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Hoe hebt u geleerd de eigen 
boontjes te doppen?

Komische Pflanze
Ruim dertig jaar genoten we van 

een bijzonder grote tuin bij ons huis 

midden in de Kinkerbuurt. Door 

schade en schande wijs geworden is 

daar veel geprobeerd aan snoeien, 

bemesten, verticuteren, bestraten, 

verzorgen van gras, vruchten, bo-

men, bloemen, struiken, vijvers en 

experimenten met tobbes en wa-

terplanten. In de nazomer waren 

er appels, pruimen, druiven, hazel-

noten en bramen. Op het terras een 

enkel tomatenplantje. Vooruit, ook 

een wietplant hebben we wel eens 

geprobeerd in ons paradijs op het 

zuiden. Toen mijn Hamburgse oom 

kwam logeren vroeg hij verbaasd: 

Was ist den dás für eine komische 

Pflanze? In de hoop die plant zo 

mooi mogelijk op te kweken is hij 

echter met liefde verstikt door een 

teveel aan mest. Weer wat geleerd. 

En onze Onkel hebben we niet wijzer 

gemaakt. Tegenwoordig oogsten we 

een enkele aardappel, frambozen en 

walnoten, kruiden en een enkel ap-

peltje. De opbrengsten uit de zomer-

se tuinen zijn binnengehaald. Her 

en der pruttelen op kookplaten nog 

appels en stoofpeertjes, zijn er prui-

men, bramen en bessen ingemaakt 

en de boontjes zijn als het goed is 

gedopt en wie weet geblancheerd 

voor later? En dan nu aansluitend de 

pompoenentijd. Lelijkerds en mooie, 

maar levensgevaarlijk om uit de hol-

len. Bij mij gaan ze met schil en al de 

pan in. Net als de appels. 
Linda Wessels, 

redactie Wessaner

Lichtjesavond en ledenvergadering
De Historische Vereniging heeft de 
komende maanden twee activiteiten 
waarvoor we u graag uitnodigen. Op 
vrijdag 1 november organiseren we 
de ‘Lichtjesavond’ op de algemene 
begraafplaats in Westzaan. Op een 
stemmig verlicht kerkhof gedenken 
we familieleden, vrienden of beken-
den die ons ontvallen zijn. Terugkij-
ken op wat ze voor ons betekenden 
in de warme aanwezigheid van velen, 
ondersteund door mooie muziek 
van leden van het Dagorkest Zaan-
streek-Waterland en het Dameskoor 
van Westzaan. Gedichten worden 
voorgedragen door Hans Kuyper en 
onderstrepen de gedachten. 
Vanaf 19.00 uur vertrekken we vanaf 
Gallery of Dreams en houden wij een 
stille tocht. We lopen gezamenlijk 
vanaf het begin van de Dolphijn-
straat over het verlichte pad naar de 
begraafplaats. Na afloop is er gele-
genheid om, onder het genot van 
een warm drankje en een hapje u 
aangeboden door de vereniging, 
na te praten in de grote tent bij de 
ingang van de aula. In de aula kunt u 
bijzondere boeken over de geschie-
denis van de begraafplaats bekijken. 
De begraafplaatsbeheerder kan u er 
alles over vertellen. De bijeenkomst 
is toegankelijk voor iedereen. U bent 
van harte welkom.

Oproepen
Helpt u ons mee door doorzichtige 
glazen potten met een brede boven-
kant te sparen om de begraafplaats 
nog mooier te kunnen verlichten? U 
kunt deze inleveren op Kerkbuurt 40 
te Westzaan.
Wie wil ons helpen om alle kaarsjes 
op tijd aan te steken. Graag aanmel-
den bij Ingrid Jahn 06-1717 1793 of 
voorzitterhvw@westzaan.nl 

Ledenvergadering
Donderdag 21 november is de jaar-
lijkse algemene ledenvergadering. 

We presenteren dan een overzicht 
van de gerealiseerde activiteiten en 
de plannen die er zijn. U bent als lid 
van harte uitgenodigd. De vergade-
ring begint om 20.00 uur in dorpshuis 
De Kwaker. Aansluitend op de verga-
dering geeft na een korte pauze de 
heer Renee Ros van de Stelling van 
Amsterdam om 21.00 uur een lezing 
over deze ring van bouwwerken. 
Westzaan ligt daarbinnen en heeft 
in het verhaal een bescheiden rol 
gespeeld. Het wordt een boeiende 

lezing, ondersteund door fraaie beel-
den. U bent van harte welkom, ook 
als niet-lid van de Historische Vereni-
ging Westzaan..
Wilt u ook geïnformeerd worden, 
geef u dan op als lid. Dat kan door 
een e-mail naar secretarishvw@
westzaan.nl. Of u kunt bellen met de 
voorzitter Ingrid Jahn: 06-1717 1793 
of 075-6153 348.

Peter Huisman, 
secretaris  

Historische Vereniging Westzaan

Foto: Fred Eerenberg.
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Zaanweg 116, 1521 DR  Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.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.

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

Amuse


Visbordje

-Bonbon van gerookte zalm gevuld met Hollandse garnalen en roomkaas
-Sashimi van tonijn op een bedje van wakame salade met wasabimayonaise

-Gerookte palingfi let geserveerd op gele biet
of

Trio van vlees
-Ossenhaascarpaccio met kappertjes, olijven, Old Amsterdam,

pijnboompitten en truff elmayonaise 
-Wildzwijnham rolletje gevuld met pulled pork van wildzwijn met mango-chutney

-Serranoham met vijgen


Heldere ossenstaartbouillon met kervel en julienne gesneden fl ensjes


Kerstijsdrankje


Doradefi let met een groene kruidensaus

of 
Biefstuk van ossenhaas en kalfssukade met romige champignonsaus

of 
Hertenrugfi let en wildstoofpotje met rode portsaus 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groente, aardappelgarnituur, stoofperen en gebakken aardappelen


‘Kerst proeverijtje’

€ 62,50

Wij zijn op 1e en 2e kerstdag 
geopend. Reserveren is nood-
zakelijk, zie onze website 
www.deprins-westzaan.nl

Kerstmenu 2019

-Bonbon van gerookte zalm gevuld met Hollandse garnalen en roomkaas

BAKKERIJ VERHAGEN 
Kerkbuurt 64, 1551AE Westzaan 
Tel. 075-6284041 / 06-43096176 

Diverse soorten brood, banket, 
hartige broodjes & tosti’s. 

Bij ons kunt u bij mooi weer op ons terras genieten  
van een lekker kopje koffie met gebak. 

Maandag 08.00 – 15.00 
Dinsdag t/m zaterdag 08.00 – 17.00 
Bezorging mogelijk, ook ’s avonds.

Rak 37 • 1551 NA • Westzaan
T: 075-785 05 89 • E: info@jonkervanderveer.nl
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‘Handen af van onze boeren’

De vergadering van 7 oktober stond in het teken 
van de Westzaanse boeren. Aanleiding om de 
boeren spreekruimte te geven, was het onver-
wachte bezoek van een makelaar aan boer Cees 
Oudkerk. Deze makelaar zorgde voor de nodige 
onrust bij de Westzaanse agrariërs omdat hij 
onaangekondigd de boel aan het opnemen was. 
Een rare manier van communiceren, zo vond ook 
de commissie Dorpscontact, die daarop de verga-
dering openstelde om gevoelens van onrust en 
bezorgdheid te delen. 

Een eerdere bijeenkomst belegd door de provin-
cie waar ideeën voor een andere inrichting van 
de polder werden gedeeld, zijn de basis voor de 
onrust. Ook de stikstofberekeningen van het RIVM 
en de uitspraak over de stikstofnorm zijn volgens 
de boeren onjuist en niet werkbaar. Een reden om 
op 16 oktober te protesteren in Den Haag. 

Piet Zwikker nam het voortouw de aanwezigen te 
informeren waarom boeren uit Westzaan zouden 

moeten verdwijnen. Redenen: de bodemdaling in 
veenweidegebieden, de stikstofuitspraak en de 
verbrakking. Uit de analyse van Zwikker blijkt dat 
deze redenen niet gefundeerd zijn en gemakkelijk 
weerlegd kunnen worden. Volgens Zwikker moe-
ten inzake het stikstofbeleid niet minder maar 
juist meer boeren in Westzaan komen. Grasland 
kan 20.000 kilo CO2 per jaar opnemen en onge-
veer 5½ miljoen liter zuurstof produceren; dat is 
meer dan 1 hectare bos. De norm van de hoeveel-
heid stikstof die in een Natura 2000 gebied mag 
neerslaan is in Nederland 0.05 mol, dit is circa 7 
gram stikstof per hectare. Het is de laagste waarde 
van heel Europa. Veel agrarische grond valt onder 
Natura 2000, dit zijn gebieden die belangrijk zijn 
voor flora en fauna. Bijna de gehele Westzanerpol-
der is een Natura 2000-gebied.

Welke actie was de grote vraag van de boeren. 
Piet Maas, ex-Westzaner, deelde zijn ervaring 
over Spijkerboor, waar van een soortgelijke situ-
atie sprake is. Hij adviseert met een klein comité, 
waarin diverse maatschappelijke belangenver-
tegenwoordigers zitting hebben, een plan te 
schrijven hoe Westzaan er in de toekomst uit 
moet zien. Enkele boeren hebben al een visie 
geformuleerd vanuit agrarisch oogpunt en zich 
verenigd in de Positieve Poldergroep Westzaan. 
Doel is een positieve bijdrage te leveren aan het 
toekomstperspectief voor de polder Westzaan. 
Rina Schenk (VVD, secretaris van o.a. Ruimtelijke 
Ordening, Omgevingsvisie en Gebiedsontwikke-
ling) geeft aan dat zij met gedeputeerde Esther 
Rommel (VVD, voor Natuur en Landschap, Grond, 
Bodemdaling en PAS) contact heeft en haar zal 
uitnodigen voor een gesprek met de boeren van 
de Positieve Poldergroep. In de notulen kunt u 
meer lezen over dit onderwerp.

Carla van den Puttelaar

De eerstvolgende vergadering van Dorpscon-
tact vindt plaats op maandag 4 november van 
20.00 tot 22.00 uur. Bent u bij de commissie 
Dorpscontact aangemeld, dan ontvangt u de 
notulen bij de uitnodiging voor de volgende 
vergadering. Wilt u op de hoogte worden 
gehouden, meld u dan aan bij:  Ingrid Jahn, 
secretaris, Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan, 
075-6153 348 of 06-1717 1793.
E-mail: dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

Op de onderste rij vooraan vlnr: Mark Flipse, Ingrid van het 
Hek, Johan Bax en Jan Rutte. Middelste rij: Cees Oudkerk, 
Ton Zwikker, Hennie Bax. Boven: Walter Benecke, zoon Kees 
Benecke en Cor Visser.

Herleving met Wie speelt met wie?
Tijdens De Dag van Westzaan heeft toneelvereni-
ging Herleving als straattoneel vier korte schet-
sen opgevoerd uit de aanstaande voorstelling. 

Inhoud van het stuk
Fijn wonen in een rustig buurtje is heerlijk. Tot 
je genoeg krijgt van je bemoeizuchtige buur-
vrouw. Dit is het verhaal van de familie Haar. Met 
zoon Ronald en schoonzoon Bert beraamt Kees 
Haar een plan om de buurvrouw weg te krijgen. 
Patricia, de nieuwe vriendin van Ronald, helpt 
ook een handje mee. Nou ja, op haar manier dan. 
Alsof dat nog niet genoeg is, doen Alice, de ex 
van Ronald, en postbode Piet ook mee met het 
spelletje, waardoor niemand meer weet wie er 
met wie speelt. Door Patricia krijgt het spelletje 
wel een heel verrassende wending. Voor Oma is 
het een genot deze ontwikkelingen van dichtbij 
te volgen.
Wil jij het ook meemaken? Kom dan naar Wie 

speelt met wie? Van de auteur Jan Tol. De regie is 
van Anouk Reuder.
De optredens van Wie speelt met wie? zijn op 26 
oktober en 2 en 9 november 2019 in dorpshuis De 
Kwaker, J.J. Allanstraat 127 te Westzaan.   
Voor kaarten zie: www.tvherlevingwestzaan.nl

Martin van ‘t Veer

Foto: Fred Eerenberg.

