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U haalt de buitenverlichting toch 
óók pas eind januari weg?

Drukke weken
Tjonge, jonge, wat een explosie 

aan activiteiten hebben we ach-

ter de rug, ook in ons dorp.

Sint Maarten in de regen be-

leefd, Sinterklaas in het donker 

naar bed gebracht, de Winter-

fair blijkt populairder dan ooit. 

Rest ons nog de kerstdagen en 

op school een kerstdiner. Hier-

tussen schakelen de scholen, de 

kinderopvang en de ouderen-

werkers en doen ze ondanks de 

krappe bezetting hun best om 

gepaste kleur te geven aan de 

thema’s die spelen. Het schiet 

al op naar 2020. Kerstavond 

en de kerstdagen staan al voor 

de deur. Hebt u de kerstlichtjes 

ook weer uit elkaar en netjes in 

de boom of buiten gekregen? 

Zelf was ik er verbaasd over hoe 

nétjes we vorige jaar alles in 

een doos hadden opgeruimd. 

Het was een fluitje van een 

cent. Mooie ballen, een vogel-

tje en een klokje. Ik mis alleen 

nog een trompetje. Wij had-

den er thuis vroeger twee in de 

boom hangen. Eentje met een 

kapotgebeten toetermondje. 

Ra, ra wie dat voor elkaar had 

gekregen? En het jaar daarop 

hing er eentje naast, met on-

geschonden toetermondje. 

Helaas, die tóeterde niet, dus 

daarom mocht het geschon-

den trompetje toch weer in de 

boom. Ik heb er alleen nooit 

meer op geblazen..

Saamhorigheid

De laatste vergadering van 
Dorpscontact Westzaan voor 
2019 stond in het teken van 
naastenliefde. Een thema dat 
mooi past in de donkere decem-
bermaand, maar in feite altijd 
aandacht verdient. 

De vergadering was wederom goed 
bezocht en er moesten aardig wat 
stoelen worden bijgeschoven om 
iedereen een zitplaats te bieden. Ook 
na afloop werd er nog gezellig nage-
praat onder het genot van een hapje 
en een drankje. Vijf gastsprekers ver-
telden hoe zij op hun manier beteke-
nisvol zijn voor de ander. 

Diana Doorn, voorzitter pastorale 
raad Grote Kerk, en Nanda de Vries, 
lid pastorale raad Grote Kerk, hielden 
een presentatie over eenzaamheid en 
hoe een ieder daar mee te maken kan 
krijgen en/of kan helpen eenzaam-
heid tegen te gaan. Zij hebben het 
idee opgevat een ‘levende advents-
kalender’ te starten. U weet wel: zo’n 
kalender met luikjes waarvan je er 
iedere dag één mag openen. Achter 
ieder luikje van de levende advents-
kalender staat een deur. Op het bij-
behorende adres staat die dag de 
deur open voor een kopje koffie, een 
praatje of gewoon om even binnen te 
lopen. Ze zijn hiermee gestart op 27 
november en volgens Diana en Nan-
da zijn de adressen goed bezocht en 
kijken ze verwachtingsvol uit naar de 
komende weken. Als uit de evaluatie 
blijkt dat deze actie succesvol is dan 
kan de levende adventskalender ook 
volgend jaar worden ingezet. Er zijn 
flyers in de omloop waarop de leven-
de adventskalender is afgebeeld met 
de bijbehorende adressen en tijdstip-
pen. Ook is de informatie terug te vin-
den op de informatieborden in het 
dorp. De levende adventskalender 

duurt t/m 24 december.
Marleen Koel-Simmelink vertelt hoe 
zij meewerkt aan de kinderneven-
dienst in de Grote Kerk. Dit initiatief is 
erop gericht kinderen tussen de vier 
en twaalf jaar op zondagen te ver-
maken. Naast het delen van (Bijbelse) 
verhalen wordt er ook geknutseld en 
gaat het om echt contact maken. Op 
22 december vindt er een heus kin-
derkerstfeest plaats door en voor kin-
deren. De kindernevendienst is voor 
ieder kind toegankelijk. 

