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Niet alles voor zoete koek 
slikken, hè!

Koektrommel
De laatste weken heb ik gewor-

steld met open krijgen van onze 

gewonnen, kraakvers afsluitende 

koektrommel van de Postcode 

Loterij. De motivatie was groot. 

Mijn koeklust piekt met de komst 

van speculaas. De gewone, die je 

soms ook op brood kreeg, maar 

vooral de dikkere speculaasbrok-

ken en -poppen . Gelukkig kwa-

men daarna de kerstkransjes. Die 

zijn nog steeds in de uitverkoop 

verkrijgbaar. 

Het zat ook als kleuter niet altijd 

mee om bij de koek te komen. 

Wij hadden thuis vroeger een 

ovale,  metalen koektrommel 

met reliëfversiering op de dek-

sel. Mijn moeder bakte de heer-

lijkste boterkoek van de wereld. 

Als die was afgekoeld, ging die in 

kleine blokjes de trommel in. Op 

een ochtend ben ik als kleuter uit 

huis weggelopen naar de zand-

bak, met de koektrommel on-

der mijn arm. Op de rand van de 

zandbak in het zonnetje was het 

even lastig om de grote trommel 

open te krijgen, maar toch heb ik 

lekker van de boterkoek geno-

ten, tot een buurvrouw me aan-

sprak, de trommel dichtdeed en 

me thuis afleverde. Betrapt. Die 

koektrommel heb ik nog steeds. 

Gebutst en wel. Mijn vader had 

later van Dymo-label een tekst 

in de rand van de deksel geplakt: 

‘eerst denken, dan doen’. Moest 

ie wel wachten tot we konden le-

zen. 

 Linda Wessels

Nieuwjaarsbijeenkomst WG 
en Dorpscontact druk bezocht

Visser-Schoenprijs voor 
makers film
Op maandag 6 januari in het tweede 
decennium van het tweede millen-
nium was er in het Reghthuys de 
inmiddels traditionele nieuwjaars-
bijeenkomst van de Westzaanse 
Gemeenschap en Dorpscontact. In 
een propvolle Rechtszaal werd de bij-
eenkomst geopend door Jerry Jahn, 
voorzitter van Dorpscontact. Hij 
schetste de rol van Dorpscontact als 
intermediair tussen het bestuur van 
Zaanstad en de bewoners van West-
zaan. Daarna gaf hij een overzicht 
van de onderwerpen die in de maan-
delijkse vergaderingen van Dorps-
contact aan de orde zijn gekomen en 
de kwesties die in 2020 de aandacht 
zullen opeisen. Hij zei bezorgd te zijn 
over het sluipverkeer door Westzaan 
en stond stil bij de plannen voor de 

nieuwe riolering en bestrating van de 
J.J. Allanstraat en het Zuideinde. Na 
de langdurige voorbereidingen gaat 
het werk binnenkort vanaf de Weel-
brug eindelijk van start.
Bestuurslid van de Westzaanse 
Gemeenschap Markjan Fraij sprak 
daarna met trots over de vele activi-
teiten die elk jaar in ons dorp worden 
georganiseerd, zoals Koningsdag, de 
4-Meiherdenking en de 5-Meiviering, 
de Prutrace, de Huttenbouw, de Dag 
van Westzaan, de Lichtjesavond, de 
Sinterklaasintocht en de Winterfair, 
die nu samen met de WG georgani-
seerd wordt. Hij citeerde met instem-
ming uit de kersttoespraak van 
koning Willem-Alexander: ‘Trek het 
je niet te veel aan als het eens tegen-
zit. Geef jezelf wat ruimte. Het is oké.’ 
En: ‘Geluk zit in onze verbonden-
heid met anderen. Laten we elkaar 

daarom niet loslaten. Laten we naar 
elkaar luisteren en begrip tonen.’ 
Markjan sloot af met de wens dat 
2020 een fantastisch jaar zou worden. 
‘Maar vooral weer een jaar met heel 
veel mooie, bruisende en feestelijke 
initiatieven in ons mooie Westzaan.’
 
Meest verdienstelijke 
Westzaners
Ook dit jaar was er de verkie-
zing van de meest verdienstelijke 
Westzaner(s). De eer viel te beurt 
aan Aart van ’t Hoff en Wendy Dui-
venvoorde. Aart heeft de 40 minu-
ten durende film De kleine ban in 
de rondte gemaakt over Westzaan 
van noord naar zuid. Wendy heeft op 
professionele wijze de toelichtende 
teksten ingesproken.

Vervolg op pagina 3 >>

De winnaars van de prijs voor de meest verdienstelijke Westzaner van het jaar, Wendy Duivenvoorde en Aart van ’t Hoff. Foto: Karin Timmerman.
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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

Menu Februari
Serranoham geserveerd op een bedje van 

zoet –zure gele biet met gorgonzolamousse 
en pistachenoten


Gebakken skreifilet geserveerd met gewokte 

groenten en romige spinaziesaus
Skreifilet zoals de Noren deze winterkabeljauw noemen is Noors voor zwerver en verwijst 

naar het trekkende bestaan van deze vis, die voornamelijk wordt gevangen in het win-
terseizoen rond de Lofoten, ongeveer 150 km boven de Poolcirkel. De vangst wordt sterk 
gereguleerd en is dus kleinschalig en verantwoord. Voor de Noren heeft Skrei dezelfde 
beleving als Hollandse Nieuwe voor ons heeft: een delicatesse waar men naartoe leeft.

of
Varkenshaasoester met stroganoffsaus


Wentelteefjes met kaneelijs en slagroom  

€ 30,00
Bovenstaand menu wordt  geserveerd met gemengde salade en 

keuze uit friet of gebakken aardappelen.

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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De film is tot stand gekomen in samenwerking met 
de Digitale Beeldbank Westzaan. Wouter Veenis, 
voorzitter van de stichting Geertje Visser-Schoen, 
reikte de prijs op zijn bekende luchtige wijze uit. De 
film is als dvd verkrijgbaar bij Albers Bloemen, J.J. 
Allanstraat 335, en via de website www.westzaan-
sedigitalebeeldbank.nl.

Ten slotte was het tijd voor de jaarlijkse komische 
schets van toneelvereniging Herleving. In het nieu-
we Westzaanse café Wendy’s Bar is de drank het 
eerste uur gratis. Dat leidt tot een grote toeloop 
en bij het doornemen van enkele spraakmakende 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar wordt de 
sfeer steeds joliger. Als de barvrouw (Wendy Dui-
venvoorde, een van de twee verdienstelijke West-
zaners) na dat eerste uur de drankjes in rekening 
wil brengen, vertrekt het hele gezelschap naar 
de nieuwjaarsreceptie van de WG, waarover ze 
gehoord hebben dat er gratis drank geschonken 
wordt.

En inderdaad. Na het optreden van Herleving ging 
in het Reghthuys de bar open, werden er hapjes 
rond geserveerd en bleef het nog lang gezellig.

Peter Groot

Foto-expositie molens en dieren
Tot 31 januari 2020 exposeert de Westzaanse 
Karin Timmerman met foto’s van Zaanse molens 
en dierenportretten in De BieB in Krommenie. 
Zij exposeert regelmatig in de Zaanstreek. Ken-
merkend voor haar stijl van fotograferen is dat zij 
vaak  een onderdeel van het grotere geheel laat 
zien. Soms ligt dat tegen het abstracte aan. Van 
een aantal molens op de expositie is bijvoorbeeld 
alleen het wiel, de wiek of een halve molen in 
beeld. 
De dierenportretten zijn gemaakt in de vrije 
natuur en in de dierentuin. Ze staan er alleen 
op of in groepsverband en ze zijn zonder titel 
herkenbaar. Er hangen echter drie portretten op 
duurzaam karton die zo abstract zijn dat het bijna 
een zoekplaatje is om er olifanten, een leeuw en 
een schotse hooglander in te zien. 
De Bieb Krommenie, Heiligeweg 170. 
Open: ma t/m vrij 9.00-20.30 uur; 
za 11.00-15.00 uur. 

Zie ook Facebook: karin timmerman zaanstad
www.afvzaanland.nl/karin/index.html
Informatie: karintfoto@gmail.com

In Wendy’s Bar was de drank het eerste uur gratis. 
Foto: Karin Timmerman.

Doorstart 
Dagorkest?
Helaas stopt het Dagorkest Zaanstreek-Waterland. 
Dit betekent dat er op belangrijke dagen geen 
orkest meer is. Het is onverteerbaar dat er op 4 mei, 
75 jaar na onze bevrijding, geen orkest kan spelen.  
Dat geldt ook voor Kerstavond.
Nadat Crescendo indertijd stopte, ben ik met nog 
negen mensen doorgegaan om op zulke dagen 
toch nog wat muziek te spelen. Later nam het 
Dagorkest Zaanstreek-Waterland dit over. Omdat 
ik daarna toneel ging spelen, had ik geen binding 
meer met de muziek . Nu wil ik proberen een zoge-
heten gelegenheidsorkest van tien á twaalf men-
sen op te zetten. Ik doe hierbij een oproep om mee 
te denken en, als iemand in de gelegenheid is, mee 
te werken. U kunt contact met mij opnemen via 
f.klerk@chello.nl  of 06-2252 6309.