Voor alle West-
zaanse vrouwen 
die van zingen 
houden 
Hebt u ook zo genoten van ons Westzaans dames-
koor tijdens de kerstzang vorig jaar in de Grote 
Kerk? En zou u het leuk vinden om eens een keer 
met ons mee zingen? Dat kan! We maken er voor 
het eerst een kerstprojectkoor van. Voor € 25,- mag 
u zeven repetities bijwonen. We studeren dan het
repertoire in onder professionele leiding van Nancy 
Latour, de dirigente, met aan de piano Inge Reyn.
Dorpshuis De Kwaker is elke woensdagavond van
20.00 tot 22.00 uur van ons. Dus vrouwen van
Westzaan, doe ‘s gek, doe ’s mee! De eerste repe-
titie voor Kerst is op woensdag 6 november om
20.00 uur, in De Kwaker. Opgeven voor dit project
kan vóór 1 november via
ingridthemen@hotmail.com.
Wie weet, tot ziens.
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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
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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

Wil je weten welke yoga vorm het beste is voor jou?
Scan de QR-code en vraag het ons. 

Yoga Vibes

Zeilenmakersstraat 1C 1551 AA  Westzaan www.yoga-vibes.nl

Hatha

Vinyasa

Yin

Nidra

XL lessen

Workshops

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

Uw financieel
specialist
met kantoren in Broek in Waterland 

en Wervershoof.

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

Sandra Klokkemeijer Robert Spil

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilSandra Klokkemeijer

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilRobert van Spil

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

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen 

en gehoorbescherming

Verzekerd van
Deskundig en persoonlijk advies

Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Draadloos muziek in uw hele huis

Traditionele audio installaties

Luidsprekers, AV meubels   

Audio en B&O reparatie.    Openingstijden kijk op www.hepta.nl
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Je bent apothekersassistente bij 
Apotheek Westerkoog.
Ja. Op 6 oktober ga ik met pensioen. Maar dat is al 
ingetreden, want 17 augustus ben ik op de Zaanse 
Schans op een stenen trap uitgegleden. Een meta-
len rand heeft mijn arm in tweeën gehakt. Daar ben 
ik 4 september aan geopereerd en 
sindsdien werk ik niet meer. Ik ga 
wel nog een paar uurtjes per week 
naar de apotheek, want ik werk 
er met heel veel vreugde. Ik werk 
vier dagen in de week en ben wei-
nig thuis. Het verbaast me dan ook dat ik juist uit 
Westzaan zoveel reacties krijg: kaarten, bloemen, 
whats appjes en telefoontjes. Ik ben daar heel dank-
baar voor.

Wat maakt het werk zo leuk?
Het contact met de artsen, de doktersassistentes 
en ook met de patiënten. Ik ben een mensenmens 
en ben soms echt geroerd wat mensen allemaal 
kunnen krijgen aan ziektes. Dat juist ernstig zieke 
mensen zo optimistisch, blij en tevreden met alles 
kunnen zijn. Dat raakt me. Mensen vertellen mij 
ook veel. Het is een cliché, maar je gezondheid is 
je grootste schat. 

Hebben jullie kinderen?
Onze zoon Justin (35) woont in Amsterdam en 
dochter Laura (37) woont met haar man en kinde-
ren in Australië. Zij is na die val meteen naar me 
toegekomen om mij te helpen. Want ik kan zonder 
die arm echt bijna niks.

Waar heeft je wieg gestaan? 
In Wormerveer. Ik heb een fijne jeugd gehad. Na 
de ulo heb ik de opleiding tot apothekersassistente 
gedaan en op mijn achttiende ben ik begonnen 
bij de Zaanbochtapotheek. In 1975 ben ik met 
Kees getrouwd en hebben we eerst in Zaandijk 
gewoond. Tien jaar later ben ik vanwege de kinde-
ren gestopt, heb ik o.a. de avondhavo gedaan en 
weer acht jaar later ben ik onder schooltijd bij apo-
theek Westzijderveld gaan werken. 

Is er in de apothekerswereld veel 
veranderd?
Zeker! Wij maakten indertijd alles zelf: pillen draai-
en, infusen koken, zalven maken, poeders vouwen. 
Allemaal schei- en natuurkunde. Je moest doserin-
gen uitrekenen en kijken of diverse middelen wel 
bij elkaar konden. Dan moest je er weer andere 
middelen aan toevoegen. Je was met tien men-
sen de hele dag met stenen vijzels en maatkol-
ven bezig, allemaal handwerk. Mensen lopen bij 

verschillende specialisten en die schrijven los van 
elkaar allerlei medicaties voor. Wij controleren nog 
steeds of dat bij elkaar kan: pijnstillers, doseringen, 
pillen in combinatie met hartklachten, ontslagre-
cepten, noem maar op. Sommige mensen krijgen 
wel drie soorten bloeddrukmiddelen. Dan bellen 

wij de huisarts of een specialist 
of dat echt nodig is. De apotheek 
heeft een adviserende en contro-
lerende taak. Wij overleggen eerst 
met apotheker Don Sun alvorens 
we gaan bellen. Want hij weet echt 

alles. Het is dus niet een doosje pakken en klaar. Als 
mensen zouden weten hoe vaak wij moeten bel-
len, dan zouden ze schrikken.

Wat is volgens jou de rol van de verzeke-
ringsmaatschappijen?
Die zijn, met goedkeuring van de minister van 
Volksgezondheid op de stoelen van de artsen gaan 
zitten en bepalen welk merk mensen mogen heb-
ben. En dat moeten de allergoedkoopste zijn, waar-
door zo’n 500 à 600 medicijnen momenteel niet 
meer leverbaar zijn. Dan wordt er uitgeleverd aan 
Duitsland en zitten wij zonder. Als twee fabrieken 
statines maken, dan gaat de een een cent onder 
de ander zitten en kan de ander niet meer leve-
ren. Er zijn nog maar een paar grote verzekerings-
maatschappijen en die bepalen welk merk jij moet 
nemen. Maar die heeft niet genoeg en dan wordt 
het weer een ander goedkoop merk.

Kan het medicijntekort geen gevaren 
opleveren?
Nou, apotheken lenen medicijnen van elkaar, maar 
ik weet van een medicijn dat dat pas volgend jaar 
november weer leverbaar is. Wij kunnen nooit 
beloven wanneer een medicijn er weer is, want 
voor hetzelfde geld verdwijnt die partij weer naar 
het buitenland. Apotheken proberen ook wel voor-
raden aan te leggen. Wij bellen artsen vaak voor 
een alternatief, maar dat gebeurt in heel Neder-
land. Dus het alternatief is dan soms ook snel niet 
meer leverbaar. En dat wordt alleen maar erger. Dat 
je aan de balie al nee moet verkopen. Je verleent 
zorg en wilt mensen graag helpen. Dus ik begrijp 
best dat mensen soms boos worden. Niet fysiek, 
maar wel dat je uitgescholden wordt. Het ergste 
is als mensen zeggen: als ik doodga is het jouw 
schuld. Gevaren zijn er nog niet geweest, hoog-
uit wat lichte klachten vanwege een ander mid-
del. Eigenlijk zou de minister hier een keer aan de 
balie mensen uit moeten leggen waarom bepaalde 
medicijnen niet leverbaar zijn. 

Leef je zelf gezond?
Vanaf mijn twintigste ben ik alternatief gaan koken. 
Eerst vegetarisch, toen veganistisch en nu eet ik 
af en toe weer vlees en vis. Ziektes overkomen je, 
maar door goede voeding en zo min mogelijk sui-
ker probeer ik zo goed mogelijk te leven. Ik rook 
niet, beweeg veel en voel me goed gezond. Ik ben 
ook heel milieubewust. Vliegen naar Australië kan 
niet anders, maar ik ga graag per trein en op de 
fiets met vakantie. Nu ik niet veel kan moet ik alles 
loslaten en dat is niet makkelijk. Met Liesbeth van 
Evean zit ik normaal om de tafel, nu komt ze mij 
wassen. Maar het is ook wel goed hoor om ook de 
andere kant van de zorg te zien.

Heb je hobby’s?
Ik ben vol enthousiast rooms-katholiek en lid van 
de St. Odulphuskerk in Assendelft. Ik zit daar als 
notulist in het kerkbestuur. Alle Zaanse parochies 
hebben samen één bestuur. Ik ben hier in Westzaan 
bij de PKN lid van de bijbelgroep. Ook hartstikke 
leuk. Ik wil meer gaan sporten en ga misschien wat 
vrijwilligerswerk doen. Ik klets veel te veel, maar ik 
verbind me ook graag met mensen. En de apothe-
ker heeft gevraagd of ik oproepkracht wil blijven in 
tijden van ziektes en vakanties.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Toch wel je gezondheid. En dat we begrip hebben 
voor mensen die misschien niet aardig zijn of die 
chagrijnig, mopperig of chronisch ziek zijn. Dat 
je goed bent voor elkaar. In deze welvaartsstaat 
wordt veel voedsel weggegooid, terwijl elders kin-
deren doodgaan van vervuild drinkwater. En waar 
geeneens een ziekenhuis is. Ik schrik van produc-
ten die zelfs bij de natuurvoedingswinkel in plastic 
zijn verpakt. Die plastic soep, daar ben ik me vijftien 
jaar geleden al in gaan verdiepen. Of de grote kloof 
tussen arm en rijk, dat is toch verschrikkelijk? Bin-
nen de kerken zijn slechte dingen gebeurd, maar er 
gebeuren ook veel goede dingen: dat je voor elkaar 
klaarstaat en elkaar helpt. 

Marijke van der Pol

Met een blauw oog en een gebroken arm/schouder praat Corrie Kievith (66), Burg Verstegen-
straat 99, medio september honderduit voordat het ‘echte’ interview van start gaat.

IN DE SCHIJNWERPER
Corrie Kievith-Metselaar:  
‘Je gezondheid is je grootste schat’

‘Ik klets te veel’
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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 27,50 euro
Maandkaart onbeperkt 40 euro
10 rittenkaart 72,50 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

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

...aangenaam.

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

Bouwt verder

Dé BouwGarant bouwpartner van particulieren en 
ondernemers, gevestigd aan het Rak 145 in Westzaan.

 www.bouwbedrijfwerkhoven.nl

Dorpsstraat 383 | 1566BE Assendelft 
075 - 687 13 73 | info@tpassendelft.nl

Erkende
kwaliteit

Afspraak
herinnering

Geen 
wachttijd

Ruime
openingstijden

Complete mondzorg
onder één dak

Algemene & cosmetische tandheelkunde
Implantologie
Mondhygiëne
Speciale aandacht voor kinderen, 
angstige patiënten en ouderen

Wij staan voor kwaliteit, 
voorspelbaarheid & duurzaamheid

HIER HAD 
UW ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN!
Voor informatie over adverteren in  

kunt u mailen naar jan.steijn@tiscali.nl
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De merkwaardigste vogel vind ik 
daarom toch wel de Koekoek. Zodra 
de kleine koekoek uit het ei komt, 
werkt hij de andere eieren of de klei-
ne pas geboren vogeltjes het nest uit. 

De adoptieouders gaan vervolgens 
braaf het koekoeksjong voeren. Dat 
‘vreemde’ jong heeft een heel grote, 
rode bek, die als signaal niet te nege-
ren valt voor de adoptievogels. Het 

lijkt erop of er heel veel bekjes te vul-
len zijn. Dus die ouders komen braaf 
met voer aanzetten. Later wordt het 
toch een echte koekoek en geen 
karekiet. Blijkbaar vaart deze vogel 
volledig op zijn natuurlijk ingebouw-
de instinct. Voor ons mensen is dit 
gedrag op zijn minst merkwaardig. 

Uit recente studies blijkt dat de  
koekoek een eigen ethisch kompas 
moeten hebben. Broertjes of zusjes 
groeien op zonder ooit een andere 
oudere koekoek gezien te hebben. 
Het wordt later toch weer een typi-
sche ‘parasitaire’ broedvogel. Blijk-
baar kent zijn gedrag een heel sterke 
genetische inslag. Dat maakt deze 
vogel een heel interessant studieob-
ject voor onderzoekers. Ik denk even 
aan bioloog en trekvogelexpert Ray-
mond Klaassen. 
De koekoek trekt in de winter naar 
het zuiden (zie plaatje) en doet volle-
dig instinctmatig. Door zenderonder-
zoek van Raymond Klaassen in 2012 
in Zweden weten we sinds kort dat 
koekoeken een heel ingewikkelde 
route vliegen en in Congo of Angola 
overwinteren, in halfopen bos. Via 
een aantal tussenstops trekken ze 
daarheen. Sommige vogels vliegen  
via Spanje over de Straat van Gibral-
tar. Andere nemen de route over 
Italië. En ze vliegen allemaal precies 
diezelfde ingewikkelde route, zonder 
afwijkingen of variaties. Het zit blijk-
baar ijzersterk verankerd in de genen. 