Jeroen Gunneman en Corine Mar-
seille van Sociaal Wijkteam (SWT) 
Westzaan-Assendelft vertellen over 
de rol die het SWT kan vervullen 
op het gebied van wonen, werken, 
gezondheid en welzijn. Met als doel 
onderlinge relaties te verbeteren, 
ondersteuning te bieden en/of een 
luisterend oor te zijn. Zie ook de notu-
len.

Carla van den Puttelaar 

Vlnr: Jeroen Gunneman (Sociaal Wijkteam Westzaan-Assendelft), 
Ingrid Jahn (Dorpscontact), Nanda de Vries (lid pastorale raad Grote 
Kerk), Marleen Koel-Simmelink (Kinderkerk Grote Kerk), Jerry Jahn 
(Dorpscontact), Diana Doorn-Holtrop (voorzitter pastorale raad Grote 
Kerk), Corine Marseille (Sociaal Wijkteam Westzaan-Assendelft). Foto: 
Fred Eerenberg.

De eerst volgende vergadering van Dorpscontact 
Westzaan vindt plaats op maandag 3 februari 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 verga-
dering. Wilt u op de hoogte worden gehouden, meld 
u dan aan bij: Ingrid Jahn, secretaris commissie Dorps-
contact, Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan, 075-6153 348 
of 06-1717 1793. E-mail: dorpscontactwestzaan@kpn-
mail.nl
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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 Januari
Wildzwijnham met gemarineerde

bospaddenstoelen en vijgen


Gebakken doradefilet met gebakken witlof
en witte portsaus

of
Gebakken kalkoenblokjes met champignons, ui, 
paprika, courgette en spek in licht pittige saus, 

geserveerd met rijst


Vanilleroomijs met warme karamelsaus
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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door WILLEM TIP/deel 41
beeld: Digitale Beeldbank

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

De emancipatie van katholieken en vooral 
protestanten kwam sinds het eind van de 
negentiende eeuw vooral tot uiting op ker-
kelijk terrein. Het heersende positivisme 
met zijn optimistische kijk op de almacht 
van de wetenschap riep weerstand op. Te-
genover het negentiende-eeuwse ‘zonder 
fosfor geen gedachten’ hield men vast aan 
spiritualiteit, openbaring en mystiek. Voor 
veel Nederlandse protestanten was de nieu-
we vrijzinnige theologie te veel gekuist tot 
‘godsdienstwetenschap’. Voor een meer spiri-
tuele insteek richtten ze hun ‘evangelisaties’ 
op. Aan de rechterzijde kwamen ook nieuwe 
kerken en gemeentes tot stand. Landelijk 
spraakmakend was de Doleantie van 1886, 
een afsplitsing van de Protestantse Hervorm-
de Kerk. Onder leiding van Abraham Kuyper 
zouden daaruit iets later de Gereformeerde 
Kerken ontstaan (1892). 

Op verschillende plaatsen in de Zaanstreek zagen 
in deze emancipatietijd nieuwe en niet zelden 
opvallende kerkgebouwen het licht. Bescheiden 
nog was in Westzaan de in 1907 gebouwde kerk 
van de Gereformeerde Gemeente, halverwege de 
Krabbelbuurt (de huidige J.J. Allanstraat). Na een 
kerksplitsing (1957) zou het gebouw overgaan naar 
de Christelijke Gereformeerde Kerk. De oorspron-
kelijke gereformeerde gemeente zou niet lang 
daarna (1965) in de voormalige Noorder Vermaning 
een definitief onderdak vinden. 
Architectonisch meer opvallend was het nieuwe 
gebouw van de Gereformeerde Kerk in Westzaan-
Zuid. De eerste steen voor dit gebouw kerk werd 
in 1928 gelegd door fabrikant P. Rot Gz. De archi-
tecten J. en D. Eilmann vervaardigden een aantrek-
kelijk ontwerp met een toren waarin invloeden van 