Frits Klerk

Open huis in de Zuidervermaning
Op zondag 16 febru-
ari houdt de Zuiderver-
maning van 12.00 tot 
16.00 uur open huis
met onder andere een 
tentoonstelling van 
‘quiltwerk’ van onze 
plaatsgenoot Mireille 
Bos. Een quilt is een 

doorgestikte deken (denk ook aan een sprei of 
een wandkleed). Hij wordt gemaakt van drie 
lagen textiel, die op elkaar genaaid worden door 
middel van ‘quilten’ (doorpitten). De top (boven-
ste laag) kan een hele lap stof zijn of ‘patchwork’. 
Patchwork is het aan elkaar zetten van lapjes 
stof. Tegenwoordig worden de technieken die 
gebruikt worden voor het maken van een quilt 
ook wel gebruikt voor andere dingen, zoals tas-
sen, vloerkleden, kussens, theemutsen, maar ook 
kleding. 

Tijdens de tentoonstelling is er om ca 13.00 en 
15.00 uur een optreden van het Salonorkest San-
severia. Sanseveria bestaat uit Jose Vosbergen, 
viool; Christine Callis, dwarsfluit; Ellis Verreijt, 
viool; Paula Velthuys, cello; Marcus Prins, klarinet 
en Marty Kuyt-Schuddeboom, accordeon.

Wij verwelkomen u graag, de toegang is gratis. 
Kijk, luister en geniet!
Zuidervermaning, Zuideinde 233, 
1551EG Westzaan.

Stichting Zuidervermaning Westzaan,
Loes Bijleveld, secretaris

Salonorkest Sanseveria treedt twee keer op tijdens het open huis.

Een quilt is een doorgestikte deken.

Stokstaartjes. Foto: Karin Timmerman.
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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
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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

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

• 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.



op de tuin
Januari is in veel opzichten een saaie maand. 
Zo ook voor de tuin. Je kunt nog niet veel en 
je hebt er eigenlijk ook geen zin in. Het is te 
koud en te nat. Toch kun je in de kas al wat 
voorzaaien. Niet spectaculair veel, maar toch. 
Bloemkool bijvoorbeeld en sla. En de dagen 
worden gelukkig ook weer wat langer. Het is 
wel leuk om binnen in de warme kamer al plan-
nen te maken voor het nieuwe tuinseizoen. De 
nieuwe tuingids was er al in december maar nu 
is het tijd om te kijken wat voor zaden er nog 
zijn van vorig jaar en wat besteld moet wor-
den. Zo’n zakje zaad bevat meestal genoeg 
zaden voor een heel tuincomplex, maar toch 
wil iedereen zijn eigen zakjes hebben. In die 
tuingidsen staan altijd prachtige foto’s van alle 
gewassen, dus je wilt ze dan ook allemaal wel 
kopen en in je tuin zaaien. Het gekke is dat je 
vaak de plant die bij jou in de tuin boven de 
grond komt en uitgroeit, niet herkent van het 
plaatje. Op het plaatje staan alle spruitplanten 
recht en zijn alle spruitjes mooi groot. Ook de 
witte vliegjes zie ik er niet op. Kom daar bij mij 
maar eens om. En die witte vliegjes zitten ook 
op de boerenkool, stiekem aan de onderkant 
van het blad. Ik vraag me weleens af waar ze 
vandaan komen. In ieder geval niet uit de tuin-
gids. Ze liften met z’n allen wel lekker mee in 
de fietstas naar mijn keuken. Maar het is niet 
allemaal kommer en kwel. De boerenkool is na 
goed gewassen te zijn ontzettend lekker en de 
smaak van de spruitjes doet je denken aan je 
jeugd. Of dat positief is zal niet voor iedereen 
gelijk zijn. En dan die bietjes, wortels, uien…

Truus Weertman
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Tamelijk onopvallend is de firma Hepta ruim drie 
jaar geleden in Westzaan in het bedrijfsgebouw 
op de Zeilenmakersstraat 1B gekomen. Het bedrijf 
voor de fabricage van radiomeubels en audioboxen 
werd in 1955 in Zaandam opgericht door Chris Rut-
gers, de vader van Cris. Ja, er moest tenslotte enig 
onderscheid tussen de generaties zijn, moet hij 
gedacht hebben! Misschien bent u de advertentie 
van Hepta al eens tegengekomen in De Wessaner, 
maar nu is de tijd rijp om wat meer naar buiten te 
treden met het audioassortiment.

Cris Rutgers, die bij Hepta de scepter zwaait, heeft 
plezier in muziek als belangrijkste drijfveer. En het 
beluisteren ervan door zijn klanten in optimale 
geluidskwaliteit is zijn passie. Hiervoor levert Cris de 
beste luidsprekers gemonteerd in de beste klank-
kasten. Vooral de laatste jaren zijn er door de komst 
van wifi en bluetooth veel draadloze toepassingen 
die ons van veel kabels (en stofnesten) verlossen. 
Hepta levert audiomeubels die voor een excellente 
geluidskwaliteit zorgen, terwijl de bluesound-unit 
die hierin geplaatst is u de mogelijkheid biedt om 
30.000 radiozenders te ontvangen Het geluid van 
radio en tv kan draadloos door het hele huis naar 
de speakers worden gezonden. Deze bluesound-
audioset is met een normale afstandsbediening, 
een smarttelefoon, een pc of tablet te bedienen. U 
bedient dan op eenvoudige wijze hiermee de zen-
derafstemming, alsook welke speakers de audioset 
moet gebruiken. 

Tegenwoordig wordt door jongeren de meeste 
muziek van streamingdiensten betrokken. Dit zijn 
diensten zoals Spotify en Tidal, waar de muziek-
nummers digitaal opgeslagen zijn. Via een abon-
nement en een internetverbinding kunnen deze 
nummers op de smartphone of een pc worden 
beluisterd, terwijl zij op de servers van Spotify of 
een andere aanbieder blijven staan. Ook kan men 
deze nummers downloaden, zodat ze naderhand 

beluisterd kunnen worden zonder internetverbin-
ding. Hierdoor is de gehele verkoop van cd’s tot 
stilstand gekomen. In tegenstelling hiermee is juist 
de verkoop van vinyl (grammofoonplaten) aan een 
revival bezig. Het draaien daarvan neemt weer toe, 
merkt Cris bij zijn klanten. 

Bij het beluisteren van muziek via de smartphone 
of pc gaat veel kwaliteit verloren. In de huiskamer 
wil men er echt van genieten en dan komt de appa-
ratuur van Hepta als een reddende engel en wordt 
het beluisteren een belevenis. Voor films en video’s 
geldt hetzelfde streamingsysteem en ook hierin 
heeft Hepta zich onderscheidend gemaakt door 
complete thuisbioscopen te verzorgen voorzien 
van Dolby Atmos surround-geluid. Deze zijn sinds 
kort voorzien van een ultrashort 4K-laserprojector, 
die voor een optimale beeldkwaliteit zorgt. Het op 
deze manier beleven van beeld vergezeld van hui-
veringwekkend goed geluid is het ultieme streven 
van Cris. 

In zijn showroom aan de Zeilenmakersstraat heeft 
hij uitgebreide demonstratie-apparatuur die een 
bezoek zeer de moeite waard maken. In deze rui-
me showroom zal Cris binnenkort een workshop 
Streaming voor beginners houden. Hier wordt 
begonnen wordt met het zogenaamde ‘rippen’. Dit 
is het digitaal overzetten van muziek van een cd op 
de harde schijf van een computer, zodat de muziek 
middels een afspeellijst te beluisteren valt.

Cris Rutgers installeert desgewenst uw aankopen 
bij u thuis tot alles in de perfectie werkt. Een eerste 
vereiste is echter een goed werkende wifi die op 
een gunstige plek in huis geplaatst is. Tevens voert 
hij reparaties uit aan bestaande audio-installaties.

Voor openingstijden en meer informatie: 
www.Hepta.nl of 06-2338 7155.

Hepta Design Audio

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

Het pand van Hepta aan de Zeilenmakersstraat
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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

Bouwt verder

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

 www.bouwbedrijfwerkhoven.nl

Herdenking Holocaust op Joodse begraafplaats 
aan de Westzanerdijk
Op maandag 27 januari wordt om 
11.00 uur de Holocaust herdacht op 
de Joodse begraafplaats aan de West-
zanerdijk. Op Holocaust Memorial 
Day wordt wereldwijd de Holocaust 
herdacht, waarbij ongeveer 6 miljoen 
Joden zijn omgekomen. Ook worden 
de andere slachtoffers van de nazipe-
riode herdacht.
Het programma van de plechtigheid 
zal er als volgt uitzien:
* Opening door de voorzitter van de 

Joodse Gemeente NHNW.
* Toespraak gemeentebestuur Zaan-

stad.

