Ruud van Vuure, Torenstraat 28, 
 tel: 075-6282813 
Zuid: Ingrid Jahn, Kerkbuurt 40, 
 tel: 075-6153348/06-17171793

Colofon
Redactie : Peter Groot (075 7710 818)
 : Linda Wessels (06- 4042 6993)
Fotografie : Fred Eerenberg
Eindcorrectie : Tjakko Bos
Opmaak/druk :  HuigHaverlag Printing

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

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

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

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

Kopij volgende nummer
Uiterlijk 1 februari 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 
21 februari 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 toe-
gestuurd. Een berichtje naar het secretariaat is 
voldoende.
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ZAANS VAKMANSCHAP

Specialistisch. 
Innovatief.
Duurzaam.

                        www.huighaverlag.nl
         volg ons:

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.

Witte Vlinderweg 74 • 1521 PS  Wormerveer • T 075 612 73 73

DE PERSOONLIJKSTE 
OPLOSSING VOOR 

UW HUID VINDT U BIJ 
LIEV IN WESTZAAN

MEER WETEN? 
OF VRIJBLIJVEND EEN 

AFSPRAAK MAKEN:

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

0 6  -  5 5  3 2 1  4 5 9

GEZICHTSBEHANDELING,
HUIDVERBETERING,

ELEKTRISCH ONTHAREN

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

Gas - Water - Sanitair

Rioleringen - Dakbedekkingen

Lood-, zink- en koperwerken

Dirk Hagemeijer
E dhagemeijer@outlook.com

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

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

M 06-43 90 35 57

Bona Gecertificeerd Vakman,
certificaatnummer NL31093

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud




