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Als alles opeens op je afkomt, dan 
rij je aan de verkeerde kant.

Verkeer
De laatste zeven jaar van haar le-

ven bracht mijn moeder, hetzij in 

een hoog-laagbed in de huiska-

mer door, hetzij in haar inmiddels 

elektrische rolstoel. Het behalen 

van de rijvaardigheid met deze 

rolstoel kostte mijn moeder en 

haar instructeurs heel wat hoofd-

brekens. Toch kreeg ze het uit-

eindelijk onder de knie. Met wat 

lotgenoten reed ze over stoepen 

en fietspaden naar het buurthuis 

of de kinderboerderij in Zuidoost. 

Om samen verder dan om de hoek 

te komen, kregen mijn ouders een 

invalidenparkeerplaats en een 

soort pausmobiel toegewezen, 

met oprijplaten erbij. Het verrijkte 

hun actieradius enorm. Maar mijn 

moeder was doodsbang achter 

in die laadbak. Hoe vast mijn va-

der de riemen ook sjorde, in elke 

bocht leek de rolstoel te kapsei-

zen. Niet geremd door enige gene 

of snelheidsbeperking scheurde 

mijn vader met de pausmobiel in 

de rondte. Voor het eerst in zijn le-

ven een gloednieuwe auto! Daar 

waar mijn moeder voorheen met 

de brommer aan de hand het liefst 

lopend de kruising overstak, race-

te hij soms roekeloos over straat, 

zonder in de bochten rekening te 

houden met mijn protesterende 

moeder achterin. Hij was me d’r 

een. Ik denk dat hij genoten zou 

hebben van wegen waar 130 ge-

reden mocht worden. Maar zij zou 

haar handen dichtgeknepen heb-

ben voor 100. Liever nog 80.

Levende adventskalender
De deur staat open

De dagen worden steeds korter. We 
zijn onderweg naar Kerst. Dan hoor 
je ook dat bekende verhaal van de 
geboorte van Jezus en dat ‘er geen 
plaats was in de herberg’. Gastvrij-
heid: het was tóen al niet vanzelf-
sprekend. Ook niet in onze tijd, in ons 
dorp. Juist bij deze weken die zo dicht 
tegen Kerst aanzitten, horen dingen 
als ‘saamhorigheid’ en ‘gezelligheid’. 
Daarom zal er vanaf 27 november 
elke doordeweekse dag ergens in 
Westzaan een deur openstaan waar 
je gastvrij wordt ontvangen. Kijk 
hieronder voor datum en adressen. 
De tijd is telkens van 10.00 tot 12.00 
uur, tenzij anders vermeld.

27 nov Westzanerdijk 466, 28 nov 
Nauernasche Vaartdijk 42, 29 nov 
Oranjeboomstraat 9, 2 dec Paradijs-
vogel 3, 3 dec Blankenburg 3, 4 dec 
15.00-17.00 uur Middel 17, 5 dec Burg. 
Vijlbriefstraat 8, 6 dec 9.00-11.00 uur 
Lambert Melisz grote zaal, 9 dec Wei-
ver 118, 10 dec Overtoom 61, 11 dec 
J. J. Allanstraat 56, 12 dec Burg. Vijl-
briefstraat 20, 13 dec Weiver 132, 14 
dec Burg. Verstegenstraat 50, 17 dec 
Gruttostraat 18, 18 dec 19.00-21.00 
uur Zuideinde 110, 19 dec De Appel-
boomstraat 22, 20 dec Zuideinde 
229, 23 dec Burg. Vijlbriefstraat 15, 24 
dec Veldweg 11.

U bent van harte welkom.

27 NOV. | 10u-12u | Westzanerdijk 466
28 NOV. | 10u-12u | Nauernasche Vaartdijk 42
29 NOV. | 10u-12u | Oranjeboomstraat 9
02 DEC. | 10u-12u | Paradijsvogel 3
03 DEC. | 10u-12u | Blankenburg 3
04 DEC. | 15u-17u | Middel 17
05 DEC. | 10u-12u | Burg. Vijlbriefstraat 8

06 DEC. | 09u-11u | Lambert Melisz -
  Grote zaal
09 DEC. | 10u-12u | Weiver 118
10 DEC. | 10u-12u | Overtoom 61
11 DEC. | 10u-12u | J. J. Allanstraat 56
12 DEC. | 10u-12u | Burg. Vijlbriefstraat 20
13 DEC. | 10u-12u | Weiver 132

16 DEC. | 10u-12u | Burg. Verstegenstraat 50
17 DEC. | 10u-12u | Gruttostraat 18
18 DEC. | 19u-21u | Zuideinde 110
19 DEC. | 10u-12u | De Appelboomstraat 22
20 DEC. | 10u-12u | Zuideinde 229
23 DEC. | 10u-12u | Burg. Vijlbriefstraat 15
24 DEC. | 10u-12u |Veldweg 11

Kinderkerstfeest
Hallo kinderen van Westzaan, in het weekend vóór Kerst vieren wij het kerstfeest met onze kerk speciaal voor kinde-
ren van de basisschool, dus voor jullie! Dit jaar is het thema ‘geen stille nacht’. Als je zin hebt om te komen, ben je van 
harte welkom. Heb je zin om mee te doen met het toneelspel, met een engelenkoor of met een muziekinstrument, 
dan kun je mailen naar: jeanettedelange4@outlook.com. 
Het feest is op zondag 22 december om 16.30 uur in de Grote Kerk. O ja, je mag ook je papa, je mama, je opa en je 
oma meenemen.  

Jeanette Zanting-de Lange, 
kerstcommissie kinderkerk Westzaan
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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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Sport voor iedereen

Lange gedekte tafels, met daarop de inmid-
dels bekende appeltaart en cake van Ingrid 
Jahn, geven de Reghtzaal een gezellige aan-
blik. En… deze keer was de appeltaart zelfs 
nog warm. De vergadering van 4 november 
is sfeervol en met ruim 40 aanwezigen zeer 
goed bezocht.

De aandacht voor de boeren in de vorige verga-
dering op 7 oktober heeft geresulteerd in een 
afspraak met gedeputeerde Esther Rommel (VVD, 
voor Natuur en landschap, Grond, Bodemdaling 
en PAS) en Peter Hoogervorst (Nationaal Land-
schap Laag Holland), die plaatsvindt op 21 novem-
ber, zo meldt Cees Oudkerk. 

Gastspreker David Zwietink, directeur van Sports-
2Play, vertelt over bewegen in de buitenlucht. 
Deze outdoor-fitnessparken zijn een sociale ont-
moetingsplek waar bewegen centraal staat. In het 
kader van vitaal ouder worden, meer beweging 
voor jongeren en bestrijding van eenzaamheid 
blijken deze outdoor-parken een succes, zo meldt 

David. In Nederland zijn inmiddels 25 parken 
gerealiseerd. In 2020 wordt een groei verwacht 
naar 40 parken. Indien er voldoende draagvlak is 
onder de bewoners kan zo’n park ook in Westzaan 
worden gerealiseerd. Bij het opzetten van een 
outdoor-park zorgt Sports2Play voor begeleiding 
en de aanvraag van subsidies. Er zijn diverse trai-
ningsprogramma’s voor bijvoorbeeld scholen of 
ouderen, waardoor het park intensief zal worden 
gebruikt. Ook kan worden gedacht aan samen-
werking met sportscholen. De prijs voor de reali-
satie van een outdoor-park is uiteraard afhankelijk 
van de aanschaf van de toestellen. Het gemiddel-
de park bestaat uit negen toestellen. Belangrijk is 
te kijken en te inventariseren wat de behoefte is. 

Tweede gastspreker deze avond is Obe Veldman, 
vestigingsdirecteur van Dienst Justitiële Inrich-
ting (DJI) Zaanstad. Obe is sinds 2018 in Zaanstad 
gevestigd en heeft 25 jaar ervaring in het gevan-
geniswezen. Obe legt uit welk type gedetineerden 
in de DJI Zaanstad verblijven. Ook de gebeurtenis-
sen die onlangs de media hebben gehaald wor-
den niet gemeden en Obe beantwoordt rustig 
alle vragen.
Hij was net 14 dagen in functie als directeur toen de 
filmpjes verschenen over ‘feestende’ gedetineer-
den. Inmiddels zijn alle interne processen op orde 
gebracht. Obe Veldman: ‘Door deze gebeurtenis 
lig je als bedrijf onder een vergrootglas en kunnen 
de media soms ook dingen negatief belichten ter-
wijl dat niet altijd terecht is.’ Als voorbeeld noemt 
hij het voorval van een externe medewerker die 
probeerde een koffer met verboden spullen naar 
binnen te smokkelen. De beveiliging en het con-
trolesysteem hebben naar behoren gewerkt en 
voorkomen dat de spullen naar binnen konden 
komen. Dit voorval werd breed uitgemeten in 
de media, terwijl het goed werd opgepakt. Het 
motto van Obe: ‘binnen beginnen om buiten te 

blijven’, wil hij met alle medewerkers uitdragen, 
zodat gedetineerden na hun straf een nieuw leven 
kunnen opbouwen. 

Carla van den Puttelaar

De eerstvolgende vergadering van Dorps-
contact vindt plaats op maandag 2 decem-
ber van 20.00 tot 22.00 uur. Bent u via e-mail 
of persoonlijk bij de commissie Dorpscontact 
aangemeld, dan ontvangt u de notulen bij de 
uitnodiging voor de volgende vergadering. 
Wilt u op de hoogte worden gehouden, meld 
u dan aan bij: 
Ingrid Jahn, secretaris: Kerkbuurt 40, 1551 AE 
Westzaan, 075-6153 348 of 06-1717 1793.E-mail: 
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

Links Obe Veldman, rechts David Zwietink. 
Foto: Fred Eerenberg.

De koe staat model op het Wij-land 

De afgelopen weken heeft de koe model gestaan 
voor de leerlingen van Wij-land in Assendelft en 
Westzaan. We zochten bij de start van het nieuwe 
schooljaar een onderwerp waarmee we een mooie 
link konden leggen met de nieuwe schoolnaam. 
Gezien onze naaste buren in het weiland, was de 
keuze voor de koe snel gemaakt. 
Via het Cultuurmenu Zaanstreek kwamen we in 
contact met Joke Konijn die daarover een work-

shop organiseerde. De leerlingen gingen met hun 
groep naar de boerderij waar boer Bax uit West-
zaan en boer Kramer uit Assendelft klaar stonden 
om met dit project mee te werken. De leerlingen 
kregen eerst een kleine rondleiding en vervolgens 
gingen ze midden in de stal tussen de koeien boet-
seren met klei. 

De afgelopen weken stond de koe op het lespro-
gramma. Van onderbouw tot bovenbouw werd 
er gesproken over de koe door middel van kring-
gesprekken. Op het Wij-land werken we met het 
Bildungs-Agoramodel. Dit houdt in dat we de koe 
meenemen op een wandeling door de levens- en 
trainingssferen. In de privésfeer praten we over de 
familie van de koe en waar ze woont. In de privaat-
sfeer praten we over welke beroepen te maken 
hebben met de koe. In de publieke sfeer praten we 
over waar we de koe kunnen bekijken in onze vrije 
tijd en wat we van de melk kunnen maken. In de 
politieke sfeer praten we over de regels waar een 

boer zich aan moet houden wat betreft zijn koeien. 
Dat waren de levenssferen, de volgende zijn de 
trainingssferen. In de filosofische 
sfeer praten we over wat voor kennis we over de 
koe kunnen vergaren. In de kunstsfeer praten we 
over liedjes en kunstwerken in de musea over de 
koe. In de sportsfeer zou je kunnen discussiëren of 
stierenvechten een sport is. In de sfeer van religie 
kun je vertellen dat in sommige landen de koe hei-
lig is. Dan hebben we nog de ecosfeer die met alle 
sferen verbonden is. Daar praten we over de omge-
ving van de koe in de zomer en in de winter. Elke 
bouw past zijn vragen aan naar het niveau van de 
groep. 
De aankomende tijd worden de kunstwerken van 
de koe beschilderd en in de school opgehangen, 
want het thema ‘reizen’ van de Kinderboekenweek 
dient zich ook al aan. Er wordt weer hard gewerkt 
op het Wij-land!

Angelieke Carpentier
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Rechte tocht 9d, 1507 BZ Zaandam  
Tel: 075 - 631 23 84
Mob: 06 - 532 31 977
E-mail:     r.hotting@hottingelektrotechniek.nl 
Internet:    www.hottingelektrotechniek.nl

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

Banden en velgen  -  Uitlijnen

Uitstekende service en kwaliteit
voor een scherpe prijs!

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

www.autobedrijfbrakenhoff.nl

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

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

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

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

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

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

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

Di. t/m Za.
geopend

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

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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Wat doe je voor werk?
Ik heb sinds een jaar hier aan huis mijn eigen nagel-
salon. Na mijn vmbo-t diploma ben 
ik een opleiding van anderhalf jaar 
gaan doen, waardoor ik nu gedi-
plomeerd nagelspecialiste ben. Het 
was een thuisopleiding met prak-
tijkdagen bij een nagelsalon. Eigen-
lijk is inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
daarna al voldoende. De administratie die daarbij 
komt kijken, zoals o.a. het afdragen van btw, doe 
ik zelf.

Hoe ben je erop gekomen een nagelsa-
lon te beginnen?
Ik was al vanaf mijn tiende jaar met mijn eigen 
nagels bezig met allerlei figuurtjes en creatieve 
dingetjes erop. Toen ik besefte dat ik dat ook wel 
voor mijn werk wilde doen ben ik dat ook meteen 
gaan doen.

Hoeveel klanten heb je ongeveer?
Het heeft zijn tijd nodig, maar ik heb nu elke werk-
dag wel klantjes. De behandelingen duren een half 
à twee uur per keer, afhankelijk van wat er moet 
gebeuren. Er bestaan ook acrylnagels, maar ik heb 
gekozen voor gelnagels en gellak. Die gel zit in een 
potje en moet hard worden onder een uv-lamp. 
Wanneer ik bij gelnagels een verlenging maak 
schuif ik er een papiertje onder, een sjabloon, en 
dan wacht je tot dat hard wordt. Maar meestal komt 
het erop neer dat mensen de lengte van hun eigen 
nagels aanhouden, zodat die verder meegroeien. 
Je hebt dan dus als het ware je eigen nagels, maar 
dan een stuk harder. Ideaal ook voor mensen die 
anders nagels bijten. Je nagels breken of scheuren 
ook niet. Het voordeel is ook dat de gel er wel drie 
of vier weken lang netjes op blijft zitten. Daarna 
komen de mensen terug en dan vul ik het bij de 
nagelriem weer op en doe ik er een nieuw kleurtje 
op, eventueel met een glittertje of ander dingetje 
erbij. Je kunt er echt alles mee doen: typen, tuinie-
ren, schoonmaken. Ik heb ook kapsters en schoon-
maaksters als klant. Je ziet ook wel caissières met 
heel lange nagels. Ook je telefoon bedienen is 
geen enkel probleem, hihi.

Moet je ook verdere scholing doen?
Dat kan ik wel uitbreiden, dat ik meer over bepaalde 
technieken leer, maar dat hoeft niet per se. Ik heb 
tijdens de opleiding alles geleerd over ziektes en 
hygiëne. Veel theorie dus vooral. Ik moet bepaalde 
ziektes kunnen herkennen alvorens ik iets opzet. Er 
zijn echt meer ziektes dan ik zelf ook dacht toen ik 
eraan begon. Echt bizar. Ik moet dingen als ontste-

kingen of een moedervlek onder de nagel kunnen 
herkennen. Als je te weinig kennis van zaken hebt 

kun je zelfs schade toebrengen. Zo 
moet je goed desinfecteren. Iedere 
klant heeft een eigen vijl. Ik heb 
allemaal zakjes met namen erop. 
Want als iemand een klein wondje 
heeft, dan zou ik eventueel via dat 

bloed iemand anders kunnen besmetten. Ik werk 
met handschoentjes aan en een mondkapje voor. 
Ja, alles voor de hygiëne.

Heb je hobby’s?
Ik hou van koken en bakken. Ik help elke dag mijn 
moeder wel met koken. Taarten of speciale dingen 
bakken doe je natuurlijk niet heel vaak, maar ik vind 
dat ook erg leuk. En ik ga op maandag naar Zumba 
dansen in dorpshuis De Kwaker. Ik dans al vanaf het 
begin van de basisschool, toen ook al in De Kwaker. 

Heb je verkering?
Nee. Ook niet gehad.

Hoe denk je dat je leven er over tien jaar 
uitziet?
Als ik dertig ben? Ik hoop dat ik dan wel het huis uit 
ben en dat ik dan misschien een salon aan huis van 
iemand anders heb voortgezet. Of in een pandje 
van mezelf. En een leuke vriend, hihi. En misschien 
wel al kinderen.

Zou je graag in Westzaan willen wonen?
Nou, dat hoeft niet per se in Westzaan, maar wel 
graag in de buurt. Net wat er op dat moment te 
koop is. Ik heb hier altijd gewoond, dus ik weet niet 
beter.

Heb je met Remco als tweelingbroer een 
andere band dan met Arjan?
Nee. Voor mij is er eigenlijk geen verschil. We lijken 
niet op elkaar en zijn qua types ook heel anders. 
De meeste mensen zijn zelfs verbaasd als ze horen 
dat we een tweeling zijn. Ik lijk misschien zelfs wel 
meer op Arjan dan op Remco. We hebben ook niet 
veel samen. Hij is een feestbeest, maar ik hou niet 
van drukke plekken. Ik ga liever met vriendinnen 
naar de film. Of een dagje weg met de trein. Op 
de Rank zaten we wel bij elkaar in de klas maar we 
hadden altijd onze eigen vrienden.

Ik heb een heel brutale vraag: ik zie dat 
je ene oog naar binnen draait en…
Klopt. Pas na een paar weken na mijn geboorte viel 
op dat mijn rechteroog kleiner en anders van kleur 
was. Uit onderzoek bleek toen dat ik aan dat oog 

aangeboren staar had. Het was toen al te laat om 
die lens te vervangen. Dat had eigenlijk al zo snel 
mogelijk na de geboorte gedaan moeten worden. 
Ik kan met dat oog net aan zien of het avond is of 
overdag, verder niets. Maar ik heb het al vanaf mijn 
geboorte dus ik weet niet beter.

Geneer je je er weleens voor?
Nou, vooral als ik moe ben dan draait dat oog meer 
naar binnen en valt het meer op. Maar ik schaam me 
er niet voor. Misschien als een onbekende mij aan 
zit te staren…? Nieuwe klanten vragen me wel eens 
of ik het wel goed kan zien, haha. Maar ik heb er 
echt geen last van. Ik begin binnenkort met autorij-
les, en moet daarvoor een speciale oogtest doen. Ik 
moet mijn hoofd iets meer bijdraaien, maar ach… 
Ik heb er slechts een keer last van gehad en dat was 
tijdens het skiën toen alles wit was en ik dus geen 
diepte zag. Maar er is echt niks zieligs aan, hoor.

Wat vind je belangrijk in het leven, dat je 
zegt: daar gaat het om?
Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt. Dus ik 
vind het belangrijk dat je mag en kan doen wat je 
leuk vindt, waar je blij en gelukkig van wordt. Dat je 
elke dag met plezier doet wat je doet.

Marijke van der Pol

Mariëlle van der Blom (20) woont met haar tweelingbroer Remco en haar ouders Jan en Lina op 
Overtoom 61. Broer Arjan (27) woont met zijn vriendin in Hoorn.

IN DE SCHIJNWERPER
Mariëlle van der Blom:  
‘Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt’

‘Alles voor 
de hygiëne’
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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.

Klein, maar groot
in mogelijkheden!
Lambert meliszstraat 29a,

1551 CT Westzaan

www.fi onaskapsalon.nl
info@fi onaskapsalon.nl

Kapsalon 075 6210084
Haarwerken 06 24304074

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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Dankzij deze kleurenpracht is de put-
ter ook geliefd onderwerp voor foto-
grafen en schilders. Misschien wel 
de bekendste afbeelding is die van 
de kunstschilder Carel Fabritius, ‘Het 
puttertje’ uit 1654. De putter dankt 
zijn naam aan een lullig trucje dat wij 
hem ooit in het verre verleden heb-
ben geleerd: als kooivogel kan hij met 
een piepklein emmertje water uit een 
bakje ‘putten’. 

Man of vrouw? 
Het lijkt misschien alsof het manne-
tje en vrouwtje hetzelfde verenkleed 
hebben, maar er is een subtiel ver-

schil waardoor je ze uit elkaar kunt 
houden. Het rode masker van de 
vrouw stopt namelijk net voor of hal-
verwege het oog, terwijl het masker 
bij de man doorloopt tot voorbij het 
oog. Lastig waar te nemen; ze zijn zo 
beweeglijk. 

In de winter vormen putters monoga-
me paartjes en in de lente begint de 
vrouw met het maken van een nest. 
Het mannetje helpt door geschikt 
nestmateriaal aan te dragen, zoals 
gras, mos, veertjes. Daarbij willen ze 
nog wel eens wat materiaal stelen 
van in de buurt broedende vinken.   

Het broedsel bestaat uit 4 tot 6 eie-
ren die na 14 dagen uitkomen. Nadat 
de jongen uit het ei komen, krijgen 
ze nog 10 dagen voedsel van hun 
ouders. Vooral insecten, omdat deze 
noodzakelijke eiwitten bevatten voor 
de groei. De ouders blijven zaadeters,
De putter leeft het grootste deel van 
het jaar in groepsverband. Zij delen 
in die groepen hun voedselterrito-
rium en verdedigen dit tegen andere 
groepen putters. Mooi gezicht is 
als ze als groep komen aanvliegen, 
soms met tientallen tegelijk. Je ziet ze 
vaak op braakliggend land met veel 
distels,  paardenbloemen  en andere 
composieten. Deze weten ze met hun 
spitse snavels uit te pluizen. 
Wanneer de winter binnenkort zijn 
intrede doet, vormen ze koppels voor 
het komende broedseizoen (april tot 

september) De Nederlandse broed-
vogels lijken deels in eigen land te 
overwinteren, deels weg te trekken 
in zuidwestelijke richting. In de trek-
tijd en de winter zijn putters ook te 
vinden in bossen (vooral in lariks en 
zwarte els) en op voedselrijke plek-
ken in onze eigen open weidegebie-
den.

De laatste weken zie ik af en toe putters (Carduelis carduelis) in de tuin. In 
de herfst zoeken de putters elkaar op om veiliger door de winterperiode 
te komen. Vooral in de vlucht valt de brede, gele vleugelstreep op. Langs 
de A8 of het Riettoppad zie ik ze in de bosjes van de stekelige duindoorn 
scharrelen. Groepsgewijs strijken ze graag neer in kaardenbollen of bijna 
uitgebloeide teunisbloemen,  om daar de zaadjes uit te peuteren. Voor 
deze veelkleurige, bijna tropisch uitziende vogel moet dit wel een waar 
walhalla zijn. Omdat ze graag op stekelige planten zitten, zoals de kale 
jonker of kaardenbol, worden ze ook wel distelvinken genoemd.  
Als jonge jongen in de jaren 60 zag ik ze nooit. Mijn eerste waarneming 
was ergens in het midden van de jaren 70. Ik heb dit keer goed nieuws. 
De putter is nu een succesverhaal. Van een schaarse broedvogel heeft hij 
zich ontwikkeld tot een min of meer gewone soort van 35.000 tot 43.000 
broedparen en in de winter 100.000 tot 200.000 exemplaren. Hier in het 
westen van het land zijn ze wat algemener dan in het oosten. Putters 
broeden graag in wat open terrein, zoals langs de randen van het Guis-
veld, het Westzijderveld en het Reefgebied. 

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

Het putterparadijs

Mannetjesputter in de achtertuin. Foto: Fred Eerenberg.

Oliebollen 
te koop
Burgerijsclub Lambert Melisz bakt ze weer 
behoorlijk bruin, en lekker, aan het einde van 
2019. Doordat onze eerste 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

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:

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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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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op de tuin
Na een week uitstel vanwege het slechte weer 
was daar dan de jaarlijkse courgettewedstrijd. 
Het was weer bar gezellig, met lekkere hap-
jes en drankjes geïnspireerd door de tuinop-
brengst. De uiteindelijke winnaar, door ons A.J. 
genoemd, was er erg happig op dat de wed-
strijd door zou gaan en het werd al snel dui-
delijk waarom. De grootte van zijn courgette 
was moeilijk te overtroeven, zoals je op de foto 
kunt zien. A.J. was heel blij met de kabouter die 
hij nu een heel jaar mag vertroetelen. Het was 
wekenlang erg nat weer geweest en daardoor 
was er niet veel plezier aan om op de tuin veel 
te doen. De kas leeg en schoon maken, bonen-
stokken opruimen, buitentomaten afvoeren. 
De laatste weken waren te nat geweest voor de 
tomaten en bij iedereen had de Phytophthora 
toegeslagen. Dat is dezelfde schimmel als bij de 
gevreesde aardappelziekte. De tomatenplanten 
zijn immers familie van de aardappel. Als het in 
september mooi droog weer is kunnen ze mooi 
afrijpen, maar dat is meestal niet het geval. Om 
uitbreiding van de schimmel te voorkomen 
moet het loof afgevoerd worden of verbrand. 
Het onkruid trekt zich niets aan van de regen en 
groeit lekker door. Daarom had ik op een flink 
stuk van de tuin een groenbemester gezaaid. 
Dan is de grond bedekt en krijgt onkruid min-
der kans en het brengt voeding in de grond. We 
oogsten nu nog andijvie, rode kool, spitskool, 
boerenkool, knolselderij, courgette en wortelen. 
Eigenlijk nog een groentekraampje vol. Ik denk 
dat ik in november maar geen knoflook poot, 
dan heb ik volgend jaar in Frankrijk tenminste 
nog iets te kopen op de markt. Ook ga ik nu 
geen tuinbonen leggen. Het verschil in oogst-
tijd was minimaal en in de natte grond is het niet 
leuk werken. Ik verheug me al op het voorjaar. 

Truus Weertman
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Dineren in de Zuidervermaning 
in kerstsfeer
De Zuidervermaning wordt op 20, 21, 22 en 23 
december ‘overgenomen’ door restaurant De 
Huiskamer uit Wormer. Het restaurant strijkt elk 
jaar neer als een pop-up restaurant in een kerk 
of een vermaning. Gastheer Arno Spork en gast-
vrouw Renate Hooijschuur serveren als reizende 
keuken een culinair viergangendiner met gerech-
ten van zeer hoge kwaliteit. Na enkele jaren de 
kerk van Jisp te hebben omgetoverd tot een waar 
sprookje gaat nu de Zuidervermaning de hoofd-
rol spelen.
De avond zal muzikaal worden omlijst door zan-
geres Debora Visscher, die klassiekers zoals ‘White 
Christmas’ en ‘Let it Snow’ niet zal schuwen! 
Reserveren en meer informatie via: info@huiska-
merwormer.nl of De Huiskamer 075-6420 030. Zie 
ook: www.huiskamerwormer.nl of facebook.com/
dehuiskamer.wormer.nl

Open Huis
Het ‘Open Huis’ van zondag 15 december staat 
voornamelijk in het teken van de komende 
Kerstdagen. Er is een tentoonstelling van pente-
keningen van onze plaatsgenoot Dirk Kit. Naast 

tekeningen van het kerstgebeuren in zijn eigen 
tuin aan de Kerkbuurt 15, waarbij hij zijn fanta-
sie de vrije loop heeft gelaten, zijn er ook diverse 
tekeningen van Westzaan in wintertooi. Vanaf 
14.00 uur treedt het Westzaans Dameskoor op, 
met voor de pauze een gevarieerd optreden 
met liederen van klassiek tot pop en na de pauze 
kerstliederen. 
Open van 11.00 tot 17.00 uur. Wij verwelkomen u 
graag, de toegang is gratis. Kijk, luister en geniet!

Loes Bijleveld, secretariaat

Veel belangstelling voor
de Lichtjesavond Westzaan

Allerzielen heeft de belangstelling van velen. Het 
organiseren in Westzaan onder de naam Lichtjes-
avond bleek voor de derde keer een succes te zijn. 
Op vrijdagavond 1 november kwam een groot 
aantal mensen naar de Westzaanse begraafplaats 
aan de Dolphijnstraat om gezamenlijk overleden 
geliefden te herdenken. 
Op een ingetogen manier werd met medewerking 
van velen stilgestaan bij droevige 

gebeurtenissen uit het verleden. En werd ervaren 
dat in samenzijn het verdriet minder is. 
Ondanks de grijze, donkere nacht en de spatjes 
regen die af en toe vielen mochten we niet klagen. 
Het had slechter kunnen zijn. Toch was iedereen 
blij na het officiële moment naar binnen te kun-
nen in de tenten, waar de Historische Vereniging 
iedereen een drankje en wat te eten aanbood. Met 
warme chocolademelk en een heerlijke glühwein 
was iedereen de kou buiten snel vergeten. 
De Historische vereniging bedankt vrijwilligers, 
sponsoren, de zangers en de musici, de gedich-
tenlezer, de wethouder, kortom iedereen die mee-
hielp. Het is een forse klus om de entree naar de 
begraafplaats en alle graven te voorzien van licht-
jes. Maar het resultaat en de sfeer die het oproept 
waren de inspanning meer dan waard. De reacties 
van veel van de bezoekers onderschrijven dat. 
Wilt u geïnformeerd worden over onze activiteiten, 
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. Voor het geringe bedrag van € 10,- (meer mag 
ook) brengen wij u op de hoogte van onze activi-
teiten 

Peter Huisman, 
secretaris Historische Vereniging Westzaan
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Simone Dijkman
MAKELAARDI 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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Dronken kip met walnoten en 
bosui-olie
- Voorgerecht voor 8 personen
 (voor 4 personen een hoofdgerecht)
- Voorbereiding: 1 dag
- Bereidingstijd: 45 minuten

Wat hebben we nodig:
• 100 gram walnoten
• 1 theelepel zout
• 50 gram gemberwortel, in plakjes
• 3 bosuitjes, in grove stukken
• 1 steranijs
• 4 kipfilets met vel 
• 250 ml heel droge sherry of heel goede shaoxing 

(Chinese rijstwijn, Aziatische supermarkt)
• handvol paarse shisoblaadjes, gescheurd  

(als alternatief een combinatie van munt en 
Thaise basilicum)

• rijst, voor erbij 

Voor de bosui-olie:
• 200 ml arachideolie
• 200 gram fijngesneden bosui (7-8 bosuitjes)
• 2 theelepel fijn zout
• 10 gram bieslook, fijngeknipt
• 2 theelepels Aziatische geroosterde-sesamolie

Bereiding:
Rooster de walnoten in een droge koekenpan 2 tot 
3 minuten op middelhoog vuur tot ze beginnen 
te geuren. Breng intussen in een kleine pan 1 liter 
water met het zout, de plakjes gemberwortel, de 
bosui en steranijs aan de kook. Voeg de kipfilets 
toe, laat 3 minuten koken en leg dan de deksel op 
de pan en zet het vuur uit. Laat de kip afkoelen in 
het water. Meng in een grote ovenschaal de droge 
sherry met de walnoten. Leg de kipfilets erbovenop 
en giet er 500 ml van het kookwater en smaakma-
kers uit het kookwater bij. Dek af, zet in de koelkast 
en laat de kip een dag of nacht marineren. Maak 

Een Aziatisch recept. Een heerlijk en een beetje bijzonder kipgerecht. Gaat wel gepaard met alcohol! 
Maar een wijntje of een biertje bij een maaltijd gaat er zo af en toe wel in. In dit gerecht is de drank al 
verwerkt.

de bosui-olie door de arachideolie met de bosui in 
een steelpan op laag vuur te verhitten. Laat lang-
zaam opwarmen totdat de bosui begint te frituren 
(dan ontstaan er belletjes). Zet het vuur uit en voeg 
2 theelepels fijn zout toe. Laat afkoelen, zeef de 
olie en roer de bieslook en geroosterde-sesamolie 
erdoor. Neem de volgende dag de kip uit het bad 
en snijd hem diagonaal in dunne plakjes. Ja, met vel 
en al. Leg schuin op een bord en lepel er wat van de 
bosui-olie overheen. Verdeel het shisoblad erover. 
Serveer met rijst.

Weetje:
Shiso zijn de bladeren van de zogenaamde perilla-
plant. De plant is familie van de munt en de bladeren 
kennen qua uiterlijk ook overeenkomsten. De smaak 
is lastig te omschrijven, omdat het bij elk blad kan 
variëren. De beste omschrijving is een combinatie 
tussen warme specerijen en citrus, maar tegelijker-
tijd ook basilicum, anijs en munt. Als je het hebt over 
shiso, gaat het meestal over de groene blaadjes. Er 
zijn echter ook rood-paarse verkrijgbaar, die wat pit-
tiger en bitterder smaken.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Oktober was weer een leuke gezellige maand. 
Uiteraard werd er de eerste dinsdagmiddag van 
de maand begonnen met bingo. Daarna een 
lezing, gepresenteerd door René van Heijnin-
gen. Er kwamen prachtige beelden langs over 
Noorwegen. Het hoogtepunt van deze maand 
was toch wel het optreden van het Dagorkest 
Zaanstreek-Waterland. Muziek doet veel bij 
mensen. Emoties   komen los en als er zo goed 
wordt gespeeld, dan zit men er helemaal in! 
Onze complimenten aan dit orkest zijn dan ook 
op zijn plaats.
Twee maal bingo deze maand, want de maand 
oktober heeft vijf weken. Het is totaal geen straf 
voor de ouderen  om het bingospel te spelen! De 
maand werd afgesloten met een film waar veel 
oud-Westzaners in voorbij kwamen. Dank je wel, 
Jaap, voor deze leuke film.

December is de maand van de lichtjes en gezel-
ligheid. We hebben een vol programma.

3   dec sinterklaasfeest van 19.00 tot 21.00 uur
10 dec kerstfilm van 14.00 tot 16.00 uur
17 dec muzikale gast John Meijer  
 14.00 tot 16.00 uur
18 dec kerstlunch bewoners  
 (uitnodigingen volgen nog )
23 dec kerstborrel vrijwilligers 
 (uitnodigingen zijn verstuurd)

Marion Bruins

Het Dagorkest Zaanstreek-Waterland brengt plezier.

Activiteiten Lambert Melisz

Kerstviering Samenwerkende Kerken
Op dinsdagmorgen 17 december vindt in Lambert 
Melisz weer de jaarlijkse kerstviering voor de oude-
re Westzaners plaats. Alle 70-plussers van West-
zaan zijn welkom, kerkelijk of niet. De viering wordt 
georganiseerd door leden van de Doopsgezinde 
Gemeente, de Rooms-Katholieke Kerk, de Christe-
lijke Gereformeerde Gemeente en de Protestantse 
Kerk. De viering begint om 10.15 uur, maar de koffie 
en thee staan vanaf 9.45 uur klaar. 
Dit jaar doen de kinderen van groep 3/4 van cbs 

Wij-land mee aan de viering. U hoort een lezing 
over de geboorte van Jezus en een kerstverhaal. 
Ook worden natuurlijk vertrouwde kerstliederen 
gezongen, met Mw. Kurvink op de piano.
Alle 70-plussers krijgen ook dit jaar een kleine ver-
rassing die gemaakt is door dagactiviteitencentrum 
De Zonnehoek en de kersteditie van de Elisa-
bethbode. Bent u dit jaar 70 geworden of was u dat 
al, maar hebt u nog nooit een kerstpresentje van de 
kerken ontvangen, dan kunt u uw naam, geboorte-

datum en adres doorgeven aan: Lina van der Blom, 
Overtoom 61, 1551 PD Westzaan, telefoon 075-6175 
344 of e-mail secretarisdr@pgwestzaan.nl
We hopen in Lambert Melisz weer veel 70-plussers 
te verwelkomen. U komt toch ook? Voor diegenen 
die niet kunnen komen: alvast een fijne december-
maand, prettige kerstdagen en een voorspoedig 
2020.

Samenwerkende kerken,
Lina van der Blom
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Hypotheekvragen?
Kom naar het Hypotheek
Inloopspreekuur!

Iedere donderdag tussen 9:00 en 20:00
uur bent u van harte welkom met uw
hypotheekvragen op onze vestiging aan het
Ankersmidplein 15 in Zaandam.

Voor meer informatie ga naar
Rabobank.nl/wonen

Vergeet uw legitimatiebewijs en
een actuele salarisstrook niet.

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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Bij binnenkomst in Bakkers motorwalhalla aan de 
Penningweg in Zaandam word ik direct getroffen 
door het grote aanbod van prachtige motoren. 
In vier lange rijen staan hier zo’n tachtig motoren 
opgesteld. Allemaal keurig gepoetst en zo te zien 
klaar om er zo op weg te rijden. Maar zover is het 
nu nog niet, eerst moet ik de nodige info vergaren 
voor mijn artikel voor De Wessaner. En hoewel de 
verleiding om er een te berijden groot is, loop ik 
door naar achter in de zaak, waar ik Fred Bakker en 
zijn zoon Phil tegenkom. 
Het bedrijf is al in 1928 opgericht door Phils opa 
Frans Bakker en kan dus inmiddels bogen op 90 
jaar ervaring in de motorhandel, reparatie en 
onderhoud. Phil wordt door de clientèle vooral 
gewaardeerd om zijn uiterst secure reparaties. Hij 
heeft hiermee een goede reputatie opgebouwd 
sinds hij in 2000 het bedrijf van zijn vader overnam. 
Fred is met zijn inmiddels gevorderde leeftijd hier 
enkel op dinsdag en woensdag aanwezig, om zijn 
zoon te assisteren en feeling met zijn voormalige 
bedrijf te houden. Hij vertelt bijzonder trots te zijn 
op de reputatie die zijn zoon heeft opgebouwd. 
Hierdoor wordt de continuïteit van het bedrijf voor 
de derde generatie veiliggesteld. Er zijn echt niet 
veel bedrijven tegenwoordig die al 90 jaar bestaan 
en toch springlevend zijn, stelt hij tevreden vast. 
Fred neemt mij mee langs de vier rijen motoren van 
de handelsvoorraad, die vooral uit Hondamotoren 
bestaat, terwijl er ook enkele Kawasaki’s, Yamaha’s 
en Suzukimotoren staan. Bakker Motors is dus dui-
delijk in Japanners gespecialiseerd. De motoren 
zijn er in vele soorten, zoals choppers, customs, 
tourmotoren en off the roads. Ik zie er geen enkele 

Duitse of Engelse motor tussen. Fred vertelt dat ze 
wel enkele BMW’s (een Duits merk) van klanten in 
onderhoud hebben, maar zich liever specialiseren 
in Japanners. De voorraad vervangingsartikelen 
die hiervoor nodig is, is nu al immens groot. 
We zijn inmiddels in het onderdelenmagazijn aan-
gekomen en dit is werkelijk reusachtig uitgebreid. 
Ik vraag mij af hoe Fred en Phil hierin de weg kun-
nen vinden, maar zij verzekeren mij dat dit voor 
hen geen enkel probleem is. Als we daarna naar 
boven gaan, waar de motorkleding verkocht wordt, 
zie ik langs de trap een tweetal mini-off the road-
motorfietsen opgesteld staan met erop de namen 
Phil en Serge. De beide zoons van Fred crossten in 
hun jeugd vaak op een terrein op Westerspoor. Phil 
vertelt mij in goed vertrouwen dat hij kort na de 
aanleg van de Hemtreintunnel onder het Noord-
zeekanaal er samen met zijn broer weleens door-
heen reed. Er was daar een gat in het toegangshek 
en ze wisten dat na het passeren van een trein er 
tijd genoeg was tot de volgende trein zou komen. 
Om weer terug te komen volgden ze dezelfde rou-
te door de tunnelbuis. 
Naast het assortiment van leren motorpakken met 
een best wel wat stoere en sexy uitstraling in aller-
lei maten, is hier op de eerste verdieping ook de 
uitstalling van motorhelmen te vinden. Hoewel er 
in helmen minder maten zijn dan in kleding (hierin 
gaat het van small tot 10 x XL) zijn er enorme ver-
schillen in soorten en modellen. Kleding en helmen 
zijn veelal voorzien van fluorescerende banen of 
strepen om de veiligheid van de motorrijder te ver-
groten. Voor de moderne motorrijder zijn er verder 
naast vele soorten sloten ook navigatie- en anti-

diefstalsystemen te koop. Met een GPS-tracker kun 
je de motor via een app te allen tijde traceren. De 
installatie hiervan wordt door Bakker Motors tot in 
de puntjes verzorgd, zodat de client met een gerust 
hart zijn motor ergens kan parkeren. Momenteel 
komt een groot deel van het assortiment motoren 
dat Bakker Motors verhandelt uit het buitenland. 
Hoe de handel gaat verlopen met de Brexit in het 
vooruitzicht is ook voor Bakker Motors nog niet 
duidelijk. Men heeft in ieder geval voor de korte 
termijn 80 motoren in voorraad.

Voor verdere info over het occasionaanbod zie: 
www.bakkermotors.nl/occasions

Bakker Motors

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

Pietendisco
Denise en Angela gaan kinderactiviteiten orga-
niseren in De Kwaker. Ze hebben een facebook-
pagina: Alles Kids Westzaan. De Halloweendisco 
is achter de rug en de volgende activiteit is de 
Pietendisco op vrijdag 22 november van 18.30 tot 
20.30 uur, voor alle leeftijden.
Met dj Piet achter de knoppen en discopieten op 
de dansvloer wordt het vast een goed feest.
Ouders en andere volwassenen mogen ook mee 

swingen. Voor hen is de bar ook geopend voor 
een drankje. 
Kom je ook? Meld je dan even aan via FB Alles Kids 
Westzaan of bel even naar Denise 06-2751 2986 of 
Angela 06-5794 7159.

Westzaan Cafeetje
Vrijdag 29 november is het Westzaans Cafeetje 
geopend vanaf 20.00 uur. Kom borrelen met je 
buren, vrienden of collega’s, wij zorgen voor de 
bitterballen! De verloting van 1 meter bier of fris-
drank staat nog steeds. Bezoek de facebookpagi-
na van het Westzaans Cafeetje en raad mee naar 
het jaartal van de foto’s van de vrijdagavondbor-
rel die gepubliceerd zijn op 2 oktober.

Haal meer uit je eigen camera
Deze fotocursus start in januari 2020. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Iedereen maakt weleens een 

foto waarvan je denkt: kon ik die maar beter of 
mooier maken. Daar kan Pieter je bij helpen.  Je 
toestel van de automaat halen en met de hand 
instellen is best lastig. Dingen zoals diafragma, 
sluitertijd, ISO, histogram, indeling van je foto, 
landschap, stads fotografie, zwart/wit, nachtop-
namen: met een simpele uitleg en veel oefen-
opdrachten komt het helemaal goed. 
Wat heb je nodig: een systeemcamera of digitale 
spiegelreflexcamera, een statief, doorzettingsver-
mogen en een goed humeur.
De cursus bestaat uit 6 lessen, steeds op zater-
dagochtend. De data: zijn 11, 18 en 25 januari, 1, 8 
en 29 februari. De totale kosten zijn € 95, inclusief 
koffie en thee. Wil je uitgebreide informatie over 
de inhoud van deze leuke en leerzame workshop? 
Mail dan even naar info@dorpshuis-westzaan.nl  
tel. 075-6310 352.
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Dennis Bakker Martin van der Blom

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

Voor info: 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 JANUARI 2020

AGENDA DECEMBER 2019

Vrijdag 3 januari VRIJMIBO*
Dinsdag 7 januari HAZES BINGO**
Donderdag 16 januari Koffie op hoogte 65+ (mini high tea)**
Vrijdag 24 januari VRIJMIBO*
Zaterdag 25 januari Diner op hoogte**
Zondag 26 januari HIGH tea**

Dinsdag 3 december Sinterklaas BINGO**
Vrijdag 6 december VRIJMIBO*
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**

*=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

Wouter de Haas
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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En boven de polder... het vliegtuig

Westzaan is een schilderachtig dorp. Aan de zuid-
kant rijd ik via de Westzanerdijk dagelijks met de 
fiets mijn dorp binnen. Aan de bochtige weg staan 
twee groene Zaanse pandjes schuin tegenover 
elkaar. Ze versmallen de doorgang, waardoor ik het 
gevoel heb een beetje door een poort mijn dorp 
binnen te rijden, langs twee wachters. Idyllisch! Ik 
heb me laten vertellen dat deze huisjes in de jaren 
70 op de nominatie voor sloop stonden. Ze ston-
den ‘in de weg’. Het plan was om de schilderach-
tige dijk te veranderen in een vlot doorgaanbare 
autoweg. Gelukkig is dit verhinderd. Het café en 
het snoephuisje, nu woonhuizen, zijn toen dankzij 
een actiegroep op de monumentenlijst geplaatst.
In Westzaan hebben we nu andere verkeerspro-

blemen: vliegtuigen van Schiphol. De enorme 
toename van de vliegbewegingen de laatste jaren, 
het openen van nieuwe start- en landingsbanen: 
vliegtuigen horen bij Westzaan. In de zomer kan 
het echt een overvloed zijn. Ze vliegen heel laag, 
je kan alle merken goed zien: de blauwe KLM of 
een oranje Airbus uit de Arabische Emiraten. In een 
lange stoet komen ze langs. 
Toen ik hier net woonde kreeg ik er bijna een hob-
by bij: bestuderen welke vliegbanen open zijn en 
waar de vliegtuigen stijgen en dalen. Ik ben echt 
geen vliegtuighater, vliegen is kicken als je in zo’n 
ding zit, maar vanaf de grond is het anders: te veel. 
Ik weet er inmiddels alles van: de Zwanenburg-
baan, de Polderbaan. En niet te vergeten de Kaag-