* Voorlezen namen slachtoffers.
* Toespraak van de rabbijn.
* Gedichten voordragen en bloem-

legging leerlingen van basisschool 
de Dijk West.

* Slotwoord en defilé langs het 
monument.

Let op: als u de herdenking bij wilt 
wonen, is het gebruikelijk dat mannen 
en jongens op de begraafplaats een 
hoofddeksel dragen.

AED-apparaat bij 
Lambert Melisz
Vanaf begin december 2019 hangt 
er buiten bij de hoofdingang van 
wooncomplex Lambert Melisz een 
AED-apparaat.  Met dank aan Evean 
voor de aanmelding van het alar-
meringssysteem en de toestem-
ming voor 24 uur bereikbaarheid. 
Parteon bedanken we voor de toe-
stemming voor de plaatsing van 
de buitenkast, onze voetbalclub 
Westzaan voor het beschikbaar 
stellen van de buitenkast en onze 
plaatselijke EHBO-vereniging voor 
de coördinatie en de plaatsing. 
Het apparaat is nu bereikbaar voor 
alle opgeleide en geoefende reani-
meerders.
Om van dit apparaat gebruik te 
kunnen maken dient u zich eerst 
aan te melden als burgerhulpver-

lener via de website www.hart-
slagnu.nl . Meld u zich dan ook snel 
aan, want zonder deze aanmelding 
krijgt u geen code van het cijferslot 
op de AED-kast bij een oproep via 
uw mobiele telefoon. 

Hebt u nog vragen, doe dit dan 
via het e-mailadres van de EHBO: 
ehbowestzaan@outlook.com. Ook 
voor opleidingen of trainingen 
kunt u bij hen terecht.

Jan van der Blom, 
secretaris EHBO Westzaan

Fotografie Anneke Moerenhout Made
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De benaming bergeend is eigenlijk 
een merkwaardige benaming. Er 
is geen sprake van dat deze vogel 
in de bergen zou kunnen nestelen, 
en zeker niet in de hoge Alpen. Ze 
broedden van oudsher in de duinen 
en hebben later de bakens verzet 
naar onze veenweidegebieden. Ik zie 
de prachtige, veelzijdig gekleurde 
eenden meer en meer in de wat ver-
wilderde rietkragen van de Zaanse 
polders, waar minder vossen zijn dan 
in de Kennemerduinen. Bovendien 
zijn er door de uiterst besmettelijke 
konijnenziekte myxomatose min-
der konijnen in de duinen. En omdat 
bergeenden graag in konijnenholen 

broeden, zijn er voor hen nu minder 
broedgelegenheden. 
Het mannetje onderscheidt zich 
van het vrouwtje door een vreemd 
gevormde knobbel op de felrode 
snavel. Zie de foto. De bontgekleur-
de schakeringen op een verder wit 
verenkleed maken de vogel in het 
veld opvallend herkenbaar. Voor hun 
voedsel zijn bergeenden afhankelijk 
van voedselrijke slik of modder. Het 
wad bijvoorbeeld, maar ook modde-
rige sloten, zoals je die vindt in ons 
gebied.
Bergeenden broeden vanaf april tot 
in juni. Eén legsel bevat 8 tot 10 eie-
ren. De broedduur is ongeveer 28 

dagen. De kuikens gaan al snel met 
de ouders naar het water. De jongen 
verzamelen zich in crèches van tien-
tallen exemplaren, onder de hoede 
van enkele volwassen vogels. Na de 
broedtijd trekken bergeenden naar 
het open water van de Wadden-
zee om veilig te kunnen ruien. Ook 
Zeeland is een geliefde ruiplek. In 
het  voorjaar gaan ze weer naar hun 
broedgebieden. 

Tijdens koude winters trekken berg-
eenden weg naar Engeland en Frank-
rijk.
De populatie bergeenden is de laat-
ste decennia licht toegenomen. De 
grootste concentraties van de onge-
veer 11.000 paren treffen we aan in de 
Zeeuwse delta en het Waddenzeege-
bied. Ook de Zaanstreek en de Gel-
derse Poort herbergen relatief veel 
broedparen.

De bergeend (Tadorna tadorna) komt uit de familie van grotere  water-
vogels: eenden, ganzen en zwanen. Qua uiterlijk zitten ze ergens tussen 
eenden en ganzen in. Het vrouwtje is wat lichter gekleurd dan het man-
netje. Dit is wel vaak het geval bij vrouwtjesvogels, omdat die in de 
broedperiode kwetsbaarder zijn dan mannetjes. De mannetjesberg-
eenden doen geheel niet aan broedzorg; hebben alleen maar de lusten, 
vermoed ik. 

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

Bergeend houdt van de polder

Foto: Rob van der Woude, Vogelwacht Zaanstreek. 

Eerste feestmaand van kinderdagverblijf

Onze eerste feestmaand op onze nieuwe locatie is 
alweer voorbij. Wat was het gezellig. Op 11 novem-
ber zijn we met onze kinderen naar Lambert Melisz 
gegaan. Bij een aantal bewoners mochten de kin-
deren zingen en kregen zij wat lekkers. Jong en 
oud hebben hiervan genoten. Bij deze willen wij 
nogmaals de bewoners bedanken voor hun gast-
vrijheid. 
Op 3 december kwam Sinterklaas met twee pie-
ten bij ons langs. De weken ervoor hadden we 
de kinderen al voorbereid, knutsels gemaakt en 
pepernoten gebakken. Maar op de dag zelf was het 
toch wel heel spannend. Hoe zou hij komen, met 
het paard? Eén peuter vertelde dat het paard moe 
was en moest slapen. Dus het paard viel al af. Maar 
hoe zou hij dan komen? Met de fiets? Nou daar is 

Sinterklaas te oud voor en lopen kan hij ook al niet 
goed, werd verteld. Uiteindelijk kwamen de peu-
ters eruit: hij komt met de auto. Maar hij moet dan 
wel bukken anders stoot hij zijn hoofd, want Sinter-
klaas is zooooo groot. Toen we een aantal liedjes 
hadden gezongen kwam Sinterklaas lopend bij ons 
binnen en hij ging inderdaad met de auto weer bij 
ons weg. Voordat hij wegging, kregen de kinderen 
pepernoten en een cadeautje.
Nadat de Sint weer naar Spanje vertrokken 
was, hebben we het dagverblijf in de kerstsfeer 
gebracht. Kerstbomen, ballen, slingers, en veel 
lichtjes hebben we opgehangen wat vonden de 
kinderen het mooi. Natuurlijk heb ik met de peuters 
weer een kerststukje gemaakt. Wat is dat toch altijd 
leuk om te zien hoe verschillend de peuters daar-
mee aan de slag gaan. De één vindt drie takjes wel 
genoeg. De ander wil per se het tiende takje er ook 
nog in stoppen, ook al is het bakje vol. ’s Avonds 
hadden we nog een kerstdiner met de kinderen en 
de ouders. Iedereen had iets lekkers meegenomen. 
Een uur lang hebben we gezellig met elkaar gege-
ten en gepraat. En de peuters gingen voldaan met 
hun kerststukje naar huis.

Monique van Westrop
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- 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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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

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



Hoe word je consul in Bagdad?
Een vriendin van ons werkte bij Buitenlandse 
Zaken in Den Haag. Ik deed een open sollicitatie 
en werd bij de directie Financieel Economische 
Zaken aangenomen. Ik heb o.a. de controllersop-
leiding gedaan en heb daar vier jaar met plezier 
gewerkt. Ik wilde graag een keer naar het buiten-
land en heb ‘consulair’ gedaan bij de ambassade in 
Praag. Daarna kwam ik bij de ambassade in Brussel 
terecht. Daar werkten toen 250 mensen, best hef-
tig, ja. Omdat ik ook hoofd van de beveiliging van 
dat pand was moest ik binnen een straal van acht 
km permanent beschikbaar zijn. Vandaar dat wij 
doordeweeks in een dorpje bij Brussel woonden. 
Dat was van 2008 tot 2013. In Bagdad (Irak) kwam 
vervolgens een non-family post vrij. Het was een 
post voor een ambassadeur en een consul (ik), 
die beiden na vier weken werden afgelost. Was je 
daarna vier weken thuis. We woonden daar ook op 
de compound. De ambassadeur deed handelsbe-
trekkingen en politieke zaken en ik ging wederom 
over de beveiliging van het pand, personeelszaken 
en burgerzaken voor mensen met een Nederlands 
paspoort. Denk daarbij aan werknemers, ontvoerin-
gen en uithuwelijking van kinderen met (deels) een 
Nederlands paspoort. 

Welke situatie is je het meest 
bijgebleven?
Vanuit een van de zuidelijkste steden belde een 
meisje van achttien mij op. Ze was uitgehuwelijkt 
met een familielid en wilde na drie jaar terug naar 
Nederland. Ze kon niet naar de ambassade komen, 
omdat haar Iraakse vader haar legitimatie (expres) 
mee naar Nederland had genomen. Zij zat in de 
rode zone en wij in de groene. Zonder legitimatie 
kom je niet door alle checkpoints heen. Er moest 
iemand bij haar zijn, omdat je als vrouw toen nog 
niet alleen mocht reizen. We hadden op de ambas-
sade tien man BSB, dat is een speciale brigade voor 
de veiligheid van ambassademe-
dewerkers. Dat zijn echt flinke jon-
gens. Buiten de groene zone rij je 
met drie Jeeps, ik in de middelste 
auto. De rit naar een afgesproken 
plek was echt stressvol; onze man-
nen met geweren in de aanslag. Ik 
mocht onder geen beding de auto uit. Omdat haar 
moeder haar terug wilde, moest er van dat meisje 
DNA worden afgenomen om vast te kunnen stel-
len dat zij moeder en dochter waren. Ze kwam met 
een oudere vrouw vanuit een nauw straatje aange-
lopen en werd naar de voorste auto gedirigeerd. Ik 
moest er als officiële getuige op toezien dat bij haar 

wangslijm werd afgenomen. Ze kwam nog even 
naast mijn auto staan en ik zag dat ze zwanger was. 
‘Hoe ver?’ vroeg ik. Acht maanden. Zij dacht dat 
ze nog wel kon vliegen, maar ik wist dat ze bij een 
overstap echt niet verder zou komen. Na vier weken 
bleek het DNA te kloppen, dus ik belde haar op om 
te zeggen dat ze het land uit mocht. Toen bleek ze 
die week in het ziekenhuis te zijn bevallen van een 
zoontje. Omdat ze geen ziektekostenverzekering, 
noch geld bij zich had heeft ze daarna in paniek dat 
kind opgepakt en is ze weggegaan. Zonder bewijs 
van een arts dat dat kind uit haar gekomen was. 
Hoe kreeg ik dat nu weer voor elkaar? Juist in die 
periode trok ISIS enorm op en heb ik niks meer voor 
haar kunnen doen. 

Raakten jullie door ISIS toen ook in een 
isolement?
Zeker. Rondom Bagdad hadden die al snel alle 
wegen afgesloten, inclusief de weg naar het vlieg-
veld. Mijn tour zat er bijna op, maar ik kon moeilijk 
naar huis, terwijl ik een belangrijke afspraak in het 
AMC had. We waren bezig de ambassade te eva-
cueren en hebben belangrijke documenten in ton-
nen verbrand. Op een gegeven moment mocht 
alleen Turkish Airways nog op Bagdad vliegen. 
Een assistent-arts nam met ons nog even slagader-
lijke bloedingen en speciale oefeningen door voor 
als we serieus beschoten zouden worden en toen 
dacht ik: chips, waar ben ik in beland? Toen naar ons 
idee alle Nederlanders uit gevaarlijk gebied weg 
waren, had ik na de wisseling van de consul nog 
twee weken moeten blijven. Maar ik vond dat mijn 
gezondheid op het spel stond. Niemand wist of er 
daarna nog vluchten zouden gaan. We waren zelfs 
al bezig met vluchtroutes door de woestijn naar 
Iran. Ik had ontvoerd kunnen worden. Je weet het 
niet. Je rugzak staat altijd klaar. Toen er nog een wis-
seling van beveiligers kwam ben ik met datzelfde 
vliegtuig teruggegaan. Onderweg naar de lucht-

haven was volgens het verdrag van 
Wenen mijn auto onschendbaar. 
Alle wapens van onze BSB’ers lagen 
daardoor in zakken achterin mijn 
auto. Maar tref je een militie die daar 
schijt aan heeft… Mijn privileges en 
extra beveiliging op de luchthaven 

van Bagdad was ik na de douanecontrole kwijt. Ik 
heb toen mijn sluier dieper over mijn hoofd getrok-
ken en maakte met niemand oogcontact. Nou ja. Ik 
kan het nog navertellen. Want dat gaat ook wel eens 
anders. Omdat ik eigenwijs ben geweest heb ik mijn 
kans voor een terugkeer naar Bagdad verspeeld. Nu 
werk ik weer als financieel adviseur bij BZ.

Wat heb je voor opleiding gedaan? 
Ik kom uit een oud molenaarsgeslacht in Zoeter-
woude en ben de laatste van drie kinderen. Mijn 
vader is op zijn veertiende zelfstandig molenaar 
geworden. Om rond te komen hebben hij en 
mijn moeder er ook een boerenbedrijf bij gehad. 
Echt armoed troef. Ik ben in de Noordermolen in 
Akersloot geboren. Kort daarop is mijn vader met 
een vrachtschip baggeraar geworden en hebben 
we vervolgens overal (kort) gewoond. Hij wilde 
mij bij zich houden en niet op een schippersschool 
doen. Hij had de instelling: wat goed genoeg is voor 
je zusters is ook goed genoeg voor jou, zonder te 
kijken waar je capaciteiten liggen. Je trouwt, krijgt 
kinderen en dat is het. Ik heb op acht verschillende 
scholen gezeten en heb uiteindelijk mijn mavodi-
ploma gehaald. Mijn vader werd ziek toen ik zestien 
was. Ik werkte in een winkel en heb de avond han-
delsschool gedaan en mijn middenstandsdiploma 
gehaald. Ik kwam bij een groothandel op de admi-
nistratie terecht en dacht: nu ga ik gewoon door. Ik 
heb losse opleidingen gedaan en heb daarbij ook 
bij de Nutsspaarbank in Landsmeer gewerkt, wat 
later de Bondsspaarbank en Fortis was. Daar heb 
ik Fred leren kennen. Waren wij het bankstel, haha! 
Hij was daar accountmanager en deed pensioenen 
en verzekerde grote objecten. Veel filialen gingen 
dicht, waaronder ook dat van Westzaan. Zo waren 
wij de eerst geïnteresseerden om dit pand te kopen. 

Wat vind je belangrijk in het leven?
Zorg voor elkaar. Kijk naar elkaar, let op elkaar. Bin-
nen het gezin of de familie, maar ook binnen je 
vriendenkring en daarbuiten. Ik heb er een hekel 
aan hoe mensen soms zo vliegen af kunnen vangen 
bij elkaar. Wees lief voor elkaar. Empathie. Leef je 
eens in in een ander. Hoe zou het zijn als jij in die 
situatie zou zitten?

Marijke van der Pol

Gerda Amiabel (64) is bijna 30 jaar getrouwd met Fred (69). Ze wonen sinds 1992 op Kerkbuurt 
24, in het pand van de voormalige Nutsspaarbank. Gerda is sinds 2004 financieel adviseur bij 
het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en anderhalf jaar consul geweest in Bagdad.

IN DE SCHIJNWERPER
Gerda Amiabel:  ‘Ik kom uit een oud molenaarsgeslacht’

‘Je rugzak staat 
altijd klaar’
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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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Boerenkoolstamppot ontmoet 
broodje shoarma
- Hoofdgerecht  voor 4 persoon 

Wat hebben we nodig:
• 1 kilo aardappelen
• 400 gram boerenkool
• 400 gram shoarma
• 1 rode paprika
• 1 teentje knoflook
• 1 ui
• klontje boter 

Voor de knoflooksaus:
• 50 milliliter halfvolle yoghurt
• 2 eetlepels mayonaise
• 2 teentjes knoflook
• 1 eetlepel verse peterselie
• peper en zout

Het is de tijd voor een lekkere stamppot, vooral als het buiten koud is. Nu is het de laatste jaren maar 
de vraag of wij überhaupt nog koude winterse dagen krijgen. Maar een stamppotje gaat er altijd wel in! 
Het is niet een gebruikelijk recept, maar soms moet je eens iets anders proberen.

Bereiding:
Maak eerst de knoflooksaus. Roer hiervoor de yog-
hurt en de mayonaise door elkaar en voeg geperste 
verse knoflook, peterselie en zout en peper toe. 
Laat afgedekt in de koelkast staan.
Schil en snijd de aardappels grof en doe deze in 
een pan met water. Leg de boerenkool boven op 
de aardappels en breng het geheel aan de kook. 
Doe de deksel op de pan en laat de aardappels en 
boerenkool in 20 -25 minuten gaar worden.
Snijd intussen de paprika, knoflook en ui fijn en bak 
ze samen met de shoarma in een koekenpan tot het 
vlees gaar is. Giet de aardappels en boerenkool af 
en stamp ze fijn. Voeg een klontje boter toe om het 
geheel iets smeuïger te maken. Schep het shoarma 
mengsel bij de boerenkoolstamppot in de pan en 
roer goed door. Serveer de boerenkoolstamppot 
met de knoflooksaus.