De koekoek roept zijn eigen naam, 
wat ongeveer klinkt als een hol aan-
houdend ‘goe-koeh’, waarbij het 
begin met iets meer nadruk en op 
iets hogere toon zit. De roep wordt 

enkel door het mannetje geuit en is 
een echte territoriumroep, die van 
april tot in juli wordt geroepen vanaf 
een hoge zitplaats. Je zult na oktober 
geen mannetjes- of vrouwtjeskoe-
koek meer horen. 
Je zou zeggen: zielig toch dat een 
koekoeksjong opgroeit zonder z’n 
eigen ouders en zonder broertjes of 
zusjes. De ouders van de koekoek 
kennen geen nazorg en gaan rustig 
na de zomer naar het verre Congo. 
Volwassen koekoeken trekken weg 
na de ei leg in juni/juli. De jonge naza-
ten vliegen veel later, in september 
en oktober naar Afrika . Als je nu in 
oktober een koekoek ziet, is het zeker 
een jong exemplaar. 

De koekoek heeft het net als vele 
andere vogels moeilijk. In heel West-
Europa zijn we in enkele tientallen 
jaren misschien wel de helft van de 
koekoeken kwijtgeraakt. De oorzaken 
zijn nog onduidelijk. Daarom werd 
2017 door Vogelbescherming en 
Sovon Vogelonderzoek terecht uitge-
roepen tot het Jaar van de Koekoek. 
Zo hopen vogelaars meer aandacht 
te krijgen voor het behoud van een 
gezonde vogelstand in het algemeen 
en voor de koekoek in het bijzonder. 

Ieder van ons zal onderstaand kinderversje wel kennen: ‘In mei leggen 
alle vogels een ei, behalve de koekoek en de griet (grutto), die leggen in 
de meimaand niet’. Generaties kleuters zijn met dit versje opgegroeid. Dat 
alle vogels in mei eieren leggen is overigens zeker niet waar. Doorgaans 
beginnen vogels vroeger. Trouwens, een kwartelkoning legt pas in juni 
een eerste ei.  Koekoeken leggen, zoals u ongetwijfeld zult weten, hun 
eieren in de nesten van een zogeheten waardvogel, zoals een kleine ka-
rekiet, heggenmus, graspieper, witte of gele kwikstaart. In totaal kan het 
koekoekvrouwtje wel in zo’n 25 nesten bezoeken en daar ongezien een ei 
in leggen. Ze specialiseert zich op een bepaalde vogelsoort of -familie. De 
eieren lijken sterk op die van de waardvogel, zoals de eerder genoemde 
kleine vogelsoorten.

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 Koekoek, je hoort hem wel 
maar ziet hem niet

Een koekoek in een boom. Foto: Truus Haars.

Kinderboekenweek 2019
Op maandag 26 november is in het Spoorweg-
museum in Utrecht onder toeziend oog van tien-
tallen kinderen bekendgemaakt dat Anna Woltz 
het Kinderboekenweekgeschenk voor de 65ste 
Kinderboekenweek schrijft. André Kuipers schrijft 
het prentenboek van de Kinderboekenweek, met 
illustraties van Natascha Stenvert.  ‘Reis mee!’ is 
het thema, waarin voertuigen centraal staan. Met 
een boek kun je elke reis maken die je wilt, een reis 
die je leven verrijkt. De CPNB is trots op de bijzon-
dere namen die dit jaar aan de jubileumeditie zijn 
verbonden.  De Kinderboekenweek is de groot-
ste leesbevorderingscampagne voor kinderen in 

Nederland. 
Met de toneelvoorstelling op reis met de boeken-
bus openden de leerkrachten van De Kroosduiker 
de Kinderboekenweek. In een overvolle schoolzaal 
keken de leerlingen van groep 1 t/m 8 naar de 
kleurrijk verklede juffen die samen met buschauf-
feur en meester Jeroen Stam van groep 8 zo uit een 
prentenboek leken te stappen De komende weken 
zullen de Leerlingen van De Kroosduiker kunnen 
genieten van veel boekenplezier.

Henk Schweitzer, 
Directeur obs De Kroosduiker
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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 



op de tuin
Ieder voordeel heeft z’n nadeel. Wij gingen in 
september op vakantie naar Frankrijk. Nou ver-
heug ik me altijd op de Franse markten met al 
die heerlijke producten. Maar wat te doen met 
de eigen oogst van aardappels, uien, courget-
tes, paprika’s, tomaten, boontjes, worteltjes, 
kool, bietjes, appels, pruimen, vijgen? Holland-
ser kan eigenlijk niet, meenemen natuurlijk. 
We hebben er twee weken van gegeten. Nee, 
de schillen gingen niet mee terug, wel nog een 
paar tomaatjes voor onderweg op de terugreis. 
Nog net zo gaaf als toen ze meegegaan waren. 
Ik moet toch nog behoorlijk wat oerinstinct van 
onze voorouders, de verzamelaars, in me heb-
ben, want ook op het terrein van ons huurhuis 
ging ik op onderzoek uit en vond heerlijke per-
ziken aan een verwaarloosde boom, evenals vij-
gen, druiven en mirabellen. Dat zijn heel kleine 
zoete pruimpjes. De grond lag ermee bezaaid, 
maar aan de boom hing nog genoeg om te pluk-
ken. Er bleef gelukkig nog genoeg over om te 
proeven bij de ambachtelijke boulangerie-patis-
serie en de fantastische boucherie. 
Inmiddels is op de tuin de tuinschouw weer 
gehouden. Dat is een ernstige zaak en vergt veel 
inlevingsvermogen, tact maar ook een zekere 
strengheid. Onze schouwmeesters hebben die 
eigenschappen gelukkig allemaal in huis en 
na overleg in het bestuur komen we tot bevin-
dingen die recht doen aan de menselijke maat 
en de afspraken die in de huisregels staan. Zo 
krijgt de één goede adviezen mee, de ander een 
opdracht en de derde een dringend verzoek. 
Zo’n tuincomplex is net de gewone wereld. 
Ieder wil zijn eigen gang gaan en gaat daarbij 
wel eens over grenzen van de ander. Rekening 
met elkaar houden om het plezierig te hebben, 
is ook op onze tuinen het devies en daar probe-
ren we zo goed mogelijk aan te voldoen. Laat de 
herfst maar komen. . 

Truus Weertman
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Rabobank continueert 
samenwerking met Roda

Begin september stond er een 
belangrijke ontmoeting op het 
programma bij Rabobank Zaan-

stad. Roda was daar uitgenodigd voor een evalu-
atie van de activiteiten van de Korfbal Academie, 
die sinds twee jaar de Rabobank Korfbal Acade-
mie heet, op het gebied van ledenwerving en het 
binden en boeien van onze jeugdleden. In prin-
cipe zou dit traject na een vaste periode van twee 
jaar aan het eind van dit kalenderjaar stoppen, 
maar stiekem was er de hoop om de samenwer-
king langer voort te kunnen zetten. 
Samen met partners KorfbalKids (van Jelmer 
Knossen, die ondersteunt bij het werven van 
jeugdleden) en Kaper Coaching (van Chris Kaper, 
die de jeugdtrainers begeleidt op tactisch, tech-
nisch en organisatorisch vlak), was er een pre-
sentatie opgesteld waarin alle activiteiten en 
resultaten van het seizoen 2018-2019 helder uit-
eengezet waren. 
Tijdens het overleg belichtten wij onze aanpak, 
de resultaten, wat er succesvol verliep en waar 
nog wat te verbeteren valt. Roda heeft het afge-
lopen seizoen meer dan 20 nieuwe jeugdleden 

mogen verwelkomen (naar aanleiding van de 
basisschoollessen, schoolkorfbal en -lessen en de 
Rabobank Giga Kangoeroedag) en het ledenver-
loop bij de jeugd is beperkt gebleven. Ook heb-
ben alle teams het nieuwe seizoen weer trainers 
en coaches en is er extra aandacht besteed aan 
het contact met de ouders om zo snel in te kun-
nen spelen op wat er gebeurt binnen de teams.
Nog geen twee weken na het overleg heeft de 
Rabobank aangegeven de samenwerking voor 
nog eens twee jaar voort te zetten! Dit is abso-
luut fantastisch nieuws en een geweldige steun 
in de rug om op dezelfde weg door te gaan. Aan-
dachtspunten worden het begeleiden van de 
technische jeugdcommissie en jeugdtrainercoör-
dinatoren, zodat zij na deze tweede periode zon-
der ondersteuning van buitenaf dit beleid voort 
kunnen zetten. Een mooie uitdaging die Roda 
graag aangaat met de hulp van Chris en Jelmer en 
de geweldige groep vrijwilligers die we rijk zijn!

Joris Theewis, voorzitter Roda

Popdienst met Leonard Cohen
De popdienst van dit jaar wordt een Leonard 
Cohen-dienst. Wie kent niet zijn bekendste num-
mer ‘Hallelujah’? Ook de jongere generatie kent dit 
nummer door de vertolking die Lisa ervan gaf bij 
‘The Voice of Holland’. De oudere generatie kent 
het misschien door de cover van Jeff Buckley of 
John Cale. Maar de oorspronkelijke versie is toch 
echt van Leonard Cohen. Het is niet meer voor te 

stellen dat dit nummer in eerste instantie helemaal 
niet aansloeg. Nu wordt dit lied ook in kerkdien-
sten, rouw- en trouwdiensten volop gezongen dan 
wel beluisterd. 
Maar … wie begrijpt eigenlijk waar het lied over 
gaat? Het ‘Hallelujah’ wordt altijd uit volle borst 
meegezongen, maar wie op de tekst let, ziet dat 
dat niet gepast is. In het lied zitten verwijzingen 
naar het verhaal van ‘David en Bathseba’ en van 
‘Simson en Delila’. Wat heeft dat te betekenen? 
Kortom: voer voor een popdienst! Op zoek naar de 
diepere betekenis achter het lied. Het thema van 
de dienst is ‘Gebroken, maar niet stuk’, naar aanlei-
ding van die beroemde zin uit het lied Anthem: ‘In 
alles zit een barst; maar zo komt het licht binnen’. 
Het wordt dit jaar een ingetogen dienst, waarin de 
solozanger Martijn van Kogelenberg de liederen 
van Cohen zal vertolken. Net als Cohen heeft hij 
een prachtige warm stem waarmee hij je van de 
sokken blaast. 
De toegang tot de dienst is gratis. Wel is er een 
collecte voor de kerk en voor een opvanghuis 
van het Leger des Heils in Zaandam voor dak- en 
thuisloze jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Meer 
weten? Kijk op www.pgwestzaan.nl of mail naar  
predikant@pgwestzaan.nl

Datum: zondag 17 november
Aanvang popdienst: 17.00 uur
Aanvang voorprogramma: 16.30 uur 
(deur open: 16.00 uur) 

Leonard Cohen
Popdienst

ZONDAG 17 NOVEMBER

Krachtige, inspirerende teksten en 
bekende songs als ingetogen zoektocht 
naar licht in donkere herfstmaanden 

Grote Kerk 
WESTZAAN

ZIN IN POP PRESENTEERT:
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Gebroken maar 

niet stuk
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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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TV Westzaan 
trots op 
minicourt

Het is niet te missen. Iedereen die het sportpark 
van Westzaan aan het Zuideinde opkomt, ziet 
het meteen. Waar eerst een grijze betonplaat en 
een hekwerk het terrein van de tennisclub mar-
keerden, is nu een gloednieuwe kleurrijke mini-
baan verrezen. Met het nieuwe minicourt hoopt 
de tennisvereniging de jeugd enthousiast te 
maken voor de tennissport. Zelfs de allerklein-
sten kunnen hier in een veilige omgeving een 
balletje slaan op een ‘echte’ tennisbaan. Maar 
ook volwassen spelers kunnen even inspelen of 
de muur uitdagen voor een potje tennis. 
Ook zijn de vier kunstgrasbanen vernieuwd en is 
er ledverlichting aangebracht, waardoor de ten-
nisbanen niet alleen het gehele jaar door kun-
nen worden bespeeld, maar ook tot in de late 
uurtjes. Voor nieuwe leden is er een aantrekke-
lijke aanbieding om kennis te maken met tennis. 
Ga naar: www.tvwestzaan.nl  

Kerstmarkt Grote Kerk
Op 14 december wordt weer de jaarlijkse kerst-
markt in de Grote Kerk gehouden. Van 10.00 tot 
16.00 á 17.00 uur is de kerk omgebouwd tot een 
sfeervolle kerstmarkt met veel gezelligheid, 
muziek en uiteraard allerlei lekkers op het hore-
caplein. De kerstmarkt maakt geen onderdeel uit 
van de Winterfair 2019. Deze begint aansluitend 
vanaf 16.00 uur . Er is een geringe overlap in tijd. 

Dus een prima idee om de tweede helft van de 
middag onze gezellige en muzikaal ondersteunde 
markt te bezoeken. 
Er is nog een zeer klein aantal kraamruimten vrij. 
Voor € 30,-- kunt u een kraam huren. Dit bedrag 
komt volledig ten goede aan een goed doel. Voor 
dat geld krijgt u de beschikking over een kraam 
met afdak. Koffie en thee gedurende de dag zijn 

vrij. Er wordt geen verdere bijdrage gevraagd. 
Bent u creatief, maakt u mooie dingen (in de kerst-
sfeer)? Wij nodigen u graag uit om deel te nemen. 
Neem contact op met Peter Huisman (075-6280 
057) of stuur een e-mail naar kerstmarktpgwest-
zaan@gmail.com. U ben van harte welkom.

de kerstmarktcommissie

De Westzaanse Winterfair
Ook dit jaar wordt Westzaan omgetoverd tot een 
prachtige winterfair vol twinkelende lichtjes, bran-
dende vuurkorven en een gezellige kerstmarkt. 
De Westzaanse Winterfair is drie jaar achtereen 
georganiseerd door Puur Zaans. Helaas kan Denise 
de Vries, eigenaresse van Puur Zaans, om gezond-
heidsredenen de winterfair niet meer (volledig) 
alleen organiseren. Ze heeft de hulp ingeroepen 
van de Westzaanse Gemeenschap. Die was blij ver-
rast en wilde graag de organisatie mede op zich 
nemen. Puur Zaans en de Westzaanse Gemeen-
schap hebben de handen ineengeslagen en gaan 
samen een mooie vierde editie neerzetten.

De Westzaanse Winterfair is een begrip geworden 
in de Zaanstreek. Over krap twee maanden is het 
weer zover: zaterdag 14 december van 16.00 tot 
22.00 uur in de Kerkbuurt en de Zeilenmakers-
straat. De organisatie is druk bezig met de voorbe-
reidingen om er weer een te gekke en mooie editie 
van te maken. De winterfair trekt zo’n 8000 tot 
10.000 bezoekers. De vierde editie belooft weder-
om een sfeervol én feestelijk spektakel te worden. 
We hebben nieuwe activiteiten en voor de kinde-
ren is er dit keer ook meer te doen. De organisatie 
hoopt dit jaar op een mooie samenwerking met 
buurtbewoners en lokale ondernemers. Alle hulp 
is dus welkom. 
Er zullen ruim 60 standhouders aanwezig zijn. U 
kunt dus heerlijk struinen over de kerstmarkt met 
een vleugje vintage en lifestyle, lekker eten bij ver-
schillende ‘creatieve’ foodstands en foodtrucks, 
een drankje komen drinken aan de gezellige bar in 

de verwarmde feesttent op de Zeilenmakersstraat 
en tegelijk genieten van muzikale optredens onder 
het genot van warme glühwein en andere winterse 
versnaperingen en zoetigheden. 
Dit jaar beleef je intense vreugde en vertier en zijn 
er leuke nieuwe activiteiten. Zo hebben we voor 
de stoere mannen onder ons een wedstrijd ‘boom-
stamzagen’ en kan er genoten worden van een pot-
je spijkerslaan. Voor de kinderen is er ook genoeg 
te doen: touwtje trekken, schminken, op de foto 
gaan en zo voort. Warm u op bij een vuurkorf of in 
de feesttent en kijk en luister naar liveoptredens 
van onder andere de Zaanse Theaterschool, Cocoa 
River, Cantantes, Vocalgroup Saensation, Popkoor 
Ongeremd en natuurlijk onze ‘specal guest’, maar 
die houden we nog even geheim. Geniet van de 
twinkelende lichtjes, maar let wel op de mistle-
toe. Voor je het weet sta je met iemand onder een 
maretak: dan moet je die ander zoenen. 

U kunt ons ook volgen op Facebook: westzaanse 
winterfair 2019

Nieuw bestuur Bedrijvencontact
Bedrijvencontact Westzaan heeft sinds dit jaar 
een nieuw bestuur. Tom Nooij en Wouter de Haas 
delen nu het voorzitterschap. Het bestuur bestaat 
verder uit Mireille van der Werff (secretaris), Co de 
Wagemaker (lid) en Nils Hoorn (penningmeester).

Bedrijvencontact Westzaan heeft als doel de belan-
gen van ondernemers in het dorp te behartigen en 
hun een actief netwerk te bieden. Daarvoor organi-
seert de vereniging vier keer per jaar bijeenkomsten 
met interessante sprekers (themabijeenkomsten), 
excursies en bedrijfsbezoeken. Bedrijvencontact 
Westzaan staat open voor alle ondernemers die 
werken of wonen in Westzaan. 

Sinds 2010 is Bedrijvencontact Westzaan een zelf-
standige vereniging en tot dit jaar heeft Ed Pielken-
rood met veel plezier het voorzitterschap vervuld. 
Hij introduceerde de excursies en bedrijfsbezoeken 
zoals we die nog elk kwartaal organiseren. Daar-
naast konden we altijd rekenen op de boekhoud-
kundige kwaliteiten van Gerbrand Kruijver. Wij 
danken hen voor hun inzet! Het nieuwe bestuur zal 
de door hen ingezette koers blijven volgen.

Mireille van der Werff,
www.bedrijvencontactwestzaan.nl
info@bedrijvencontactwestzaan.nl
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Een app die 
je uitgaven 
categoriseert. Slim.
Zien waar je geld naartoe gaat? Onze app brengt je uitgaven 
slim en overzichtelijk in kaart.

De Rabo App blijft zich vernieuwen

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

advocaat in strafzaken
www.oldenburgadvocaat.nl

oldenburg

J.J. Allanstraat 53 J.J. Allanstraat 53 J.J. Allanstraat 53 1551 1551 1551 RA WestzaanRA WestzaanRA Westzaan
t 020 3200223 m 06 24735843 info@oldenburgadvocaat.nl
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Levende adventskalender in Westzaan
 ‘Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Leven 
door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker 
dan de sterkste storm. Gekleurder dan het grauwe 
om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn, dat 
wil toch iedereen?’( Willeke Alberti). Zo begint het 
actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
In 2030 zijn er 2,1 miljoen mensen boven de 75 
jaar. En met de meeste van die ouderen gaat het 
fysiek gelukkig goed. Maar tussen gezond zijn en 
je goed voelen, zit soms een wereld van verschil, 
want meer dan de helft van de 75-jarigen zegt zich 
eenzaam te voelen.
Die eenzaamheid begint vaak bij het stoppen met 
werken, het wegvallen van een geliefde of niet zo 
gemakkelijk meer naar buiten kunnen. En voor je 
het weet gaan er dagen voorbij zonder dat oude-
ren iemand spreken. Het doel van ‘Eén tegen een-
zaamheid’ is de trend van eenzaamheid onder 
ouderen eerder te signaleren en te doorbreken. We 
willen met elkaar een beweging op gang brengen 
en stimuleren. Maar lokaal, in het dorp, in de straat, 
bij de deur en achter de deur is waar we met elkaar 
het verschil kunnen maken. Daarom willen we in de 
donkere decembermaand (de adventsperiode) een 
levende adventskalender maken. 
U kent ze wel, de adventskalenders waarmee we 
aftellen naar Kerst. Iedere dag wordt er een luikje 
geopend, waarachter zich iets bevindt. De levende 
adventskalender heeft hetzelfde idee. Iedere dag 
gaat er in ons dorp een deur open bij een gast-
adres. En achter die deur is er koffie en thee, maar 
ook een goed gesprek, een mooi verhaal of een 

luisterend oor. Het is de bedoeling dat er vanaf 27 
november iedere doordeweekse dag ergens in het 
dorp een deur opengaat. Zodat we ook in Westzaan 
met elkaar het verschil kunnen maken. Er komt een 
poster/flyer waarop alle open deuren staan met de 
datum waarop u van harte welkom bent!

Diana Doorn, voorzitter PR Grote Kerk

Sundays@Staphorsius
Momenteel kan bij Galerie Staphorsius de tiende 
editie van de expositie Natuurlijk Natuur worden 
bezocht. Onder de titel Sundays@Staphorsius is er 
ook een aantal zondagopeningen waarbij verschil-
lende kunstenaars demonstraties geven van hun 
werkwijze. Zo zal op zondagmiddag 3 november 
Ala Khonikava vertellen over haar fascinatie voor 
de natuur. Ze schildert voornamelijk landschap-
pen en laat zich hierbij inspireren door de natuur 
om haar heen. Ze gebruikt hierbij acryl en mixed-
media en werkt doorgaans op groot formaat in een 
impressionistisch romantische stijl. De pracht en 
kwetsbaarheid van de natuur zijn hierbij voor haar 
een belangrijke inspiratiebron.

Op zondagmiddag 17 november zullen Hennie van 
Dijk en Alexander Smith in de galerie aanwezig zijn. 
Van Dijk schildert voornamelijk in realistische stijl 
met acryl of olieverf op doek of paneel. De details 
worden zorgvuldig uitgewerkt, waarbij licht en 
schaduw een belangrijke rol spelen in het bereiken 
van de juiste vormen en kleurtonen. Uiteindelijk 
hebben zijn schilderijen zoveel detail, dat de dieren 
en/of objecten zeer realistisch zijn geschilderd en 
de kijker zou denken dat de werken ‘leven’.
Smith is een figuratief realistisch kunstschilder met 
een hart voor ambacht en techniek. Hij gebruikt 

hierbij vooral de glaceertechniek; een tijdrovende 
manier van schilderen waarbij vele transparante 
lagen over elkaar worden geschilderd om een schil-
derij op te bouwen.

Natuurlijk Natuur is een expositie van  heden-
daagse  schilderijen, tekeningen en beelden 
in  realistische stijl met het thema natuur en is 
vrij toegankelijk. 
Galerie Staphorsius, J.J. Allanstraat 287b, Westzaan
Tot en met zaterdag 28 december 2019
Dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur 
Zondagmiddag 3 en 17 november van 13.00 tot 
17.00 uur

Alexander Smith - The Crossing 100 x 150 cm.

Herleving 
Op de zaterdagen 26 oktober, 2 november, en 9 
november speelt toneelvereniging Herleving. 
Zie elders in dit blad.

Bridgedrive
Zondag 10 november aanvang 13.30 uur  
bridgedrive, aanmelden via de mail: peteren-
will@gmail.com of op zondag uiterlijk tot 12 
uur telefonisch: 075-6310 352. Kosten € 8,- per 
paar. Er zijn leuke prijzen te winnen.

Kezen
Zondag 17 november keezmiddag, aanvang 
13.00 uur, aanmelden via de mail info@dorps-
huis-westzaan.nl of telefonisch 075-6310 352. 
Entree € 5,- Hiervoor krijgt u gratis koffie of 
thee en er zijn leuke prijzen te winnen.

Historisch Vereniging
Donderdag 21 november, aanvang 20.00 uur 
algemene ledenvergadering van de Histori-
sche Vereniging Westzaan, ook toegankelijk 
voor niet-leden!. Er wordt teruggekeken op het 
achterliggende jaar. In een korte presentatie 
hoort u de stand van zaken.
Na de pauze volgt er een lezing en presenta-
tie door de heer Renee Ros van de Stelling van 
Amsterdam. Hij heeft een boeiend verhaal over 
dit verdedigingswerk,  waarin ook Westzaan 
een rol speelt. Om 9 uur begint de lezing, ook 
niet-leden zijn van harte welkom.