baan: die brengt met name aan de zuidkant van 
Westzaan stijgende kisten, dwars over ons dorp. 
Die stijgers brengen echt een naar brullend geluid 
voort. Voor mij betekent wonen in Westzaan: ‘s 
nachts altijd ramen dicht vanwege de nachtvluch-
ten (om 3.00 uur één en om 5.00 uur een heel stel). 
En oordoppen in. En dan is er weer verdere groei 
van vluchten gepland. Er zou tot 2022 geen groei 
mogen zijn. Dat was de afspraak. Of is afspraak 
geen afspraak? In de gemeenteraad is het ook 
actueel. Er is voor de zomer een breed gedragen 
motie aangenomen die de wethouder moet uit-
voeren. Die moet druk uitoefenen om de groei van 
Schiphol te stoppen. 
Tot nu toe was er geen meldpunt in de Zaanstreek 
om vliegtuigoverlast te melden. Dat is er nu wel. 
In de Zaanstreek is nu een werkgroep actief: SOS 
Zaanstreek (Saens Onderwonenden Schiphol). Bij 
dezen een oproep. Ik wil jullie vragen om je erva-
ringen met vlieghinder te delen, door ze te sturen 
naar deze werkgroep. Het mailadres is: soszaan-
streek@gmail.com. Alle meningen, mits respectvol 
verwoord, zijn welkom. Wat de één prima vindt, 
kan voor een ander zeer hinderlijk zijn. En 500 
meter verderop maakt al verschil qua geluid. Feit 
blijft wel dat met name de nachtelijke verstoring 
niet subjectief, maar gewoon feitelijk slaapversto-
rend is. En dat de overheid de plicht heeft om te 
zorgen dat haar inwoners veilig en rustig kunnen 
wonen (artikel 21 van de grondwet). In elk geval, 
hierbij dus een oproep je ervaringen met vlieg-
tuigoverlast naar de mailbox van de werkgroep te 
sturen. Alvast dank daarvoor. 

Hanneke Tonkens

Primeur: 
‘Een Hemelse Kerst in de Jordaan’ nu in Westzaan
Stichting Nederlied presenteert t/m kerst het 
gloednieuwe ‘Een Hemelse Kerst in de Jordaan’, 
een hoogstaande voorstelling waarbij liedjes uit 
de Jordaan centraal staan. Na de succesvolle voor-
stelling van vorig jaar is dit een vervolg. Natuurlijk 
weer met Johnny Jordaan (Rob van de Meeberg) 
en Tante Leen (Marjolijn Touw). Onze dorpsgenoot 
Harry Slinger treedt op in de rollen van o.a. Willy 
Alberti en Wim Sonneveld. 
Vanuit de hemel kijken ze terug op de gezellige 
Kerstdagen in de Jordaan. Ze bezingen alle klas-
siekers die hen zo groot maakten. Harry Slinger: 
‘Bij ons thuis werden die liedjes in de ‘kleremake-
rij’ luidkeels meegezongen. Ik weet dus niet beter. 
Rob en Marjolijn komen oorspronkelijk niet uit de 
Jordaan, maar dat is niet te horen. Rob heeft Joh-
nny Jordaan trouwens al meerdere keren gespeeld. 
Echt fantastisch hoe hij hem neerzet. En Marjolijn 
is ook al eerder Tante Leen geweest. Al tijdens de 
leesrepetities was er chemie tussen ons en hebben 
we veel gelachen. Ja, en dan met zo’n goddelijk 
engelenkoor en twee topmuzikanten erbij is het 
echt een heerlijk feest der herkenning.’

De try-outs zijn van donderdag 12 tot en met 
zondag 15 december in De Kwaker. Kaarten zijn 
te bestellen via www.nederlied.nl/kerst-in-de-
jordaan. Vrienden van De Kwaker krijgen € 5 kor-

ting per kaart. Reserveren kan ook rechtstreeks via 
info@dorpshuis-westzaan.nl of 075-6310 352.

Marijke van der Pol
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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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Zonnebloem-
loterij 2019

De trekking van de Nati-
onale Zonnebloemloterij 
2019 is weer geweest. Op 
uw lot kunt u zien waar u 
de uitslag kunt bekijken. 

Van 14 tot 18 oktober zijn 
we met De Zonnebloem 
regio Zaanstreek-Water-

land naar De Putse Hoeve in Bergeijk geweest. 
Er waren 20 gasten en 16 vrijwilligers. Het was 
weer een geslaagde midweek met herfstachtig 
weer, maar we konden ook regelmatig genieten 
van de mooie natuur in herfsttooi. Deze vakan-
tie is mede mogelijk door de opbrengst van de 
Rabo Clubsupport 2018.

Rabo Clubsupport 2019
Dinsdag 15 oktober werd de uitslag van de Rabo 
Clubsupportactie 2019 bekendgemaakt: Regio 
Zaanstreek-Waterland  is eerste geworden. Het 
prachtige bedrag van maar liefst 7532,27euro is 
aan De Zonnebloem Regio Zaanstreek-Water-
land toegekend.

Anneke van ‘t Hoff-Martens 
secretaris afdeling Westzaan

06-2442 1811

Kerstmarkt 
Grote Kerk 
De jaarlijkse kerstmarkt in de Grote Kerk biedt 
veel, naast sfeer, gezelligheid en samenzijn. Alle 
beschikbare plekken zijn gevuld met kramen met 
de meest leuke en uiteenlopende (kerst)spullen. 
De creativiteit van de standhouders is fantastisch. 
Kom en neem geld mee om iets leuks en origineels 
te kopen. Of een kans te wagen in de lichtjesstand 
met veel mooie prijzen.

Naast dat aanbod is er als vanouds het oergezel-
lige horecaplein met koffie, thee en vele soor-
ten gebak. Maar ook heerlijke erwtensoep of een 
broodje haring, met dank aan onze visboer. En nog 
veel meer. Er is de hele dag muziek. In de ochtend 
en begin van de middag drie orgelrecitals van onze 
vaste organisten Dub, Jan en Joost. En in de mid-
dag genieten we van twee uitvoeringen van het 
koor van La Cantante ‘Zingen aan de Zaan’ die ons 
helemaal in de kerstsfeer brengen.

Noteer 14 december dus in de agenda. We zijn 
geopend vanaf 10.00 uur en gaan door tot uiterlijk 
17.00 uur. Mensen die naar de Winterfair komen 
(zijn wij geen onderdeel van) hebben dan mooi 
de gelegenheid om nog even op onze kerstmarkt 
rond te struinen. Het is de moeite meer dan waard. 
Tot dan. 

Peter Huisman

Sundays@
Staphorsius

Tot eind december kan 
bij Galerie Staphorsius 
‘Natuurlijk Natuur’ wor-
den bezocht. ‘Natuur-

lijk Natuur’ is een expositie van hedendaagse 
schilderijen, tekeningen en beelden in realis-
tische stijl met de natuur als thema. Met ‘Sun-
days@Staphorsius’ is de galerie ook een aantal 
zondagen geopend. Verschillende kunstenaars 
geven dan demonstraties van hun werk. Op 
zondagmiddag 1 december zijn dat de beeld-
houwer Bert Denneman en de schilders Hennie 
van Dijk en Nico Hoogland. Ze laten hun werk-
wijze zien en geven toelichting bij de door hen 
toegepaste technieken. 
Op zondagmiddag 15 december kunt u Leon 
van der Linden en Hennie van Dijk aan het werk 
zien. De galerie is ook geopend op Tweede 
Kerstdag. 
Galerie Staphorsius, J.J. Allanstraat 287b, is open 
van dinsdag tot en met 
zaterdag van 9.00 tot 
17.00 uur. Zondagmid-
dag: 1, 15 en 26 decem-
ber van 13.00 tot 17.00 
uur. De toegang is vrij.

Beleef samen de Westzaanse Winterfair
Zaterdag 14 december 2019
Lambert Meliszstraat - Kerkbuurt - 
Zeilenmakersstraat
16.00 uur - 22.00 uur

Beleef samen met je familie en vrienden Westzaan 
in Winterse sferen. Westzaan wordt omgetoverd in 
een sprookjesachtig decor met brandende vuur-
korven en een sfeervolle kerstmarkt. Geniet van 
entertainment, diverse activiteiten, kerstkramen, 
foodtrucks en nog veel meer. 
Met o.a. ruim 60 standhouders, 10 foodtrucks, 2 
open podia en een verwarmde feesttent belooft de 
4e editie van de Winterfair weer een ware happe-
ning te worden. Warm jezelf op bij een vuurkorf, in 
de feesttent, De Kazerne, het Reghthuys, het Zaens 
Brandweer Museum of bij een foodtruck. Luister 
naar live-optredens van onder andere popkoor 
Ongeremd, Michel van Rijswijk, Sophie Melody, 
Coco Rivers, Nobody band en vele andere arties-
ten, koren en gezelschappen.