Weetje:
Boerenkool is een makkelijk bladgewas dat op alle 
grondsoorten geteeld kan worden en in Nederland 
een typische wintergroente is. Er is een herfst- en een 
winterteelt. Er zijn twee typen boerenkool: struikboe-
renkool vormt een vrij lange stengel en wordt van 
begin september tot februari geoogst voor de verse 
consumptie. In maart gaan de planten doorschieten 
en ze komen daarna in bloei. 
Maai- of dwergboerenkool wordt voor de industrie 
geteeld en geoogst van half september tot begin 
november, omdat deze boerenkool niet tegen vorst 
kan. Evenals andere gewassen treedt bij boerenkool 
een proces op waarin het zoeter gaat smaken na 
blootstelling van temperaturen onder het vriespunt.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

‘Kunst voor Thuis’ 
in Galerie Staphorsius

Galerie Staphorsius is het 
nieuwe jaar gestart met 
een feestelijke nieuw-
jaarsborrel en de exposi-

tie ‘Kunst voor Thuis’ met werk van bijna twintig 
kunstenaars. Naast ‘Zonder Haast’ en ‘Natuurlijk 
Natuur’ is dit de derde themaexpositie in het jaar-
lijkse programma van de galerie. 
‘Kunst voor Thuis’ is een zeer gevarieerde verkoop-
expositie van schilderijen, tekeningen en objecten. 
Zo zijn er bijzondere meubelobjecten van kersen-
hout te zien, gemaakt door meubelmakers van Blik 
op Hout, die hun gezamenlijke werkplaats hebben 
in de voormalige blikfabriek Zaanlandia in Krom-
menie. Ook Thomas Anton Geurts maakt werken 
van hout. Zijn vazen en andere objecten roepen 
verwondering op. Hoe is dit gemaakt? Welke stap-
pen zijn er wel niet gemaakt om tot het eindresul-
taat te komen? 
Dit geldt ook voor het werk van houtdraaier Mark 
Steltenpool, die met een bijzondere techniek fraaie 
natuurlijke patronen in zijn objecten brandt of hier-

aan met gebruik van polyester en epoxy een extra 
dimensie toevoegt. Verder laat glaskunstenaar 
Jacob Bos zijn intrigerende beelden zien, die met 
veel geduld en creativiteit met hele kleine stukjes 
glas zijn opgebouwd. De speling van het licht bij 
deze beeldjes is fascinerend. Of de wat mystieke 
schilderijen van Herman Smorenburg, die in een 
tijdrovende fijnschildertechniek zijn werk maakt. 
Met veel geduld bouwt hij met dunne lagen trans-
parante verf een schilderij op, totdat de gewenste 
diepte en kleurstelling is bereikt. Een heel andere 
stijl is die van Kees van de Nes, die op een krach-
tige, bijna explosieve wijze zijn onderwerpen op 
het doek neerzet.
Tot slot zijn ook indrukwekkende beelden te zien 
van de Belgische kunstenaar Pieter Vanden Daele, 
stadsgezichten van Roos van der Meijden, naakt-
portretten van Cas Waterman en maritiem werk 
van Zaankanter Fred Boom.

‘Kunst voor Thuis’ is te zien tot 25 april, op dinsdag tot 
en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Jacob Bos - Kraanvogel ‘Tsuru’ glassculptuur, hoogte 57 cm.
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Huis kopen? 
Joúw kans om te
verduurzamen
Duurzamer wonen begint met inzicht in je financiële situatie.
Wat wil je doen? En kun je het betalen? Wij geven je
hypotheekadvies. Maar vertellen je ook welke
energiebesparende maatregelen er voor jou mogelijk zijn.
Zodat je slimme keuzes kunt maken. En al je duurzame
woonkansen benut.

 Maak een afspraak op
rabobank.nl/duurzaamwonen

LID

TWEEWIELER-
BEDRIJVEN

Elke vrijdag van 8.00 tot 

13.00 uur in Westzaan  

(op de stoep in de  

kerkbuurt).

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

Kleine Tocht 37  1507 CA Zaandam
075 616 07 66    www.autoprins.nl
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door WILLEM TIP/deel 42
beeld: Digitale Beeldbank

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

De Westzaanse Doopsgezinden beschikten in het begin van de twintigste eeuw over twee 
monumentale houten vermaningen. De Noordervermaning (1695), in de eerste helft van de ne-
gentiende eeuw verrijkt met een voorgedeelte in vroeg-neogotische  stijl, zou in de jaren 1960 
definitief overgaan naar de Gereformeerde Gemeente. De Zuidervermaning (1731) zou aan het 
eind van de jaren 60 worden overgedragen aan een beheersstichting en wordt sindsdien vooral 
gebruikt voor concerten en andere bijeenkomsten. De Westzaanse doopsgezinden hebben een 
samenwerkingsverband met de doopsgezinden in Koog-Zaandijk. In de eveneens monumen-
tale vermaning aan de Koger Lagedijk worden momenteel de meeste diensten gehouden.

De emancipatiebeweging van de verzuiling trok 
niet alleen haar sporen in de politiek, vakbewe-
ging of het geestelijk leven. Ook op andere gebie-
den bundelden gelijkgezinden hun krachten. 
Talrijke verenigingen ontstonden, met socialisti-
sche, katholieke of protestantse achtergrond. De 
liberalen, die het uitgangspunt van de persoonlijke 
vrijheid huldigden, vonden elkaar vaak in alge-
mene verenigingen. Zo ontstonden landelijk in 
de jaren 1920 kort achter elkaar de typisch Neder-
landse omroepverenigingen, de NCRV (rechtzin-
nig protestants, 1924), VARA (socialistisch, 1925), 
KRO (katholiek, 1925), VPRO (vrijzinnig protestants, 
1926) en AVRO (algemeen, 1927). Pas vanaf het eind 
van de wederopbouwjaren verschenen andere 
omroepen zoals TROS (algemeen, 1964) en EO 
(rechtzinnig protestants, 1965).

In de gemeenteraad van Westzaan waren tot aan 
het eind van de wederopbouwjaren de verschil-
lende politieke richtingen vrijwel alle aanwezig. 
Raadsleden waren lid van een protestantse, soci-
alistische, communistische, of liberale partij. De 
katholieke partij ontbrak. Sinds het eind van de 
achttiende eeuw was de katholieke bevolkings-
groep nooit meer van grote omvang geweest. De 

partijen stonden stuk voor stuk voor hun uitgangs-
punten. Nog tot in de late jaren zestig kon men in 
de algemene beschouwingen van de communisti-
sche raadsfractie een lang en vurig pleidooi beluis-
teren voor de socialistische klassenstrijd.
In het gewone Westzaanse verenigingsleven had-
den de algemene verenigingen de overhand. Voor 
een opsplitsing naar zuilen was er eenvoudig geen 
draagvlak. Vanzelfsprekend hadden de verschil-
lende kerken wel hun eigen verenigingen en clubs. 
Wie dat wilde was daarnaast lid van een algemene 
vereniging. Een algemene vereniging met oude 
papieren was de Maatschappij tot Nut van ’t Alge-
meen (1784). Vanaf 1850 beheerde het Westzaanse 
Nut een spaarbank. Bij het halve eeuwfeest maak-
te het bestuur de balans op. Trots vermeldde het 
niet minder dan 328 spaarders te hebben, met een 
gezamenlijke inleg van rond 70.000 gulden. Het 
grootste deel van dat bedrag had de bank belegd 
in aandelen. Er waren echter ook leningen aan de 
gemeente, de polder en aan de hervormde kerk. 
Voor de kinderen was er een kinderspaarbank. 
Daarop hadden de kinderen van de Noorder-
school en de kinderen van de Zuiderschool teza-
men bijna 1600 gulden ingelegd. De mijlpaal van 
het jaar 1900 werd gevierd met een gift aan de 
gemeente. Het raadhuis kreeg een luidklok en een 
uurwerk. Sinds de torenval in 1843 had Westzaan 
immers geen openbaar uurwerk meer. Een klein 
klokje was er wel. Dat hing hoog in de raadhuisto-
ren en kon als dat nodig was met de hand geluid 

worden. Ver droeg het geluid van dit klokje ech-
ter niet. Nu kreeg de toren voor het eerst een vol-
wassen uurwerk en een luidklok die ook op enige 
afstand te horen was. Het kleine klokje verhuisde 
naar ‘eenen ijzeren stelling’ bovenop de voorgevel 
van de Zuiderschool. Ook deze school kreeg een 
bijbehorend uurwerk. De raadhuisklok werd in de 
Tweede Wereldoorlog gevorderd en afgevoerd in 
de richting van Duitsland (1942). Na de oorlog kon 
de klok echter worden teruggevonden en werd ze 
in de raadhuistoren teruggehangen. In de jaren 
vijftig verhuisden de Nutsspaarbank en de intus-
sen opgerichte Nutsbibliotheek naar een nieuw 
fraai pand op Kerkbuurt 24, in de stijl van de Delftse 
School. Hier bleef het Nut, en nadien een profes-
sionele bankinstelling, nog een kleine halve eeuw 
werkzaam. Tegen de eeuwwisseling bleek er ech-
ter voor een bankvestiging toch te weinig werk. 
Het karakteristieke pand zou sindsdien dienst doen 
als woning.

De Zuidervermaning in 1968.

Kerkbuurt 24, de Nutsspaarbank, 
later Bondsspaarbank geheten.

De voormalige Zuiderschool.

De Verzuiling
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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 MAART 2020

AGENDA FEBRUARI 2020

Dinsdag 3 maart Chateau Meiland BINGO**
Zondag 8 maart HIGH Wine**
Zondag 15 maart HIGH tea**
Donderdag 19 maart Koffie op hoogte 65+ (mini high tea)**
Vrijdag 27 maart Lekker dansen met DJ SWIM samen met 
 GRIJS GEDRAAID**
Zaterdag 28 maart Diner op hoogte**

Dinsdag 4 februari HAZES BINGO**
Vrijdag 7 februari Blues met niemand minder dan Damned 
 and Dirty**
Zondag 9 februari HIGH Wine**
Vrijdag 14 februari VALENTIJNSDINER OP HOOGTE**
Zondag 16 februari HIGH tea**
Donderdag 20 februari Koffie op hoogte 65+ (mini high tea)**
Vrijdag 21 februari VRIJMIBO
Zaterdag 22 februari Diner op hoogte**

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

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

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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Lustrum Dorpscontact nieuwe stijl

In juni zijn voorzitter Jerry Jahn en secreta-
ris Ingrid Jahn vijf jaar bestuursleden van de 
commissie Dorpscontact. Geen sinecure, ze-
ker als je beseft dat zij dit vrijwillig doen en 
ze er ‘gewoon’ ingestapt zijn omdat Dorps-
contact anders zou ophouden te bestaan. 
Reden om Ingrid vijf vragen voor te leggen.

Dorpscontact is opgericht op 5 januari 1982 met 
als doel het scheppen, in stand houden en bevor-
deren van het algemeen welzijn van de bewoners 
van Westzaan. Zo staat in de statuten te lezen 
die ik mag inzien van Ingrid. In die tijd waren er 
nog veel subsidiepotjes waarmee Dorpscontact 
activiteiten kon bekostigen, maar ook rechtsza-
ken tegen de gemeente Zaanstad werden hieruit 
betaald. Ingrid vertelt dat zij een keer bij een ver-
gadering aanwezig was en gemeente en bestuur 
lijnrecht tegenover elkaar stonden en het er hard 
aan toe ging. Toen was er sprake van dat Dorps-
contact zou ophouden te bestaan, met name door 
het stopzetten van de subsidie van de gemeente 
Zaanstad en door de afnemende belangstelling 
van bewoners, zo heeft Ingrid gehoord. Jerry 
zorgde ervoor dat hij en zijn moeder het bestuur 
mochten vormen, waarop Wouter Veenis en Mar-
tin van ’t Veer spontaan besloten hen te onder-
steunen. En zo gebeurde het dat op 5 juni 2015 de 
eerste vergadering van Dorpscontact nieuwe stijl 
plaatsvond. 

Wat is de nieuwe stijl?
‘Toen Jerry en ik het bestuur zouden vormen, wist 
ik wel dat het anders moest. Bewoners moesten 
zich weer betrokken voelen en ook de samenwer-
king met gemeente Zaanstad moest anders. Geen 
rechtszaken, maar in gesprek zijn met elkaar om 
verschillen in standpunten op te lossen.’

Hoe heb je dat aangepakt?
‘Ik ben van mening dat gezelligheid eraan bij-
draagt dat bewoners zich welkom voelen. Een 
ander speerpunt is respectvol met elkaar omgaan 
en dat je naar elkaar kunt luisteren. Zo ook met de 
gemeente Zaanstad en de ambtenaren. Hierdoor 
worden wij nog steeds jaarlijks door de gemeente 
Zaanstad gedeeltelijk financieel ondersteund, 

waar wij heel dankbaar voor zijn. Verder wordt 
Dorpscontact vanuit het Geertje Visser-Schoen-
fonds en het Bijzondere Activiteitenfonds gespon-
sord. Prioriteit was en is dat er geen bijdrage van 
belangstellenden wordt gevraagd, waardoor de 
vergaderingen van Dorpscontact voor iedereen 
toegankelijk zijn. Gezelligheid creëren we door 
iedere vergadering te starten met vers gebak-
ken appeltaart en cake, een kopje koffie of thee 
en na afloop met elkaar een frisje of een borrel-
tje te drinken met een lekker hapje erbij. Door op 
deze manier bijeenkomsten te organiseren, wordt 
de saamhorigheid versterkt en kunnen mensen 
elkaar vrij en open ontmoeten.’

Hoe is de belangstelling nu? 
‘We groeien nog steeds. Dit jaar hebben we een 
gemiddeld bezoekersaantal gehad van 35 perso-
nen per vergadering en ik verwacht dat 2020 nog 
meer inwoners zal trekken naar onze vergaderin-
gen. We zijn heel blij met deze positieve ontwik-
keling en ik zou iedere inwoner willen vragen eens 
een keer te komen, zodat je weet wat er in je dorp 
speelt.’ 

Wat doet Dorpscontact? 
‘Doordat we goed contact hebben met de 
gemeente zijn we van veel zaken op de hoogte. 
Als daar iets tussenzit dat Westzaan aangaat, 
wordt dat gemeld tijdens de vergadering of wordt 
de betreffende ambtenaar uitgenodigd om een 
en ander te komen toelichten. Tijdens de ver-
gadering maken we ook ruimte om initiatieven 
van inwoners of bedrijven in Westzaan voor het 
voetlicht te brengen. Het afgelopen jaar hebben 
we bijvoorbeeld spreektijd gegeven aan de orga-
nisatoren van de Huntington-actie, de boeren, 
verbrakking, palenrot, vereniging De Zaansche 
Molen. Er zijn ook ambtenaren van de gemeente 

langs geweest om uitleg te geven over de her-
inrichting van Westzaan, er is een handtekenin-
genactie Kerkbuurt geweest n.a.v. het nieuwe 
vuilnisophaalsysteem, te veel om zo op te noe-
men. In de notulen wordt alles vastgelegd en deze 
kunnen door alle inwoners worden opgevraagd.’

Heb je een wens voor 2020? 
‘Ik zou het heel erg waarderen als alle inwoners 
van Westzaan lid worden van de Westzaanse 
Gemeenschap (WG). Door de contributie van € 10 
per gezin te betalen, kunnen daarvan allerlei acti-
viteiten worden georganiseerd,  zoals Koningsdag, 
De Dag van Westzaan, Dodenherdenking 4- en 
5-Meicomité. Westzaanse Winterfair, Kerstsamen-
zang en ik zal waarschijnlijk nog wel wat verge-
ten zijn. Daarnaast wordt natuurlijk nog subsidie 
aangevraagd voor de diverse activiteiten, anders 
zou het echt niet kunnen. Het is geen verplichting 
om lid van de WG te zijn, maar wil je als bewoners 
betrokken zijn bij ons mooie dorp Westzaan, dan 
zou ik het wel een morele verplichting willen noe-
men. Dit om de kosten van de vele activiteiten 
voor het dorp deels met elkaar te kunnen dragen.’

Carla van den Puttelaar

Vergaderschema Dorpscontact 2020: de maan-
dagen 3 februari, 2 maart, 6 april, 4 mei, 8 juni, 7 
september, 5 oktober, 2 november en 7 decem-
ber. Bent u via e-mail of persoonlijk bij de com-
missie Dorpscontact aangemeld dan ontvangt 
u de notulen bij de uitnodiging voor de vol-
gende vergadering. Wilt u op de hoogte wor-
den gehouden, meld u dan aan bij: Ingrid Jahn, 
secretaris Dorpscontact, Kerkbuurt 40, 1551 AE 
Westzaan. 075-6153 348 of 06-1717 1793. E-mail: 
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl.

Vlnr: Wouter Veenis, Huib Jahn, Carla van den Puttelaar, Ingrid Jahn, Martin van ’t Veer, Jerry Jahn. Foto: Fred Eerenberg.
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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

Duo Serenissima brengt 
The Lute and its Pottery
In de openingsrede tot Richard III prees Shake-
speare al ‘the lascivious pleasing of a Lute’. En 
ook vandaag strelen de klanken van de luit de 
oren en zinnen van elke muziekfanaat. Uit het 
repertoire van Engelse meesters als Dowland en 
Johnson kiest Duo Serenissima liederen die de 
poëzie en de ‘plaisance’ van de luit alle eer aan-
doen. Musici: Elisabeth Hetherington sopraan en 
David Mackor luit.