de Amsterdamse School konden worden herkend. 
In de toren kwamen een uurwerk en een klok, een 
oude wens van Rot. Al vele jaren eerder (1901) had 
hij de wens geuit dat Westzaan-Zuid een goed 
zichtbare en hoorbare klok zou krijgen. De klok 
die het Nut in dat jaar had laten plaatsen op de 
voorgevel van de Zuiderschool was voor die taak 
niet berekend. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
dreigde voor de 250 kilo zware klok van de gere-
formeerde kerk nog even het lot van zovele andere 
kerkklokken. Ze werd ingevorderd om te worden 
omgesmolten tot wapentuig. Gemeenteleden 
slaagden er echter in de zware klok tijdig uit de 
toren te takelen en te begraven onder de kerkvloer. 
De Duitsers die langskwamen werden vervolgens 
gewezen op de lege plaats boven in de toren. De 

kerk had geen klok, dat kon toch iedereen zien. Na 
de oorlog keerde de klok terug. Tot de verkoop van 
de kerk in de jaren zeventig bleef hij dienstdoen. 
Nadien (1994) vond hij zijn definitieve plaats aan de 
westgevel van de Grote Kerk. De kerk in Westzaan-
Zuid zelf zou na de verkoop een bestemming vin-
den als partycentrum De Bun.
Uitgesproken bescheiden was het onderkomen 
van de Westzaanse evangelisatie, de vereniging 
‘Nieuw kerkelijk leven’. De vereniging richtte zich 
niet alleen op de leden van de Hervormde Kerk, 
maar ook op gelijkgezinden binnen andere kerken. 
Opgericht in 1931 kwamen ze jarenlang bijeen in 
een omgebouwde boerenschuur vlakbij het eind 
van de J.J. Allanstraat. Daar vonden ze huisves-
ting tot aan het herstel van de samenwerking met 
de andere hervormden, die bijeenkwamen in de 
Grote Kerk (1952). Vanaf dat jaar zouden de West-

zaanse hervormden verdergaan met de ook lande-
lijk bekende predikant Nico van der Veen. Hij had 
duidelijke idealen in pacifistische richting en zou 
vanaf 1959 voor de Pacifistisch Socialistische Partij 
zitting nemen in de Tweede Kamer.
Binnen de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk 
vond het modernisme weinig ingang. De katholie-
ken waren rond de eeuwwisseling veeleer betrok-
ken bij het zichtbaar maken van hun emancipatie. 
Alom verrezen hun grote en statige neogotische 
kerken. Slanke torens herinnerden aan de katholie-
ke middeleeuwen. Ook in de Zaanstreek tekenden 
ze meer en meer het landschap. Wormer kreeg al 
vroeg zijn Maria Magdalenakerk (1869), Assendelft 
twintig jaar later zijn neo-romaanse Odulphuskerk 
(1888), Zaandam zijn Maria Magdalenakerk op 
het Kalf (1887) en zijn Bonifatiuskerk (1900). Later 
nog zouden de meer moderne r.k.-kerken worden 
gebouwd van Wormerveer (1915), Koog aan de 
Zaan (1931), Krommenie (1955) en Zaandam-Oost. 
Westzaan had sinds het eind van de achttiende 
eeuw geen eigen katholieke kapel meer. Het dorp 
viel onder de parochie van Koog aan de Zaan. Wel 
zou halverwege de twintigste eeuw nog korte tijd 
aan het Weiver in Westzaan-Noord een vereni-
gingsgebouw (gebouw Concordia) als kapel wor-
den ingericht.

De kerk van de Christelijke Gereformeerde Kerk 
aan de J.J. Allanstraat.

Verenigingsgebouw Concordia, waar de katholieken kun 
missen hielden.

Voormalige kerk van de Gereformeerde Kerk, later 
partycentrum De Bun.

De voormalige Noorder Vermaning, nu van de 
Gereformeerde Gemeente Westzaan.