De Kazerne 
geniet van de gezelligheid in café De Kazerne. 
Volkszanger Michel van Rijswijk zal live optreden

Het Reghthuys
Laat u verwennen met erwtensoep en glühwein. 
Kerstworkshop 15.00-17.00 uur door Bloembinderij 
Provence. Diverse optredens van kostuumgroep 

De Zaanse Kaper. Concert 4 hoornspelers van het 
Amsterdams Conservatorium. Omstreeks 18.00 uur 
kerstliedjes op trompet vanaf de toren door Jasper 
Rijke. Bekijk het hele programma op www.reght-
huyswestzaan.nl

Zaens Brandweer Museum
het Zaens Brandweer Museum is open voor bezich-
tiging. Kom gezellig een drankje drinken in de 
après-skibar.

Feesttent Zeilenmakersstraat
Verwarmde feesttent met WG-bar. Diverse live-
optredens.

Kerstkraam huren of gebruik maken van 
het open podium?
Wil je een kerstkraam huren of gebruik maken van 
het open podium? Of met je foodtruck op de West-
zaanse Winterfair staan? Stuur dan even een mail 
naar winterfair@westzaan.nl en wij nemen zo snel 
mogelijk contact met je op.

De Winterfair mag je niet missen
Een Kerstmarkt met een vleugje vintage en lifestyle 
– Dickens decor met straatartiesten – Singer-song-
writers – muzikanten – musical – kinderactiviteiten 
– foodtrucks met heerlijke versnaperingen – bran-
dende vuurkorven – warme glühwein – warme 
chocolademelk – gezellig verwarmde bar – feest-

tent – intieme huiskamerconcerten – verhalenver-
tellers – theater – en nog veel meer. Kortom, deze 
editie mag je niet missen. Tot zaterdag 14 decem-
ber!

Commissie Westzaanse Winterfair
De commissie bestaat uit Denise de Vries, Ingrid 
Jahn, Huib Jahn, Pedro Smit, Marcel Haarhuis, 
Willem Winkels (De Kazerne) Arianne de Jong en 
Reinhold Damminga. Volg alle ontwikkelingen op 
Facebook: westzaansegemeenschap, Instagram: 
westzaansewinterfair, website: westzaan.nl/win-
terfair, e-mail: winterfair@westzaan.nl

Westzaanse

winterfair

Zaterdag 14 december
van 16.00 tot 22.00 uur

Unieke lokatie met muziek 
| Kraampjes | Brandende vuurkorven |

| Eten en Drinken | Gezelligheid | 
| Foodtrucks | Inspiratie

Dit jaar voor het eerst door de Westzaanse Gemeenschap georganiseerd

Kerkbuurt, Lambert Meliszstraat en Zeilenmakersstraat

Van Dijk-Offering: IJsvogel, 
acryl op paneel 20 x 20 cm.
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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 



19

Het kostuum van Sinterklaas door de jaren heen
Dit jaar gaat het Sinter-
klaasmuseum in Westzaan 
alweer voor de twaalfde 
keer open. In die twaalf 
jaar is het museum alleen 
maar meer uitgebreid 
en is er een enorme col-

lectie ontstaan, mede door diverse schenkingen 
van bezoekers die net als Markjan en Dewi Fraij 
de goedheiligman een warm hart toedragen. Er is 
hard gewerkt om het pop-upmuseum weer mooi 
neer te zetten. Het is het enige Sinterklaasmuseum 
dat vijf dagen per jaar gratis voor u open is. Voor 
iedere leeftijd is er wel iets in het museum te her-
kennen. Dus, bent u fan van Sinterklaas, jong of 
oud, een bezoek aan het Sinterklaasmuseum in 

Westzaan is altijd een feest!
Vorig jaar hadden we de expositie ‘De landelijke 
intochten van Sint-Nicolaas van begin tot heden’. 
Dit jaar is er de bijzondere expositie ‘Het kostuum 
van Sinterklaas door de jaren heen’  Sint-Nicolaas 
heeft altijd een mooi kostuum, met onder andere 
een mijter en een staf. Maar ook de overige delen 
van het kostuum hebben verschillende namen en 
vaak zit ook hierin veel symboliek verstopt. Dit 
wordt allemaal gedegen uitgelegd. Daarnaast zul-
len een aantal oude kostuums worden tentoonge-
steld. Een van de topstukken is een kostuum uit 
1938, maar we hebben ook enkele kostuums uit 
latere decennia. 
De oude vertrouwde vitrines met de oude raam-
pjes zullen weer gevuld zijn met een deel van onze 
collectie. Hier is voor de minder gelovige meer 
over de historie van het fantastische Sint-Nico-
laasfeest te ontdekken. Uiteraard is er ook weer 
een speurspel voor de jonge bezoekers van 3 tot 
10 jaar. Met een beetje hulp van papa, mama, opa 
of oma is de goede oplossing zeker te vinden. Die 
wordt beloond met een greep uit de cadeautjes-
boom, zoals bij velen al bekend zal zijn. 
Net als voorgaande jaren zal de tuin volledig in 
sinterklaasstijl zijn. Natuurlijk is ons terras ook weer 
geopend, waar we koffie, thee, warme chocolade-
melk, bisschopswijn en sintgarnituur verkopen. 
Buiten bij de open haard kunt u even wegdromen 
naar ‘jeugdherinneringen’, met uiteraard volop 
sinterklaasmuziek. Het assortiment in de museum-
winkel is dit jaar uitgebreid, dus zoekt u een leuk 
sintpresentje, ansichtkaarten of sinterklaassfeer-

makers, dan bent u hier aan het juiste adres. Let op: 
u kunt bij ons niet pinnen.
Dit jaar is het museum open op: zaterdag 23 novem-
ber, zondag 24 november, vrijdag 29 november, 
zaterdag 30 november en zondag 1 december, 
steeds van 12.00 uur tot 17.00 uur. U kunt er ook 
informatie krijgen over lezingen over de historie 
van Sint-Nicolaas. Leuk voor school, club of werk. 
Voor boekingen of bezichtigingen in groepsver-
band buiten de openingstijden zijn er nog beperk-
te mogelijkheden. Voor vragen over boekingen 
belt u 075-6312 219 na 19.00 uur. Nadere informa-
tie over het Sinterklaasmuseum kunt u vinden op 
Facebook: Sinterklaasmuseum Westzaan, of bekijk 
de website: www.sinterklaasmuseum-westzaan.nl.

Iconen in de kerk
Ik vind het een eer om met 20 

iconen een expositie te kun-
nen inrichten in de Grote 
Kerk in Westzaan. De ico-
nen zijn in zes categorieën 

te zien: Maria Magdalena, 
de Moeder Gods, Wijsheid, de 

Circle of Life, Christus en Enge-
len. En natuurlijk een St Jorisicoon. Naast gewoon 
kijken, kun je ook met een ‘loopbriefje’ over elke 
icoon iets lezen over de naam en betekenisge-
ving. Dat maakt het extra mooi en interessant.

U kunt de tentoonstelling in de Grote Kerk bezoe-
ken op de volgende dagen en tijdstippen: 7 
december 14.00 – 17.00 uur, 14 december 10.00 – 
17.00 uur, 21 december 14.00 – 17.00 uur. En elke 
zondag voor en na de kerkdienst van 9.30 – 11.00 
uur. 
Om het vak van icoonschilderen onder de knie te 
krijgen heb ik veel lessen gevolgd,  ook in het bui-
tenland. Door vaak te schilderen en te experimen-
teren, ontdek je steeds nieuwe mogelijkheden in 
de techniek. Het boeit mij vooral hoe je beteke-
nislagen en verhalen kunt ontdekken op de vele 
icoonafbeeldingen. Bij onderzoek zie je dat in 
andere tijden en culturen soortgelijke afbeeldin-
gen zijn gemaakt. Afbeeldingen waarmee men-

sen iets over hun levensbeschouwing van dat 
moment uiten. Kortom een boeiend vak!
De laatste tijd schilder ik ook met kleine groepjes 
en het is altijd verwonderlijk hoezeer een gelijke 
start uiteindelijk leidt tot allemaal verschillende 
iconen. Ieder mens heeft haar of zijn ‘hand’ in het 
werken. Gewoon uniek, zoals elk mens dat is. 
Ik wens eenieder een inspirerende route door dit 
icoonlandschap in de Grote Kerk.

Joke Enthoven

Prijswinnaars loterij 96e Bazar Grote Kerk
1e prijs iPad Pro 9.7 silver 32 GB 
fam. J.C. Lienos, Allanstraat te Westzaan 
2e prijs bolderkar (2 x ) 
fam. Mol, Burg. Verstegenstraat te Westzaan 
fam. Dekker, Burg. Verstegenstraat te Westzaan 
3e prijs waardebon Galerie Staphorsius 
fam. Bark, Burg. Verstegenstraat te Westzaan 
4e prijs massagekussen 
fam. Timmerman, Burg. Verstegenstraat te 
Westzaan 
5e prijs APK-bon garage Brakenhof 

fam. Kars, Burg. Vijlbriefstraat te Westzaan 
6e prijs dinerbon De Wereldkeuken 
fam. Pauw, Kerkbuurt te Westzaan 
7e prijs waardebon SmitCo 
mevr. A. Bol, Westzanerdijk te Zaandam 
8e prijs horlogeset Beach Time Int. 
fam. Dekker, Burg. Verstegenstraat te Westzaan 
9e prijs waardebon Hans en Leonne Albers 
fam. Kars, Burg. Vijlbriefstraat te Westzaan 
10 e prijs verrassingspakket 
fam. J. vd Blom, Overtoom Westzaan 

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. Niet 
onvermeld mag blijven dat de Bazar een succes 
was. Met een netto opbrengst van ruim € 8900,- is 
het resultaat van 2018 ruim overtroffen. 
Onze dank gaat uit naar de sponsors en alle vrijwil-
ligers (lotenverkopers, taartenbakkers, opbouwers 
en alle andere medewerkers) die zich hebben inge-
zet om dit resultaat te behalen. Graag zien wij u 
weer in 2020 voor de 97e Bazar. 

namens de Bazarcommissie, 
Peter de Vries
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Voor een 
stralend & 
gezond gebit!