Programma: 
John Dowland: Come away, come sweet love, 
Come heavy sleep, Flow, my tears, Say love if ever 
thou didst find, Time stands still, Can she excuse 
my wrongs, Tell me, true love, Come again, sweet 
love doth now invite en Now, o, now I needs 
must part
Thomas Ford: What then is love sings Corridon
Robert Johnson: Deare, do not your faire beauty 
wrong
Philip Rosseter: Galliard en What then is love but 
mourning
Anoniem: Bonny sweet Robin en This merry 
pleasant spring
Harry Freedman: Bright angels
Francis Cutting: Greensleeves divisions
Francis Pilkington: Rest, sweet nymphs
Richard Mynshall: Souldiers are like the armo’ 
that the waiere
John Danyel: Like as the lute delights en Pavan

Datum: Zaterdag 8 februari 2020, 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.

Koningsdag wordt weer
een mooi feest
Ook dit jaar gaan we in Westzaan weer heerlijk 
Koningsdag vieren, met braderie, vrijmarkt, open 
podium en nog veel meer. Traditiegetrouw vormen 
de Kerkbuurt met het Reghthuys en de Lambert 
Meliszstraat het decor voor een feestelijke, gemoe-
delijke en gezellige Koningsdag. Het Oranje Comité 
is al druk bezig met de voorbereidingen. We kijken 
er nu al naar uit. We kunnen nog niks verklappen 
over de attracties of activiteiten, maar één ding is 
zeker: samen maken we er weer een mooi feest 
van. De ontwikkelingen zijn te volgen op: face-
book.com/groups/koningsdagwestzaan en Insta-
gram: koningsdagwestzaan. 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen 
bij de voorbereidingen in de aanloop naar 27 april, 
maar ook eventueel op de dag zelf. Vindt u het 
leuk mee te helpen of hebt u goede ideeën, neem 
dan contact op met het Oranje Comité. Het comité 

bestaat uit Arianne, Ingrid, Huib, Marcel, Reinhold, 
Dries en Marion. U kunt zich aanmelden op de 
facebookpagina of door een mailtje te sturen naar: 
koningsdag@westzaan.nl.

Marion Flimm

Nieuwe raambekleding
voor Reghthuys
In de eerste plaats wens ik u namens het bestuur 
van de stichting ’t Reght Huys Banne Westzaan van 
harte een heel goed en gezond 2020 toe! Daar-
naast hopen we als bestuur dat het Reghthuys 
voor velen een plek mag worden waar gevierd en 
gefeest, vergaderd en gebrainstormd wordt, maar 
ook een plek waar afscheid van een dierbare geno-
men kan worden. Kortom het prachtige Reghthuys 
als bruisend hart van het dorp!
Zoals u heeft kunnen lezen zijn we actief bezig om 
het gebruik van het Reghthuys te promoten. Tege-
lijkertijd is het bestuur druk doende de inventaris in 
oude luister te herstellen: de stoelen van de Reghts-
zaal worden gerepareerd, zodat we deze weer kun-
nen gebruiken. Er wordt een offerte aangevraagd 
om in de Reghtszaal  de kleden op de tafels te ver-
vangen. We onderzoeken de mogelijkheid om de 
luiken weer voor de ramen te plaatsen en we willen 
een lang gekoesterde wens van velen in vervulling 
laten gaan: het vervangen van de gordijnen. Hier-
voor hebben wij deels subsidie gekregen van het 
Honig Laanfonds en de Westzaanse Gemeenschap 
en we betalen een deel uit eigen middelen, maar 
we komen nog een stukje tekort… Daarom deze 
actie!
Op de zolder vonden we 15 ingelijste zeefdrukken 
van Peter Louman. Begin jaren ’90 zijn er 100 zeef-
drukken gemaakt voor de actie Torenval. Het zijn 
unieke, genummerde exemplaren, goed verpakt 
en we bieden u de mogelijkheid om deze aan te 
schaffen voor € 100 per stuk. Fred Eerenberg heeft 
bijgaande foto van de zeefdruk in de Weeskamer 
gemaakt.
Help mee om het Reghthuys te voorzien van nieu-

we gordijnen en ondersteun de actie door de aan-
koop van een unieke zeefdruk! Het zijn er slechts 
15. Wie het eerst komt… Stuur een mail naar:  
info@reghthuyswestzaan.nl en verzeker u van een 
prachtige zeefdruk en steun ons goede doel.

Joke Smit, 
voorzitter stichting ’t Reght Huys Banne Westzaan

Koningsdag

2020
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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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December, de maand van samenzijn

Op 3 december was het pakjesavond. Zou de 
Sint nog langskomen? Er werd volop gezongen 
en ja hoor, om 19.15 uur was daar Sinterklaas. 
Maar wat bleek, er waren geen pieten om de 
Goedheiligman te vergezellen. Al zijn pieten 
hadden het te druk, maar tot ieders hilariteit had 
de Sint twee malloten van neppieten van straat 
geplukt. Een zaal vol, een heerlijk avondje en 
iedereen  ging met een prijs en een chocolade-
letter tevreden naar huis. Dank u wel Sint, u was 
geweldig. De activiteitencommissie heeft het 
heerlijk avondje mede mogelijk kunnen maken 
door een superdonatie van Akke Bruinink. Het 
snoepgoed kwam van Gerrit en Riet Groot.

Na dit feest werd het tijd om de zaal in kerstsfeer 
om te toveren! Het is weer een mooi geheel 
geworden en mijn dank gaat uit naar de vrijwilli-
gers die zich deze middag hebben ingezet, want 
het is elk jaar weer een beste klus om de zaal zo 
sfeervol te krijgen. De kerstfilm was ook een suc-
ces. Dank je wel Jaap voor deze mooie film.
De week daarop was de muzikale gast John 
Meijer. Met een zaal vol, de kerstboom en de 
lichtjes aan en zijn prachtige liedjes, werd het 
een mooie warme en emotionele middag met 
het gevoel van samenzijn.
De maand december werd afgesloten met een 
kerstlunch voor de ouderen. 45 bewoners samen 
aan tafel, kerstliedjes op de achtergrond en 
genieten van de lunch. Op 23 december werden 
de vrijwilligers in het zonnetje gezet met een 
kerstborrel en een cadeaubon.
In 2020 staan alle vrijwilligers weer klaar om het 
voor de bewoners zo gezellig mogelijk te maken.

Programma februari
4 februari bingo
11 februari muziek met Benjamin
18 februari lezing van Jan Zwart 
  (erg mooi)
25 februari filmmiddag

Marion Bruins

Activiteiten Lambert Melisz

Prachtig resultaat Kerstmarkt 
Grote Kerk
Opbrengst naar zorgboerderij Vredenbest
We konden het ons niet beter wensen. Alle stands 
waren bezet. We hadden er nog nooit zoveel, met 
tevreden mensen en een breed scala aan leuke arti-
kelen. En, dat is de laatste jaren bijna traditie aan 
het worden, buiten was het guur en koud, binnen 
warm en gezellig. De weken voor de 14e decem-
ber is er door veel mensen heel hard gewerkt om 
alles weer tiptop voor elkaar te krijgen. Zonder een 
naam te noemen, hartelijk dank aan iedereen maar 
ook aan allen die ons bezochten.
Misschien het mooiste resultaat was de opbrengst. 
We konden € 1875 overhandigen aan de familie 
Boekel van zorgboerderij Vredenbest in Assen-
delft. De familie Boekel heeft naast een traditionele 
boerderij met koeien, schapen, paarden en kippen 
(en de hond Spike) ook een zorgboerderij. Hier 
wordt mensen (voornamelijk met geheugenpro-
blemen) in dagbesteding een thuis geboden. Met 
deze mensen werken in de natuurlijke omgeving 
van de boerderij laat ze weer opbloeien. Ze krijgen 
het gevoel nog nuttig te zijn.
Gedurende een jaar is er een duofiets gehuurd en 
dat was een succes. Inleveren van mobiliteit is vaak 
het eerste wat de cliënten overkomt. Doordat een 
vrijwilliger meegaat en de fiets elektrische aandrij-
ving heeft en een mooie, evenwichtige constructie 
kunnen alle belemmeringen worden weggeno-
men. Als de cliënt terugkomt, is er een lach van oor 
tot oor.

Zo’n fiets kost meer dan € 8000. Met de fraaie dona-
tie van de Kerstmarkt is het financiële deel geen 
probleem meer. We hebben een familie, maar met 
name hun cliënten, ontzettend blij gemaakt. 

namens de kerstmarktcommissie,
Peter Huisman

vlnr: Gerrit Volkers, Ellen Boekel, Peter Huisman en Bram Boekel. 