Voorstelling
Na het succes van Kerstfeest in de Jordaan is 
daar nu de spiksplinternieuwe voorstelling: 
Een hemelse Kerst in de Jordaan. Maar dan in 
De Kwaker in Westzaan!
Natuurlijk weer met Johnny Jordaan (Rob 
van de Meeberg), Tante Leen (Marjolijn Touw) 
en Willy Alberti (Harry Slinger), die vanuit de 
hemel terugkijken op de gezellige kerstdagen 
in de Jordaan.
Het bekende trio zingt alle klassiekers die hen 
zo groot maakten. Een heerlijk feest der herken-
ning, met een lach en een traan, onversneden 
Jordanese humor, prachtige kerstliederen, een 
goddelijk engelenkoor en de rasmuzikanten 
Bert Stoots (piano) en René Tok (accordeon).
Speeldata: donderdag 12 december t/m zondag 
15 december. Kaarten zijn te bestellen via de 
site: www.nederlied.nl/kerst-in-de-jordaan
Vrienden van De Kwaker krijgen € 5,- korting per 
kaart. De kaarten zijn rechtstreeks te reserveren 
bij De Kwaker, info@dorpshuis-westzaan.nl of 
telefonisch op 075-6310 352.
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Terugblik in fotovlucht
Druk, geslaagd en vele activiteiten, een paar 
woorden om deze supereditie van De Dag van 
Westzaan te beschrijven. De dag begon vroeg. 
Bij de start van de oldtimers werd het drukker 
en drukker. Het waren er dit jaar veel en dat 
zorgde voor een superopening van de dag. Na 
de rit stonden diverse oldtimers verspreid door 
het dorp, waardoor ze van dichtbij te bezichti-
gen waren. 
Na de stoet openden meer dan 30 verenigin-
gen, instanties, stichtingen en particulieren 
hun deuren. De pendelbus bracht de bezoe-
kers van punt naar punt, maar ook veel men-
sen liepen of reden op de fiets door het dorp. 
De plattegrond op www.westzaan.nl en op de 
sociale media is heel vaak bekeken.
Het was een zeer geslaagde editie en we hopen 
het volgend jaar weer te doen, maar dat hangt 

af de wegwerkzaamheden die gaan plaatsvin-
den. Wilt u de volgende keer ook helpen met 
de voorbereidingen of gaat u dan ook open, 
geef u dan op via ddvwikdoemee@gmail.com. 
Volg ons om op de hoogte te blijven: 
Facebook: De Dag van Westzaan 
Instagram: de dag van Westzaan
Snapchat: dagvanwestzaan

Dewi Fraij

De brandweerauto van Davidson reed voorop in de stoet van de klassieke auto’s.

Drukte bij ThesingBike op J.J. Allanstraat 57.

Eén van de oldtimers opgesteld.

Tractoren staan opgesteld bij De Kwaker.Het Dagorkest Zaanstreek-Waterland treedt op in de Grote Kerk.
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Mais Tostadas
- hoofdgerecht
- bereidingstijd: 25 minuten

Wat hebben we nodig:
• 8 gordita’s (kleine tarwetortilla’s)
• 1 blikje refried black beans (zwarte bonenspread)
• 1 blikje mais (400 gram)
• 1 kleine rode ui, fijngesnipperd
• ½ rode peper, zaden verwijderd, fijngehakt
• 4 eetlepel mais- of zonnebloemolie
• 20 gram koriander, fijngehakt
• ½ limoen
• 2 eetrijpe avocado’s
• 200 gram feta
• 2 eetlepels gehakte bieslook 

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180°C. Bak de gordita’s 
op een bakplaat 8 minuten in het midden van de 
oven tot ze krokant zijn. Warm de bonenpuree 
op in een steelpan. Roer goed en voeg eventueel 
een paar eetlepels water toe om het smeerbaar-
der te maken. Laat de mais uitlekken en meng die 
in een kom met de rode ui, de rode peper, de olie 
en de helft van de koriander. Rasp de schil van de 
limoen erboven en pers het sap erboven uit. Meng 
de salsa goed door. Snijd de avocado’s rond de pit 
doormidden en pel de schil eraf. Verwijder de pit 
en snijd de helften in. Besmeer de gordita’s met de 
bonenpuree en verdeel de salsa erover. Brokkel de 

Tegenwoordig wordt het steeds meer gepromoot om zeker één keer in de week een vegetarische maal-
tijd op tafel te zetten. En dat is zeker niet verkeerd! Een dagje zonder vlees kan lekker zijn. Mensen 
kiezen voor vegetarische voeding uit verschillende overwegingen. Zo kunnen behalve gezondheidsmo-
tieven ook ethiek, religie en zorg om dierenwelzijn en het milieu een rol spelen. De carnivoor onder ons 
kan een kleine bijdrage leveren door een vegetarische dag in te lassen. Een heerlijk Mexicaans recept.

feta eroverheen. Serveer elke tostada met reepjes 
avocado en strooi de rest van de koriander en de 
bieslook erover.

Weetje:
Tostada is een geroosterde of gefrituurde Mexicaan-
se tortilla. De tostada kan zo worden gegeten, maar 
vormt meestal de basis van een gerecht, waarbij 
ingrediënten op de tostada worden toegevoegd. De 
oorsprong van de tostada is het gebruik van de tor-
tilla, vergelijkbaar in Nederland met de tosti, om oud 
brood weer eetbaar te maken.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Nieuw seizoen
Op 24 september startte de activiteitencommis-
sie met het nieuwe seizoen. Na een toespraak 
van de voorzitter Erna van Gils werd het tijd voor 
de muzikale  nieuwkomers Joke & Emiel om de 
stemming erin te brengen. Dit duo had tekst-
boekjes mee en daar werd gretig gebruik van 
gemaakt om uit volle borst mee te zingen.
De opening is altijd weer een middag vol gezel-
ligheid met een hapje en een drankje. De bewo-
ners waren weer aan deze gezelligheid toe na 
voor hen toch een lange zomerstop! Fijn dat er 
in die tijd altijd twee leuke gebeurtenissen zijn, 
zoals het jaarlijkse uitje, dat in de maand juni 
plaatsvindt en het Samen Zomeren in de maand 
augustus.

Toch is het niet echt stil in de zomertijd, want 
zowel klaverjassen, tai chi, koersballen, wijkres-
taurant en het koffieuurtje op de dinsdag en de 
donderdag gaan altijd gewoon door. Nieuw is 
dat ook het sjoelen in de volgende zomerstop 
doorgaat.

Nogmaals, het is goed te weten dat bij deze acti-
viteiten ook mensen van buitenaf zeer welkom 
zijn. Schroomt u niet en kom eens gezellig langs.
Zoals altijd blikken wij in de volgende editie 
terug op de vorige maand.

Programma november
5  november     bingo
12 november     muzikale gast  Ed Vermeulen
19 november     Digitale Beeldbank
26 november     filmmiddag

Marion Bruins

Activiteiten Lambert Melisz

Joke en Emiel brachten de stemming er goed in.

Mijn lieve familie
Bij het thema ‘familie’ 
van de methode Peu-
terplein lezen we uit het 
schootboek verhalen 
over Anna en haar fami-
lie. Anna viert feest en 

nodigt haar familie uit. Anna bakt ook samen met 
mama een taart voor het feest, en met haar papa 
dekt zij de tafel. Anna’s kleine broertje Lars helpt 
ook mee. Er komt een heleboel familie op bezoek 
bij Anna: opa, oma, neven en nichten. We praten 
met de peuters over welke familie zij zelf hebben. 
De ene peuter heeft een nog lievere opa en oma 
dan de andere. En op de vraag wie er met zijn opa 
of oma wel eens lekker gaat knuffelen, reageren 
de peuters enthousiast. Zij laten dan ook zien hoe 
dat knuffelen eruitziet en slaan de armen om zich-

zelf of hun buurman of buurvrouw heen. 

We gebruiken natuurlijk ook andere materialen 
om het thema goed aan bod te laten komen. Zo 
tellen en benoemen we samen met de peuters 
op het themabord de familieleden, de kleuren en 
begrippen zoals: de baby, een mama, een papa, 
een broer en een zus. Ook maken de peuters een 
plakwerk met een foto van hun familie. Deze foto’s 
worden regelmatig aan tafel gezien en besproken. 
De peuters herkennen dan hun eigen foto of zijn 
ernaar op zoek. Daarnaast lezen we verhaaltjes 
voor uit Jip en Janneke over familie, zingen we 
liedjes en doen we beweegspelletjes, zoals het 
poetsen met een doekje.

Babino peuteropvang Westzaan,
Mariska, Amber en Sarah

Eén van de oldtimers opgesteld.
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Ruimte huren in het Reghthuys

Het Reghthuys heeft drie ruimtes die ieder een 
geheel eigen sfeer uitademen, welke in hoofdzaak 
wordt bepaald door stijl, omvang en kleurstelling. 
Het gehele gebouw is verlevendigd met een groot 

aantal schilderijen, die u laten zien hoe Westzaan 
er in vroegere dagen uit zag. Ook een gedeelte van 
de inventaris stamt uit vorige eeuwen.
Sinds september 2019 werken wij samen met een 
cateraar en een bloemist. Dit maakt het moge-
lijk dat wij als bestuur nog meer faciliteiten in het 
gebouw kunnen aanbieden: 
 - Na de huwelijksvoltrekking kunt u ook uw trouw-
receptie houden in het Reghthuys, waarna de 
Reghtzaal kan worden omgetoverd tot een 
romantische gelegenheid voor uw dinerbuffet. 
Maar u kunt de mooiste dag van uw leven natuur-
lijk ook afsluiten met een skyhigh feest in De 
Watertoren. De bloemdecoraties kunnen geheel 
in uw eigen stijl worden verzorgd.
 - Een receptie ter gelegenheid van een bedrijfsju-
bileum of huwelijksjubileum, een bijeenkomst 
met uw dispuut, een diner- of lunchbuffet met het 
bestuur van uw vereniging of Rotary-afdeling. 
 - U bent jarig of heeft een familiereünie. Ook dit 
kunt u vieren in het Reghthuys, al dan niet met 
gebruikmaking van de catering.
 - Gelegenheid tot opbaren in de Weeskamer, uit-
vaartplechtigheid in de Reghtzaal en condole-
ance zowel in de Reghtzaal als in de Weeskamer.

Daarnaast is het Reghthuys ook geschikt voor het 
gebruik door en voor:
 - Verenigingen die zijn aangesloten bij de West-

zaanse Gemeenschap. Wij bieden hun de moge-
lijkheid om eenmaal per jaar voor € 50,00 (indien 
schoonmaken door ons dient te gebeuren wordt 
€ 25,00 extra in rekening gebracht) van 20.00 tot 
22.00 uur gebruik te maken van de Reghtzaal. 
Reserveren via onze website. 
 - Workshops: de Weeskamer is snel om te toveren 
tot een ruimte waarin workshops gegeven kun-
nen worden, bijvoorbeeld voor het maken van 
herfst-, kerst- of paasstukken.
 - Muziekuitvoeringen: naast de pianoconcerten 
met Ronald Willemse op zaterdag 2 november, 
zondag 15 december, zondag 26 januari, zaterdag 
7 maart en zondag 19 april. Aanvang concerten 
15.00 uur. De Reghtzaal is ook geschikt voor uit-
voeringen met uw muziekleerlingen of uw eigen 
ensemble.
 - Vergaderingen: in de vergaderzaal de IJkkamer is 
plaats voor 20 personen.

Reserveren via de agenda van stichting  
’t Regt Huys: www.reghthuyswestzaan.nl
Voor meer informatie: Joke Smit, voorzitter 
bestuur Stichting ’t Reght Huys Banne Westzaan,  
06-2953 7739 of info@reghthuyswestzaan.nl

EHBO-diploma’s uitgereikt
Donderdagavond 3 oktober zijn aan alle negen 
cursisten de EHBO-diploma’s uitgereikt. Dit 
gebeurde in het Reghthuys, waarbij ook een 
grote groep gevorderde EHBO-ers aanwezig 
was, en natuurlijk ook de trotse instructeur John 
Luten. Aan het begin van de avond werden de 
aanwezigen zeer verrast door onze voormalige 
dorpsbewoner Erna Sluis van de stichting Maat-
schappelijke Ondersteuning Zaanstreek-Water-
land. Zij overhandigde aan voorzitter Ton Spijker 
een junior-reanimatiepop ter waarde van €1995, 
die noodzakelijk is voor examens, maar ook voor 
gevorderden om hun reanimatievaardigheden bij 
te houden. Deze pop is voorzien van alle nieuwe 
snufjes om te registreren of het reanimeren op de 
juiste wijze gebeurt. De vereniging is hier zeer blij 
mee. We hopen dat ze de vaardigheden nooit in 
de praktijk hoeven te brengen, maar als het toch 
een keer nodig is, willen we er klaar voor zijn.