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

écht technisch

werk/personeel

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

075-6218845 010-4625985

Provincialeweg 21a Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie 3047 BB Rotterdam

 

en AllesSmit 
landbouwmechanisatie

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

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

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

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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D O O R L O P E R

  De
puzzel
     van
 INGRID

Deze maand geen prijspuzzzel. U kunt de oplossing dus niet insturen. Veel puzzelplezier.

Horizontaal:
1 ontdoen van de room (5), deel van het gebit (4), 
deel van een ketting (5), 2 loven (6), foeteren(6), 
anonieme alcoholisten (2), 3 kunst (3), grote uil (5), 
drinkgerei (3), vogelroep (3), 4 Franse schrijver en 
filosoof (6), autokenteken Litouwen (2), schaaldier 
(6), 5 scheepsgroet (4), Aziatisch land (5), niet boven 
(5), 6 babydoek (5), afval van vis (5), landcode van 
Kenia (2), water in Friesland (2), 7 vettige stof (5), 
alleenstaand persoon (7), Spaans jawoord (2), 8 
lelijk schepsel (6), kunstwerk (3), nietswaardig (5), 9 
prehistorisch gereedschap (6), voorgevel (5), soort 
brood (3), 10 bezinksel (4), Amerikaans meer (4), 
naturel (4), oude lengtemaat (2), 11 meisjesnaam 
(4), bevrachten (5), wettelijke aansprakelijkheid (2), 
bijwoord (2), 12 energiezuinig lampje (3), dames-
kous (5), zomer (Frans) (3), telegraphie sans fil (3), 
13 watervogel (4), kippenproduct (2), zeer lang 
bestaand (6), pers. vnw.(2), 14 dunne plek in een 
stof (4), troefkaart (3), bovenlijf (4),watering (3). 

Verticaal:
1 regeringsreglement (2), brandresten (2), evenzeer 
(7), vogeleigenschap (3), 2 deel van het hoofd (3), 
keelgeluid (4), opvatting (7), 3 ondergrondse (5), 
Europees land (7), neon(2), 4 gemoedstoestand 
(6), emeritus (2), bankterm (4), lidwoord (2), 5 naar 
omlaag (4), niet werkelijk (7), Japanse munt (3), 6 
Tunesië landcode (2), visgerei (6), vensterstaaf (6), 
7 koraaleiland (4), landweg (5), afgod(5), 8 hecht-
krammetje (4), dierengeluid (2), Nieuwe Testament 
(2), hert (3),visgerei (3),9 deel van een schip (3), geen 
haar (4), afwaswater (3), beruchte romeinse keizer 
(4), 10 omroepvereniging (3), Surinaamse pannen-
koek (4), gelaat van een dier (5), ouderraad (2), 11 
afhalen van boontjes (5), bol breiwol (4), bezittelijk 
voornaamwoord (3), United States (2), 12 meisjes-
naam (3), plaats in Vlaanderen (6), ongedierte (3), 
deciliter (2), 13 bloeiwijze (3), ferrum (2), boom (3), 
een klein beetje (6), 14 over tijd (4), trip (4), plakke-
rig (4), water in Friesland (2).

Zijn de woorden juist ingevuld, dan lees je in de gekleurde vakjes van boven schuin naar beneden de 
alias-naam van de bovenkruier-balkenzager De Hoop. De molen stond te Westzaan.
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W E S T Z A A N

ZUIDERVERMANING

Ensemble Agamemnon/François Car-
dey met ‘Het mythische paradijs’
Vrede, vreugde, hoop en licht: voor velen is de 
kerstperiode de mooiste tijd van het jaar. In het 
mythische Arcadië was elke dag er eentje om in 
te lijsten. Mensen leefden er in harmonie met 
de natuur, omringd door overvloedige spijzen 
en zoete klanken. Ensemble Agamemnon zocht 
de mooiste vroegbarokke pastorales van Monte-
verdi, Schütz en Fux bij elkaar en leidt u door dit 
winterwonderland.
Musici: Alice Kamenezky (sopraan), François 
Cardey (cornetto en muzikale leiding), Anaëlle 
Blanc-Verdin (viool), Sarah Van Oudenhove (viola 
da gamba), Louis Capeille (tripelharp), Kazuya 
Gunji (orgel en klavecimbel).

Datum: donderdag 12 december
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 Westzaan is dit 
een concert bij kaarslicht en is na afloop gelegen-
heid tot napraten met een drankje en een hapje.

Westzaans Dameskoor
In het kader van de maandelijkse 3e zondag 
‘Open Huis’: Het Westzaans Dameskoor. Een 
gevarieerd optreden met voor de pauze liederen 
van klassiek tot pop en na de pauze Kerstliede-
ren. 

Datum: zondagmiddag 15 december
Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur, 
kerk open vanaf 13 uur. 
Toegang: vrij
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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

Wij bieden kleinschalige 
kinderopvang voor  
0-12 jarigen in Westzaan  
en Assendelft.

Meer informatie?
Stuur ons een mail op 
info@kindertuin.nu
Meer info op kindertuin.nu
0f 075 6150217

Kindertuin Westzaan is al jaren een betrouwbaar adres voor kinderopvang in Westzaan

DE KINDERTUIN  PeuterSpelen
 Voor- en Naschoolseopvang

 Kinderdagverblijf

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

Nietzsche zei: ‘Lachen is leedvermaak, 
maar dan met een zuiver geweten.’

Doopsgezinde Gemeente
 24 nov 10.00 uur Open Liturgiegroep, 
  laatste zondag van het kerkelijk jaar
 1 dec 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz, 
  avondmaal bij ronddelen
 8 dec 10.00 uur poëziedienst, IJke Aalders
 15 dec 10.00 uur zr. Cocky Brouwer
 22 dec 10.00 uur Open liturgiegroep:
  thema wat bezielt Wim en Nel Tip?
 24 dec 19.30 uur Open liturgiegroep, Kerstavond
 25 dec 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz, 
  Eerste Kerstdag
 29 dec 10.00 uur ds. Henriette van Dunné

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten en avonddienst zijn in 
Beverwijk, Meerstraat 62
 24 nov voorbereiding Heilig Avondmaal 9.30 en  
  16.00 uur ds. W.W. Nijdam, Alblasserdam
 1 dec viering Heilig Avondmaal 
  9.30 en 16.00 uur ds. J. van Dijken, 
  Nieuw-Vennep
 8 dec 9.30 uur ds. A. Hofland, Emmeloord
  15.00 uur (!) ds. P.J. den Hertog, Amsterdam
 15 dec 9.30 uur ds. S.B. v/d Meulen, Delft
  16.00 uur ds. M.P. Hofland, Haarlem
 22 dec 9.30 en 16.00 uur ds. J.L. de Jong, Soest
 25 dec Eerste Kerstdag, beide diensten in   
  Westzaan
  9.30 uur ds. B. Reinders, Capelle a/d IJssel
  16.00 uur Gezinskerstfeest
 29 dec 9.30 uur ds. E.J. v/d Linde, Capelle a/d IJssel
  16.00 uur ds. A.K. Wallet, Schoonrewoerd
 31 dec Oudejaarsdag
  19.00 uur ds. A.G. v/d Heijden, Zaandam

Gereformeerde Gemeente Westzaan
 24 nov 10.00 en 15.30 uur ds. A. Vermeij
 1 dec 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 4 dec 19.30 uur ds. F. Mulder
 8 dec 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 12 dec 19.30 uur ds. J.J. van Eckeveld
 15 dec 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 22 dec 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 25 dec Eerste Kerstdag 10.00 en 15.30 uur   
  leesdienst
 26 dec Tweede Kerstdag 9.30 uur Kerstfeest  
  met de kinderen
 29 dec 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 31 dec 19.00 uur Oudjaarsdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
 24 nov Laatste zondag kerkelijk jaar
  10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 1 dec 1e advent 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan 
 8 dec 2e advent 10.00 uur ds. P.J. van Midden,  
  Bergambacht 
 15 dec 3e advent 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan 
 22 dec 4e advent 10.00 uur ds. W. Venema,   
  Langedijk Kinderkerstfeest 16.30 uur
 24 dec Kerstnachtdienst 22.30 uur ds. C. Visser,   
  Westzaan 
 25 dec Kerst 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan 
 29 dec 10.00 uur ds. C. Dahmen, Oostzaan

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 december 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 december 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
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