In memoriam 
Rob de Jong
Op maandag 13 januari is op 81-jarige leef-
tijd Rob de Jong overleden, de ex-voorzitter 
van de Digitale Beeldbank Westzaan. Rob 
is begonnen bij De Wessaner als fotograaf 
en rond 1998 is hij met een aantal mensen 
begonnen plaatjes te verzamelen. In 2001 
volgde de oprichting van de Digitale Beeld-
bank Westzaan, waarvan hij tot 2017 voor-
zitter is geweest. Vele projecten en ideeën 
kwamen uit de koker van Rob en hij maakte 
iedereen enthousiast. We zullen hem missen 
als mens, vraagbaak, encyclopedie en pro-
motor. Rob, rust zacht.

je vrienden van de Digitale Beeldbank
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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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K R U I S W O O R D R A A D S E L

  De
puzzel
     van
 INGRID

Woning verduurzamen? 
Wij helpen graag

Duurzaamheid, een actueel begrip. Maar 
ook een containerbegrip dat vooral heel 
vaak genoemd wordt. Een belangrijk on-
derdeel van een duurzaam leven betreft 
duurzaam wonen. De gemeente heeft uit-
gesproken dat Zaanstad tussen 2030 en 
2040 klimaatneutraal moet zijn. Maar wat 
betekent dat nu precies op het gebied van 
wonen? Rabobank Zaanstreek vindt ener-
giezuinig en duurzaam wonen belangrijk 
en wil dit onderwerp toegankelijk en con-
creet maken voor inwoners van Zaanstad.

Wat maakt een huis duurzaam? Waarom is 
dat belangrijk? Wat gebeurt er als ik geen 
funderingsherstel laat uitvoeren? Wat houdt 
aardgasvrij wonen in? Hoe verbeter ik mijn 
energielabel? Hoe kan ik dit het beste aanpak-
ken? Wat levert dit op, zowel qua comfort als 
financiën? Het kan lastig en tijdrovend zijn om 
dit zelf uit te zoeken. Directievoorzitter van 
Rabobank Zaanstreek Ariënne Kooter: ‘In 2030 
moeten 750.000 woningen in Nederland aard-
gasvrij zijn en moet het gemiddeld energiela-
bel verbeterd  zijn van C naar A. Als Rabobank 
willen wij een leidende rol nemen in deze ener-
gietransitie en onze Zaanse klanten handvatten 
geven om hier concreet aan bij te dragen.’ Ieder 
huis kan energiezuinig zijn. Maar waar begin je? 
En hoe weet je wat voor jouw huis slim is om te 
doen? De GreenHome HuisScan geeft je inzicht 
in energiebesparende maatregelen die interes-
sant zijn voor jouw woning. Doe de HuisScan 
op rabobank.nl/huisscan.

Onze financieel adviseurs helpen je graag bij 
het verduurzamen van je woning. Wil je meer 
weten? Neem dan contact met ons op via 
075-8903 030 of loop bij ons kantoor aan het 
Ankersmidplein 15 in Zaandam binnen tijdens 
de inloop dag op donderdag, van 09.00 tot 
20.00 uur.  

Horizontaal: 1 persoon die op jacht gaat, 6 zwarte 
bessensoort, 14 behaagziek jongmens, 16 begrensd, 
17 inzouten, 19 meisjesnaam, 20 oosterlengte (afk.), 
21 stekelige plant, 23 religieuze groep, 25 deel van 
een kanon, 27 een kruising tussen een nerd en een 
geek, 28 kogelvormig, 30 kaartspel, 32 open plek 
in het bos, 33 jongensnaam, 35 reeks, 37 andere 
mening hebben, 39 rondzwervend mens, 42 Deens 
autokenteken, 43 aanmoediging, 45 in zekere tijd, 47 
landcode van IJsland, 49 appelsoort, 51 beminde van 
Zeus, 52 staat in de Verenigde Staten, 54 vaardigheid 
doen verwerven, 56  Israëlisch vliegveld, 57 mytho-
logisch tovenares, 59 godsdienst, 61 onzes inziens 
(afk.), 62 doorsteken, 64 kosteloos, 67 bekwaamheid, 
69 schermterm, 70 aardolie belangengemeenschap 
(afk.), 73 tak van wintersport, 75 oesternet, 76 Micro-
soft R Application Network(afk.), 78 meisjesnaam, 81 
sieraad, 83 verlaat deze ruimte, 85 bevel, 86 langzaam 
muziekstuk, 88 leestablet, 90 bestuurster, 92 inter-
netterm, 93 vaccinatie, 95 wettige bewijsstukken.

Verticaal: 1 kledingstuk, 2 edelen, 3 grote neus, 4 cij-
fers, 5 muziekterm, 7 landcode van Libanon, 8 dun, 9 
dichtwerk, 10 mannetjeshonden, 11 blokje brandstof, 
12 vogel, 13 aan één kant vastgezette as, 15 startpro-
cedure, 18 jongensnaam, 22 gereedschap van een 
lakenbereider, 24 bolvormige opwelving, 26 bam-
boefuik, 28 meubelstuk, 29 amateur, 31 tijd(Eng.), 33 
desinfectiemiddel, 34 gezichtsbeharing, 36 Engelse 
adel, 38 bezigheid ter ontspanning, 40 part, 41 deel 
van een kippenproduct, 44 wiskundig begrip, 46 
wreed mens, 48 opbergplaats, 50 nakomeling, 53 
jongensnaam, 55 plaats in Japan, 58 computermerk, 
60 oude Duitse munt, 63 voormalige kunstvezelfa-
briek, 65 bundel vruchten, 66 drank, 68 aan de ene 
zijde, 71 bereiden van vlees, 72 autostalling, 74 de 
zenuwen betreffende, 77 getal, 79 bruine verfstof, 80 
per schip reizen, 82 band van stof, 84 huidpoeder, 85 
aanwijzend voornaamwoord, 87 rivier in Ghana, 89 
aanwijzend voornaamwoord, 91 lidwoord.

Plaats de volgende letters achter elkaar en je krijgt de naam van een schrootje dat het onderschotwerk 
van een bedstee bedekte en waarop de beddenplank rustte. Een deurtje onder het vlooienbordje gaf 
toegang tot een donkere, vunzige ruimte, soms slaapplaats voor een kind.
6  48  44  61  8  88  77  28  92  10  24  1  41

Deze maand geen prijspuzzel. U kunt de oplos-
sing dus niet insturen. De oplossing van het 
kerstkruiswoordraadsel in het decembernum-
mer is : EINDEJAARSFEEST. De winnaar van de 
cadeaubon van 50 euro is Ineke van der Laan uit 
Assendelft. Veel puzzelplezier!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40 41

42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55 56

57 58 59 60 61

62 63 64 65

66 67 68 69

70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80

81 82 83 84 85

86 87 88 89

90 91 92

93 94 95



22

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

David Hockney zei: ‘Koop altijd het 
lelijkste huis in de straat, dan hoef 

je er niet naar te kijken.’ 

Doopsgezinde Gemeente
 26 jan 10.00 uur ds. Theo van Willigenburg
 2 feb 10.00 uur zr. Cocky Brouwer
 9 feb 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
 16 feb 10.00 uur ds. Theo van Willigenburg
 23 feb 10.00 uur ds. Truus de Boer

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten en avonddienst zijn in 
Beverwijk.
 26 jan 9.30 uur ds. W.J. Quist, Amersfoort
  16.00 uur ds. S.B. v/d Meulen, Delft
 2 feb hulpverleningszondag 
  9.30 uur student A. Veuger, Nijkerk
  16.00 uur ds. A.J. v/d Toorn, Leiden
 9 feb gemeentezondag: beide diensten in   
  Westzaan
  9.30 en 14.00 uur (!) ds. H. Fahner,   
  Nunspeet
 16 feb 9.30 en 16.00 uur ds. B. Reinders, 
  Capelle a/d IJssel
 23 feb 9.30 uur ds. D. Quant, Houten
  16.00 uur ds. J. Manni, Rotterdam

Gereformeerde Gemeente Westzaan
 26 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 2 feb 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 9 feb 10.00 en 15.30 uur student L. van der Kuijl
 12 feb 19.30 uur ds. J.J. van Eckeveld
 16 feb 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 23 feb 10.00 en 15.30 uur ds. B. Labee

Protestantse Gemeente Westzaan
 26 jan 10.00 uur ds. Noordijk, Amsterdam
 2 feb 10.00 uur ds. A.C. Reijnders, Krommenie 
 9 feb 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan 
 16 feb 10.00 uur ds. J.P. Schouten, Naarden 
 23 feb 10.00 uur ds. S. Visser, Zaandam 

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 gesloten. De spreekuren zijn in de 
Torenstraat.

Torenstraat 2-4, 1551 BL
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 februari 2020 sturen naar De Kersen-
boomstraat 40, 1551 BW Westzaan of mailen 
naar redactie@wessaner.nl. Kopij in Word zonder 
opmaak. Geen foto’s in de tekst geplakt, geen 
kaders, strepen of kolommen. Foto’s minimaal  
1 Mb als bijlage bij de tekst. 
De volgende Wessaner verschijnt op donderdag 
20 februari 2020.  

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.

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

HIER HAD  
UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie
over adverteren in  

kunt u mailen naar  
jan.steijn@tiscali.nl