Van Westzaanse 
werkplaats naar 
Weefhuis
Een paar jaar geleden vonden de Westzaanse kun-
stenares Joanne Zegers en de kunstenaars Theo de 
Bruyn, Mieke Cosemans, Hennesien van Walder-
veen, Oscar Aberson en Ester Hans elkaar in het 
praten over hun vakgebied. Zij hebben (of hadden) 
allen een binding met de Zaanstreek. 
De vragen die langskwamen in hun gesprekken 
raakten alle facetten van het kunst maken: Wat 
drijft je, wat inspireert je, waar ga je heen, hoe 
pak je het aan, wat heb je nodig en wanneer is het 
goed?
Daarbij ervoeren ze telkens opnieuw elkaars ver-
schillen. Dat is het mooie van kunstenaar zijn: je 
wordt met de neus op de feiten gedrukt dat je 
allemaal anders bent. Daarom praten ze graag met 
elkaar en blijft het interessant. 
Het uitwisselen van gedachten blijkt nog een voor-
deel te hebben: het geeft een tegenwicht aan het 
alleen bezig zijn in het atelier, de werkplaats. Je zou 
kunnen zeggen dat deze groep van binnen naar 
buiten werkt: van de werkplaats naar het Weef-
huis. Van praten naar exposeren. 
Het Weefhuis, zaterdag 9 en zondag 10 november, 
van 13.00 tot 17.00 uur, Lagedijk 39 te Zaandijk

Joanne Zegers, kunst en educatie

De trotse geslaagden. Achteraan: Cynthia Batterman, Lisa 
Leenstra. In het midden: Erik Visser, Stan Waal, Carolina van 
Steen. Vooraan: Martijn van den Dongen, Rebecca Waal, Lisa 
van den Dongen en Pieter Oostrom. Foto: Fred Eerenberg.
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De kunst van lekker lezen
Nieuwe boeken zijn altijd een feest om voorge-
lezen te worden bij de Kindertuin én om zelf te 
lezen, te bekijken en te voelen natuurlijk! Het is 
Kinderboekenweek en we hebben al weer nieuwe 
favoriete prentenboeken. Wist je dat (interactief) 
voorlezen aan kinderen ervoor zorgt dat kinderen 
een grotere woordenschat ontwikkelen en beter 
zijn in taal op school? Kijk op www.boekstart.nl 
voor meer informatie en haal ook voor thuis het 
Boekstartkoffertje op.
Lezen is een vast onderdeel in ons in het dagpro-
gramma op het kinderdagverblijf en de naschool-
se opvang. Lees ook met ons mee en kom naar 
één van de inloopochtenden van het PeuterCafé. 
Je kunt komen kijken hoe ons PeuterSpeellokaal 
er uit ziet, maar je kunt ook komen om je kind 
gezellig met andere kinderen te laten spelen en 
kennis te laten maken met de school Wij-Land.  

De inloopochtend PeuterCafé is één keer per 
maand en geheel vrijblijvend.
Check onze website www.kindertuin.nu voor de 
data en de locaties in Westzaan en Assendelft.

Visclub De Braak seizoen 2019
Ook dit jaar zijn we als visclub weer actief geweest 
op de ons bekende locaties. Dit seizoen hebben 
we het bijzonder getroffen, daar het op alle 15 

avonden hoegenaamd droog is gebleven. De 
vangsten bleven dit jaar wat achter ten opzichte 
van voorgaande jaren, maar dat kwam mede 
doordat we, door werk en andere omstandighe-
den, niet iedere avond met een volle bezetting 
aantraden,. Het totaal aan gevangen vis was dit 
jaar 21.845 cm. In 2018 was dat 23.075 cm. en in 
2017 23.635 cm. 

De einduitslagen van de diverse onderdelen zijn:
1e en algemeen kampioen: 
Cees Sopjes met 3449 cm.
2e en dameskampioen: Bets Mulderij met 2743 cm.
3e Cederik van Hinte met 2463 cm
4e Piet Kempenaar met 1911cm.
5e Angelica Sterk met 1552 cm.

De koppelwedstrijd werd dit jaar gewonnen door 
Jordy van Unen met 250 cm en Cees Sopjes met 
349 cm. In totaal dus 599 cm.
De grootste vis werd gevangen door Cees Sopjes, 
een snoekbaars van 83 cm.
De van Heuckelumcup is dit jaar voor Jan Lagrouw. 
De poedelprijs is dit jaar voor Jolanda Kat.

Voor dat ik afsluit, wil ik een ieder bedanken voor 
toch weer een goed seizoen en in het bijzonder 
de sponsors: Rentenaar hengelsport Koog aan de 
Zaan, New Cakes Wormer, Hengel Sport Spaken-
burg en Sabine Bloemberg bloemenshop West-
zaan.

Visclub De Braak, Cees Sopjes

Sinterklaasintocht Westzaan
Als Sinterklaas in de Zaanstreek is dan slaapt hij in 
het Reghthuys in Westzaan. Dat weet iedereen in 
de Zaanstreek, zelfs de burgemeester! Op woens-
dag 4 december kunnen vanaf 10.00 uur alle kin-
deren een kijkje komen nemen in de slaapkamer 
van Sinterklaas in het Reghthuys. Komen jullie 
allemaal langs?
In Apeldoorn komt Sinterklaas met de trein, maar 
in Westzaan komt Sinterklaas gewoon met de 
boot. Op zaterdag 16 november zullen om 17.00 
uur de boten weer aanmeren bij het Julianaplein 
op de Zuid. Sint en pieten en natuurlijk alle grote 
en kleine kinderen worden welkom geheten door 
Marcel Kramer en Daan de Groot.
 Vanaf het Julianaplein gaat Sinterklaas, voorafge-
gaan door praalwagens en muziek, op weg naar 
het Reghthuys in Westzaan-Noord. Ook dit jaar 
hoopt de commissie dat alle Westzaners langs de 
route hun huis en tuin zullen versieren en verlich-
ten!  Onderweg zal de aanwijspiet de vijf leukste/
mooist versierde tuinen belonen met een leuke 

attentie!
Vanaf 19.00 uur verwelkomt Marcel Kramer de 
Sint muzikaal op het podium bij het Reghthuys. 
Het bezoek van Sinterklaas eindigt om 19.30 uur 
met de beroemde balkonscene: ‘Sint gaat slapen’. 
Kijk voor alle informatie, activiteiten, de route etc. 
op www.sintwestzaan.nl. De foto’s van de intocht 
worden ook dit jaar gemaakt door Fred Eerenberg 
en zullen op de website worden geplaatst.

De Sinterklaasintocht in Westzaan is niet alleen 
enorm populair bij Westzaners, ook uit de verre 
omtrek komen mensen naar Westzaan en het 
worden er elk jaar meer! Dat is een compliment 
voor u, voor ons, voor jullie allen. Maar dat brengt 
ook meer veiligheidsmaatregelen met zich mee 
en daarom gelden de volgende spelregels:
 - Als de Sinterklaasstoet vertrekt vanaf het Rak 
sluit het (fietsende, lopende) publiek pas aan ná 
de brandweerauto.
 - Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om 

in de stoet zelf  mee te fietsen, te lopen, of aan 
karren ‘te hangen’.
 - Als u onderweg aansluit, dient u dit te doen ná 
de brandweerauto.
 - Wees altijd extra voorzichtig met uw kinderen in 
de buurt van de paarden.
 - Bij het kruispunt Kerkbuurt/Zeilenmakersstraat/
Watermolenstraat dient het publiek achter de 
dranghekken te blijven, zodat Sinterklaas rustig 
kan afstappen en lopend zijn tocht door de Kerk-
buurt kan vervolgen.
 - Het publiek achter de brandweerwagen blijft 
even wachten tot de stoet de Watermolenstraat 
inrijdt. Daarna kunnen ook deze mensen naar 
het Reghthuys.

Meer informatie is te vinden op 
www.sintwestzaan.nl of op onze 
facebookpagina. Tot 16 november!

commissie Sint in Westzaan

Het draait 
om mensen
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Wij 
zetten alles op alles om mensen met een licha-
melijke beperking af en toe een leuke dag te 
bezorgen. Daarom denken we in oplossingen: 
er kan zoveel meer dan je denkt. We doen alle 
activiteiten samen met de Zonnebloemafdeling 
Assendelft.
Om dit te kunnen realiseren, zijn wij op zoek naar 
een verpleegkundige/verzorgende die af en toe 
mee kan met uitjes of bij activiteiten. En nieuwe, 
enthousiaste vrijwilligers die ons team willen 
versterken, want vele handen maken licht werk. 
Tevens zijn we op zoek naar  bestuursleden. 

Anneke van ’t Hoff-Martens,
De Zonnebloem, afdeling Westzaan,

06-2442 1811

V.l.n.r. Jordy van Unen, Jolanda Kat, Cees Sopjes, 
Bets Mulderij en Annie Talsma.
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voor ieder afscheid

De Helling 69                            www.bakkerenvanderblom.nl
1502 GD  Zaandam                  info@bakkerenvanderblom.nl

telefoon (075) 612 59 33

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 DECEMBER 2019

AGENDA NOVEMBER 2019

Dinsdag 3 december Haloween BINGO**
Zondag 8 december HIGH tea**
Donderdag 19 december Koffie op hoogte 65+ (mini high tea)**
Woensdag 25 december Kersdiner op hoogte**
Donderdag 26 december Kerstdiner op hoogte**
Zaterdag 28 december Diner op hoogte**

Dinsdag 5 november HALOWEEN BINGO**
Vrijdag 8 november Toneelvoorstelling ‘Hare majesteit en haar zus**
 (reserveren via 18krtjonggoud@gmail.com)   
 ##UITVERKOCHT##
Zaterdag 9 november Diner op Hoogte (3-gangen menu) in combinatie  
 met Jazz**
Zondag 10 november HIGH Wine**
Donderdag 14 november Koffie op hoogte 65+ (mini high tea)**
Vrijdag 15 november VRIJMIBO*
Zondag 17 november HIGH tea**
Donderdag 21 november Koffie (mini high tea) op hoogte 65+**

*=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 40
beeld: Digitale Beeldbank

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

Gaandeweg de oorlog werd de toestand voor de 
burgers minder rooskleurig. Voedsel werd schaars 
en steeds minder van kwaliteit. Vooral na de onbe-
perkte duikbotenoorlog (1917) werd de situatie nij-
pend.  Soms was er weinig meer dan klef brood van 
oud meel waar de maden waren uitgehaald. Bij de 
schaarste voegde in 1916 een ernstige watersnood 
die ook het oosten van de Zaanstreek trof. Mid-
den januari van dat jaar brak het hoog opgestuw-
de water van de Zuiderzee door de Waterlandse 
zeedijk bij Monnickendam. Binnen enkele dagen 
bereikte het de Zaandamse Oostzijde. Een ijlings 
aangelegde kistdam, twee houten schotten met 
zand ertussen, wist hier nog even het water tegen 
te houden. Bij het stijgen van de waterspiegel brak 
de kistdam echter door, zodat nu ook de Zaan en de 
Nauernasche Vaart vol liepen. De kistdam langs de 
westkant van de Zaan hield echter stand. Een her-
haling van de overstroming een eeuw eerder bleef 
daardoor uit. Het Westzijderveld met al zijn hout-
bedrijven bleef gevrijwaard. Rond Oostzaan duur-
de de overlast echter nog lang. Pas in de maand mei 
was het zoute Zuiderzeewater hier weggemalen. 
De overstroming zorgde wel voor een snel besluit 
over de Zuiderzeewet van Lely (nog tijdens de 
oorlog, in 1918) en uiteindelijk voor de aanleg van 
de Afsluitdijk (1932). De schaarste aan goed voed-
sel werkte ook niet mee bij het bestrijden van de 
Spaanse griep die in de zomer en de herfst van het 
laatste oorlogsjaar Nederland bezocht. Wereldwijd 
werd naar schatting een op de vijf mensen met het 
gevaarlijke virus besmet. In Nederland maakten de 
Spaanse griep en de longontsteking die er vaak op 
volgde naar schatting zestigduizend slachtoffers.

In 1918 kwam aan de zich voortslepende oorlog een 
weinig verheffend eind. Op 11 november tekende 
men een wapenstilstand. Een dag eerder had de 
Duitse keizer Wilhelm II zich al gemeld in Eijsden 
in Zuid-Limburg. In het neutrale Nederland kreeg 
hij onderdak, eerst in kasteel Amerongen, later in 

het Huis Doorn waar hij zou verblijven tot zijn over-
lijden op 82-jarige leeftijd. In 1919 volgde intussen 
de niet zeer vooruitziende Vrede van Versailles. 
Met torenhoge herstelbetalingen waartoe Duits-
land verplicht werd zou die de kiem leggen voor 
nieuwe rampspoed: de Duitse hyperinflatie (1922), 
de opkomst van het nationaal-socialisme (1920) en 
uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog. Van de nieuw 
opgerichte Volkenbond (1919) mocht Duitsland als 
verliezende partij aanvankelijk geen lid worden. 
Zijn koloniën in Afrika moest het afstaan. Daarmee 
herstelden Engeland en Frankrijk nog eenmaal tot 
beider genoegen hun heerschappij in dit wereld-
deel. België eiste nog als genoegdoening stukken 
van het neutrale Nederland. Zover kwam het ech-
ter niet.

Economische bleef het naoorlogse getij ongunstig. 
Van een bewuste wederopbouw zoals later na de 
Tweede Wereldoorlog was geen sprake. De handel 
bleef kwakkelen. Ook in Nederland en in de Zaan-
streek was er slechts sprake van een kortstondige 
opleving. De jaren twintig, de ‘Roaring Twenties’ 
waren roerig op cultureel gebied maar werden 
vooral getekend door werkloosheid. Het Zaanse 
landschap, volledig herschapen in de optimistische 
jaren rond de eeuwwisseling bleef voorlopig zoals 
het was.

Op immaterieel gebied waren in de oorlogsjaren 
intussen wel mijlpalen bereikt. Waakzaam waren 
de geesten in de tweede helft van kwart van 
de negentiende eeuw vooral geweest rond het 
onderwijs. De in opkomst zijnde zuilen richtten 
zich niet alleen op betere sociale verhoudingen. 
Het waren vooral de katholieken en protestanten 
die elkaar ook vonden in hun strijd voor gelijke 
rechten van openbaar en bijzonder onderwijs. Hun 
schoolstrijd zou ruim een halve eeuw duren. In de 
vroege negentiende eeuw had men nog weinig 
problemen gekend. De scholen waren openbaar 
en voedden op in alle ‘christelijke en maatschap-

pelijke deugden’. Dat gaf voldoende ruimte voor 
levensbeschouwelijke accenten. Rond het mid-
den van de eeuw (1857) veranderde dat echter. 
Onder aanvoering van de liberalen werd de open-
bare school ‘gemengd-neutraal’ verklaard. Die 
verplichte neutraliteit ging veel katholieken en 
protestanten te ver. De ruimte voor godsdienst en 
levensbeschouwing werd huns inziens te veel inge-
perkt. Ze konden desgewenst wel zelf onderwijs 
regelen met een levensbeschouwelijke grondslag 
maar dan alleen op eigen kosten. Ruim dertig jaar 
duurde het voordat er van de overheid enige tege-
moetkoming kwam voor het bijzonder onderwijs. 
Onder bepaalde voorwaarden kon men dertig pro-
cent van de kosten vergoed krijgen. Nog eens bijna 
dertig jaar duurde het voordat het openbaar en het 
bijzonder onderwijs werkelijk financieel werden 
gelijkgesteld (1917). Vanaf dat jaar zouden de kos-
ten van het openbaar onderwijs, omgerekend per 
leerling ook gelden voor het bijzonder onderwijs, 
protestants, katholiek, een andere geloofsrichting 
of bijzonder neutraal.

Het bijzonder onderwijs in de Zaanstreek wachtte 
de definitieve gelijkstelling in het laatste oorlogs-
jaar overigens niet af. In Westzaan werd al in 1914 
een school gesticht. Het was een kleine school ‘met 
de Bijbel’,  drie lokalen groot, halverwege het dorp. 
Onder een rood pannendak en met wit gestucte 
wanden pasten het schoolgebouw en de daar-
naast liggende onderwijzerswoning naadloos in 
het omringende landschap. In de wederopbouwja-
ren na de Tweede Wereldoorlog (1965) zouden de 
lokalen vervangen worden door standaard nieuw-
bouw. Onder de nieuwe naam ‘De Rank’ zou de 
school sedertdien haar onderwijsbijdrage leveren 
naast de beide openbare scholen, gelegen aan de 
uiteinden van het dorp.

Tot en met de Oostzijde in Zaandam overstroomd in 1916.

Met een kistendam werd het water tegengehouden.

De Rank in Westzaan.

Het Zaanse landschap 
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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

Wij doen alles voor uw auto

Hauzendorfer Bosch Car Service 

Tienlingstraat 14  |  1507 DD Zaandam 
Tel. 075 614 24 14 

info@hauzendorfer.nl
www.hauzendorfer.nl

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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W E S T Z A A N

ZUIDERVERMANING

Ensemble Utopia met de Lamentaties 
van Morales
De klaagliederen van de profeet Jeremia werden 
tijdens de Renaissance door talloze componisten 
in een meerstemmig badje gedoopt. De zetting 
van Cristóbal de Morales, de Spaanse tegen-
hanger van Josquin Desprez, is fenomenaal. De 
zangers van het Belgische ensemble Utopia ver-
weven Morales’ virtuoze meditatie met gregori-
aanse gezangen en motetten van Frans-Vlaamse 
tijdgenoten tot een betoverende soundtrack voor 
verstilling en bezinning.
Utopia: Amelia Berridge (sopraan), Bart Uvyn 
(contratenor), Adriaan De Koster (tenor), Lieven 
Termont (bariton) en Bart Vandewege (bas).

Datum: zaterdag 9 november
Aanvang: 20.15 uur, zaal open 19.45 uur
Duur: 70 minuten, geen pauze
Kaarten: € 25,- , vriend € 21,- , CJP/student € 10,- 
(exclusief transactiekosten)
Kaartverkoop: via Oude Muziek of 030-2329 010

Zoals altijd in de Zuidervermaning is dit een con-
cert bij kaarslicht en is er na afloop gelegenheid 
tot napraten met een drankje en een hapje.

Pop en rock in de Zuidervermaning
In het kader van elke derde zondag van de maand 
‘open huis’. Scheurende gitaren, lieflijke koortjes 
en bluessolo’s, het komt allemaal langs. De cover-
bands N-Join, Wan2oh en Backline treden op. 
De drie groepen spelen voornamelijk bekende 
pop- en rocknummers uit de jaren zestig en 
zeventig. Op het repertoire staan klassiekers als 
Smoke on the water (Deep Purple), Twilight Zone 
(Golden Earring), Saturday Night (Herman Brood), 
Witchy Woman (Eagles) en Blue Suède Shoes 
(Elvis Presley). 

Datum: zondag 17 november
Tijd: van 14 tot 17 uur; de kerk is vanaf 11 uur 
geopend voor bezichtiging
Toegang: vrij

Oliebollen 
te koop
Burgerijsclub Lambert Melisz bakt ze weer 
behoorlijk bruin, en lekker, aan het einde van 
2019. Doordat onze eerst oliebollenactie goed 
in de smaak viel, bij ons en bij oliebollen etend 
Westzaan, gaan we er gewoon nog een jaar 
voor.
Daarom zullen we op 31 december weer klaar-
staan om Westzaan van oliebollen te voorzien. 
Met liefde gebakken als u ze bestelt via het 
formulier! Graag de formulieren inleveren voor 
28 december. De adressen waar u de bon in de 
brievenbus kunt stoppen staan op de bon. We 
zien u graag terug op 31 december in de kan-
tine van de ijsclub!

IJsclub Lambert Melisz, Antoon Kuiper

96e Bazar in 
Grote Kerk
Het eerste weekend van november staat al bijna 
een eeuw in het teken van de jaarlijkse Bazar. Dit 
jaar is op vrijdag 1 november vanaf 19.00 uur en 
zaterdag vanaf 11.00 uur de Grote Kerk omge-
bouwd tot een bazaar met vele activiteiten.
De Bazar staat in het teken van een gezellig 
samenkomen in het goed voorziene restau-
rantgedeelte, waar ruim plaats is voor koffie 
met gebak, een drankje en een hapje. Natuur-
lijk krijgt de rommelmarkt uw aandacht voor 
een koopje of een ontbrekend vaasje. Het rad 
van avontuur zal vele malen draaien, waardoor 
de kans op één van de mooie prijzen groot is. 
Verder wordt uw aandacht wellicht getrokken 
door de aansprekende uitstalling van antiek 
en de kleurrijke speelgoedkraam. Kinderen 
zullen getrokken worden door de kraam van 
de Wonderlotto, waar het altijd prijs is. Voor 
de wat oudere jeugd, maar ook voor volwas-
senen, staat de ‘schiettent’ in de belangstelling 
om toch de score van vorig jaar te verbeteren. 
Aan de plantenkraam zal niemand voorbijgaan, 
om het ‘thuisfront’ te verrassen met een vrolijke 
plant. Ook een kraam met platen en cd’s ont-
breekt niet en zaterdag om 16.00 uur is de trek-
king van de grote loterij, waar u waarschijnlijk al 
in een eerder stadium loten voor hebt gekocht. 
De opbrengst van de Bazar komt volledig ten 
goede aan het onderhoud en de instandhou-
ding van de Grote Kerk. Zoals bij veel activitei-
ten is de hulp van vrijwilligers onontbeerlijk bij 
de opbouw, het opruimen, het bakken van taar-
ten en de verkoop van loten. Meld u aan, alle 
hulp is welkom. Tot ziens in het eerste weekend 
van november.

de Bazarcommissie, 
Peter de Vries, 06-2280 2509

De bestelling/strook kunt u inleveren bij deze onderstaande adressen:
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, Palm-boomstraat  25 •  
A. Kuiper, Lambert Meliszstraat 72 • G. Brandt, Burgemeester  Verstegen-
straat 33 • M. Booy, Middel 140.

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

NAAM:

TELEFOON:

AANTAL:

Tijd voor oliebollen!

X  MET KRENTEN & ROZIJNEN X  ZONDERAANTAL:
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Bloemenhuis Alberts, J.J. Allanstraat 335 • G.J. Kat, Palm-boomstraat  25 •  
A. Kuiper, Lambert Meliszstraat 72 • G. Brandt, Burgemeester  Verstegen-
straat 33 • M. Booy, Middel 140.

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

NAAM:

TELEFOON:

AANTAL:

Tijd voor oliebollen!

X  MET KRENTEN & ROZIJNEN X  ZONDERAANTAL:
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DEXIS NETHERLANDS
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

DEXIS STERK IN SERVICE EN TOPMERKEN!

www.dexis-nl.nl 

9

De lekkerste kazen
en wijnen

Wij hebben ze!

Zuideinde 38
Koog aan de Zaan
075-6160244
www.lecockelon.nl

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

De lekkerste ZAANSE DUIVEKATERS worden  
door onze bakkers gemaakt!

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

heerlijke taarten gaat u naar…

 
 
 
 
 
 
 

 Hatha Yoga 
 Yin Yoga 
 Workshops 

Speciale lessen 
 

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL 
06 30 24 58 85 

 
Lid Vereniging Yogadocenten  

Nederland 
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Als ik voor het maken van een afspraak voor een 
interview met dit bedrijf bel, krijg ik te horen dat de 
juiste persoon hiervoor momenteel van zijn vakan-
tie geniet en pas tegen het eind van de maand 
weer beschikbaar is. Dat is wel wat kort voor de 
deadline van mijn artikel, maar ik waag het er maar 
op en geef mijn beschikbare datum en uur door 
aan de secretaresse. De volgende dag reeds krijg 
ik een mail waarop ik deze datum moet bevestigen 
en direct daarop staat de afspraak door middel 
van een mysterieuze samenwerking met Google in 
mijn telefonische agenda met de naam van Arnold 
de Jonge erbij. Dat is nog eens efficiënt werken, 
denk ik nog, die laten er geen gras over groeien.
Als ik dan ook op 27 augustus, een hele warme dag 
met 34 graden, het koele kantoor mag betreden, 
ben ik niet verwonderd een heel snelle en voortva-

rende Arnold aan te treffen. Hij begint te vertellen 
dat in het onderwijs, en vooral in het basisonder-
wijs, er veel te weinig gewezen wordt op de voorde-
len van een technische opleiding. Op een speelse 
manier zou er meer aandacht besteed en interesse 
gewekt worden, ook bij meisjes, voor de wetten 
van de mechanica, elektronica en werktuigbouw. 
Deze zijn in de moderne samenleving van steeds 
groter belang, nu we van alles gaan automatiseren 
en op afstand bedienen. De vraag naar personeel 
met een afgeronde opleiding van het ROC of de 
MTS is groot, merkt ook Arnold, die zelfs door te 
weinig aanbod hier al mensen uit het buitenland 
moet halen. Hij regelt dan de huisvesting, evenals 
de overige uitrusting. Hij doet dit samen met de 
tien personeelsleden van het kantoor. 
Arnolds uitzendkrachten worden ook op andere 

fronten in de watten gelegd. Zo krijgen zij een auto 
ter beschikking, indien benodigd voor werk elders 
in het land. Arnold de Jonge beschikt hiervoor 
inmiddels over 35 auto’s. Een gereedschapsset en 
eventueel beschermende werkkleding behoren 
tot de attributen waarover de staf van Arnold zich 
ook bekommert: safety first! Zodoende komen de 
werkers van Interselektie volledig uitgerust op de 
werkplek aan. Dit zijn veelal grote bedrijven waar 
raamcontracten mee zijn afgesloten, zoals Tata 
steel, Stork en Spie. Het MKB wordt ook goed voor-
zien van techneuten. De werkzaamheden zijn over 
het hele land verdeeld, maar het grootste deel is in 
de Randstad. 
Momenteel wordt onder andere aan een groot 
datacentrum van Google in Middenmeer gewerkt, 
waarvoor Arnold dagelijks 40 man levert. Er werken 
momenteel dagelijks plusminus 190 techneuten 
verspreid door het land. Dit zijn over het algemeen 
elektromonteurs, lassers, bankwerkers, steigerbou-
wers en installatiemonteurs, die meestal over een 
opleiding beschikken van MBO niveau 4. Indien zij 
dit niveau nog niet behaald hebben wordt vaak 
een stageplek geregeld bij een installateur, waar zij 
op basis van werken en leren naar dit niveau toe 
kunnen groeien. In latere instantie kunnen zij dan 
uitgroeien tot werkvoorbereider of projectleider. 
Alhoewel in Nederland de trend de laatste jaren 
was dat steeds meer werknemers zich als zzp’er 
gingen verhuren, merkt Arnold dat hierin veran-
dering komt. Steeds meer zzp’ers komen erachter 
dat werken en acquireren van nieuw werk niet 
makkelijk samengaan, terwijl ook de administra-
tie er vaak bij in schiet. Bij Interselektie wordt dit 
allemaal voor hen geregeld en is ook de pensi-
oenvoorziening gewaarborgd. De contacten die 
Arnold de Jonge voortdurend onderhoudt met 
grote, kleine en nieuwe klanten zorgen voor een 
continue toestroom van nieuw werk, waardoor een 
steeds groter deel van de uitzendkrachten in vaste 
dienst kan treden. Momenteel is dit al 40 procent 
van het totaal. Ook weet de staf van Arnold precies 
welke vereisten gelden voor elk beroep, welke vei-
ligheidskleding, gereedschappen en of een VCA-
veiligheidsdiploma vereist is.
Arnold is zijn werkzaamheden in 1996 bij Inter-
selektie begonnen als technisch intercedent. In 
2006 is hij compagnon van Thijs Klerk geworden 
(oprichter Interselektie) en nu is hij sinds dit jaar 
enig eigenaar van het bedrijf, dat ook over een ves-
tiging in Rotterdam beschikt, waar drie personeels-
leden werkzaam zijn.

Technische Uitzendorganisatie 
Interselektie bv

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

Orgelconcert Wybe Kooijmans
Op vrijdagavond 8 november belooft het in de 
Grote Kerk weer een muzikale happening te wor-
den. De bekende Nederlandse organist Wybe 
Kooijmans verzorgt dan een concert met verzoek-
nummers. Wybe Kooijmans is geen onbekende in 
Westzaan. Hij is vaste gast in de concertserie van 
de orgelcommissie. Het concert begint om 20.00 
uur; de deuren van de kerk zijn reeds om 19.15 uur 
geopend. Vooraf wordt u een kopje koffie of thee 

aangeboden. De toegang is gratis. Na afloop is er 
een deurcollecte om de concertserie in stand te 
houden.

Joost Rijken



24

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

AL RUIM 30 JAAR ZIJN WE ER 
VOOR AL UW SCHOONMAAKWERK!
 Schoonmaakwerkzaamheden voor VvE’s
 Onderhoud kantoren
 Glazenwasserij
 Reiniging (houten) gevels
 Vloerreiniging tapijt en harde vloeren
 Verwijderen van graf� ti
 Afnemen zonnepanelen

E info@schoonmaakbedrijfspectrum.nl   I www.schoonmaakbedrijfspectrum.nl
Vaartdijk 17, 1566 PM Assendelft   T 075-616 68 64   M 06-542 955 01

PERSOONLIJK, 

FLEXIBEL EN EFFECTIEFFECTIEFFECTIEFFECTIEFFECTIEF

 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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F I L I P P I N E P U Z Z E L

  De
puzzel
     van
 INGRID

De Rabo App blijft zich vernieuwen

Met de Rabo Bankieren App regel je jouw 
bankzaken overal online met je smartpho-
ne of tablet. De app wordt steeds verder 
uitgebreid en helpt jouw onderneming  
financieel gezond te groeien.

De nieuwe functies in de app: 

• Waar gaat mijn geld naar toe? 
Wil je weten hoeveel geld je per maand uit-
geeft aan boodschappen, huur of kleding? 
Met de nieuwe functie ‘Waar gaat mijn geld 
naartoe?’ vind je binnenkort antwoord op 
deze vraag. Met deze nieuwe functie worden 
binnenkort bij- en afschrijvingen automatisch 
voorzien van een categorie. Zoals boodschap-
pen, vervoer, kleding en salaris. In het overzicht 
zie je dan waar je geld vandaan komt en (nog 
belangrijker) waar het aan opgaat. Zo kun je 
bijvoorbeeld zien hoeveel je deze maand aan 
‘uiteten en drinken’ hebt uitgegeven! Handig 
voor als je ergens op wilt besparen.

• Rekeningen toevoegen van een andere bank 
Handig! Je kunt nu ook betaalrekeningen 
van andere banken toevoegen in je Rabo 
Bankieren App. Heb je ook een betaalreke-
ning bij bunq of ABN AMRO? Dan kun je deze 
betaalrekeningen in je Rabo Bankieren App 
toevoegen. Zo heb je al je betaalrekeningen 
bij elkaar in één app. Handig en overzichtelijk. 
Bankier je met een iPhone of iPad? Dan is het 
op dit moment alleen mogelijk om een bunq-
rekening toe te voegen. ABN AMRO volgt zeer 
binnenkort. 

• Toekomst 
Met de functie ‘toekomst’ kijk je eenvoudig 
vooruit. Je ziet welke vaste inkomsten en uit-
gaven eraan komen. Bijvoorbeeld je salaris, je 
energierekening of kosten voor de kinderop-
vang.

• Apple Pay 
Lijkt het jou handig om contactloos te betalen 
met je iPhone of Apple Watch? Dan is Apple 
Pay iets voor jou. Ook online kun je betalen 
met Apple Pay via iPad of Mac. Binnenkort bij 
Rabobank.

Meer weten over de mogelijkheden in de app? 
Kijk op www.rabobank.nl/ app

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

Deze maand een prijspuzzel. U kunt de oplossing insturen naar de vermelde adressen.  
Onder de juiste inzendingen wordt een cadeaubon van 50 euro verloot. De oplossing van de 
doorloper van vorige maand is HARDROEIER, de benaming van een Oostzaner jol. 
Veel puzzelplezier!

1 5 2 1 5

2 3 4 6 7 1

3 10 1 2 4

4 9 3 6 7

5 9 3 9 2 5 8

6 10 3 1 9 2

7 6 3 10

8 7 8

9 1 10 1

10 6 4

11 1 7 3 7

12 1 8 1

13 1 3 10 7

14 1 3 7 2 8 1

Omschrijvingen: 
1 plaats in Duitsland 
2 afzetter, dief
3 berggids in Nepal
4 blauwe kleur
5 wekapparaat
6 stalletje met lekkernijen
7 behandelen met tandzijde 

8 de verschrikkelijke sneeuwman 
9 Nederlandse
10 fictief figuur,  mascotte van Tiel 
11 overvloedige maaltijd
12 sportploeg
13 duivelsuitdrijver 
14 meetkunde

Zijn de juiste woorden ingevuld,  dan lees je in de blauwe kolom de naam van een voormalige brug  
in Westzaan.
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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!

Uitvaartverzorging
Dag & Nacht bereikbaar

023 - 5 371 375
opbaargelegenheid

’t Reght Huys - Westzaan
  www.luvu.nl - persoonlijke begeleiding
  uitvaartleidster: - wilsbepaling / nazorg
  M.C. Luttik - samen naar waardig afscheid
  Jacobus van Waertstraat 23 - opbaren: ‘t Reght Huys / thuis
  1551 CH  Westzaan - deeluitvaarten
  075-6170954/06-49686796 - ongeacht uw verzekering...

Gré Luttik 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

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

Standplaats Praxis Zaandam
Geopend maandag t/m zaterdag

Tel. 06 304 569 49

VISHANDEL PLAT

Volendammer

Weiver 90
1551 SK Westzaan

All-in websites 

Webhosting en onderhoud

WordPress en Joomla!

Overzetten naar WordPress

Zoekmachine vriendelijk

Geschikt voor mobiel info@mkb-online.nu

06-814 757 74

WWW.MKB-ONLINE.NU

MKB-ONLINE.NU

WEBSITES • HOSTING • ONDERHOUD
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K E R K D I E N S T E N

Cees Buddingh zei: ‘Als je er maar 
voldoende principes op nahoudt,  

hoef je nooit te denken.’ 

Doopsgezinde Gemeente
De diensten zijn in Koog aan de Zaan
 27 okt 10.00 uur ds. Truus de Boer
 3 nov 10.00 uur Jaap Brüsewitz,  
  herdenken overledenen
 10 nov 10.00 uur ds. Tjalling Kindt
 17 nov 10.00 uur br. IJke Aalders
 24 nov 10.00 uur Open Liturgiegroep,  
  laatste zondag van het kerkelijk jaar

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk 
 27 okt 9.30 en 16.00 uur ds. A.G. Boogaard,   
  Rotterdam
 3 nov 9.30 en 16.00 uur ds. H.J.Th. Velema,   
  Hoogeveen
 10 nov 9.30 uur ds. J. Groenleer, Leiden
  18.30 uur (!) ds. D. Quant, Houten
 13 nov Dankdag voor gewas en arbeid,  
  beide diensten in Westzaan
  15.30 en 19.30 uur ds. J. van Dijken,  
  Nieuw-Vennep
 17 nov 9.30 en 16.00 uur prof. dr. G.C. den Hertog,  
  Apeldoorn
 24 nov voorbereiding Heilig Avondmaal
  9.30 en 16.00 uur ds. W.W. Nijdam,   
  Alblasserdam

Gereformeerde Gemeente Westzaan
 27 okt 10.00 uur leesdienst 
  19.00 uur ds. G.J.N. Moens
 30 okt 19.30 uur ds. G.W.S. Mulder
 3 nov 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 10 nov 10.00 leesdienst 
  19.00 uur ds. J. van Rijswijk
 17 nov 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 20 nov Dankdag 15.00 en 19.30 uur ds. E. Bakker
 24 nov 10.00 en 15.30 uur ds. A. Vermeij

Protestantse Gemeente Westzaan
 22 sep 10.00 uur kand. W. Koudijs, Amsterdam
 27 okt 10.00 uur ds. J.P. Schouten, Naarden
 3 nov 10.00 uur ds. Mak, Haarlem
 10 nov 10.00 uur ds. P.I.C. Terpstra, Heemstede
 17 nov 10.00 uur pastor P. Meijer, Zaandam
  Popdienst 17.00 uur ds. C. Visser,   
  Westzaan
 24 nov Laatste zondag kerkelijk jaar
  10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

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

Zuideinde 73
Deze locatie is vanaf 1 april dicht. Alle spreekuren 
zijn tijdelijk op locatie Noord

Torenstraat 2
Inloopspreekuur: dinsdag en vrijdag 
8.00 tot 9.00 uur

U kunt een afspraak maken tussen 8.00 en 17.00 uur 
op 075-6353 806. Voor een afspraak op 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 vrijdag van 9.00 tot 
10.30 uur. Bel 075-2060 019 of mail naar  
team3@swtzaanstad.nl voor een afspraak bij u 
thuis. Zie ook: 
www.swtzaanstad.nl/assendelft-plus-westzaan

De beheerders van  
de publicatiekasten zijn: 

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

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

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

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

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

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

Kopij volgende nummer
Uiterlijk 1 november 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 november 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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Zaanstad
T: 06-5494 5898

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