Het kerkelijke landschap
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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?
Drie jaar geleden ben ik gestopt bij Hogeschool 
Utrecht, waar ik zestien jaar heb gewerkt. Ik was 
docent aan de masteropleiding orthopedagogiek. 
Dat is de zorgkant van het onderwijs en opvoeding 
voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Ik 
gaf les in pedagogiek en opvoedkunde aan leer-
krachten in het primair en voortgezet onderwijs.

Waar ben je begonnen?
In 1976 als ‘juffie’ in het reguliere basisonderwijs op 
het Kalf in Zaandam waar ik als eenentwintigjarige 
35 kindjes in groep 3 had. Ik heb dat werk altijd fan-
tastisch gevonden. Na vijftien jaar ben ik directeur 
op een basisschool in Hoorn geworden, maar mijn 
hart ging steeds meer uit naar kinderen die ‘meer’ 
nodig hadden, dus naar de orthopedagogische 
kant. Ik ben ook intern begeleider geweest in het 
speciaal basisonderwijs en heb bij een Pedologisch 
Instituut gewerkt met kinderen met psychiatrische 
problematiek. Deze kinderen vragen nog meer dan 
die in het speciaal onderwijs. Ik kreeg honger naar 
meer en ben in 1995 orthopedagogiek gaan stu-
deren aan de UvA. Onze dochter Femke was toen 
veertien, dus dat moesten Bert 
en ik goed op elkaar afstemmen. 
Hij was toen docent Frans aan de 
Haagse Hogeschool. Ik was druk 
met werk en moest in het weekend 
studeren. Zelfs tijdens vakanties 
was ik met studie bezig. Binnen vier jaar heb ik mijn 
doctoraal gehaald. We gingen in 1999 in Westzaan 
wonen, waar voorheen Berts ouders woonden. Ik 
werkte tijdens mijn studie in het speciaal onderwijs 
en ben daarna overgestapt naar de schoolbege-
leidingsdienst in Amsterdam. Ik wilde altijd maar 
meer, meer, meer. Toen ik in die periode in contact 
kwam met iemand van de Hogeschool Utrecht ben 
ik gevraagd daar te komen werken in de Master 
Opleiding ‘Special Educational Needs’ (Speciaal 
onderwijs), een tweejarige post-HBO opleiding. 

Toch ben je daar drie jaar geleden  
gestopt.
Ja. Ik zat veertig jaar in het vak toen er op de Hoge-
school gereorganiseerd werd. Ik ben een work-
aholic, maar ik had het wel gezien om me om 
organisatorische randzaken druk te moeten maken. 
Ik wilde meer inhoudelijk met het vak bezig zijn en 
dus besloot ik voor mezelf te beginnen: Bureau 
‘Els de Jong Onderwijsadvies’. Ik geef trainingen, 
begeleiding, advieswerk en doe veel individuele 
coaching van leerkrachten in het basisonderwijs. Ik 
heb op veel bordjes geschaakt dat ik mensen van-
uit veel invalshoeken kan begeleiden. Het gaat mij 

aan het hart dat mensen in het onderwijs in deze 
tijd dreigen burn-out te raken, gewoon: om over-
eind te blijven. Ik probeer ze te helpen om waar 
mogelijk afstand van hun werk te nemen. Ze ‘in 
hun kracht te zetten’. Een mooie term tegenwoor-
dig, maar zo is het wel. Ik probeer ze lucht te geven 
en ze te leren ‘nee’ te zeggen, mondiger te maken. 
In hoeverre laat je jezelf gek maken? Je wilt niet 
weten hoe ook ouders soms met hun vuist op tafel 
slaan en waarmee sommige (jonge) leerkrachten 
mee worden opgescheept: veiligheid in de buurt, 
omgaan met social media, pestgedrag. Veel wordt 
op het bordje van de school geschoven, maar uit-
eindelijk zijn de ouders eindverantwoordelijk.

Gaan ouders nu heel anders met hun 
kinderen om dan toen jij jong was?
De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Ik 
wil niet generaliseren hoor, maar ouders hebben 
vaak veel tijd voor zichzelf nodig en vergeten dat 
een kind opvoeden een-op-een gaat, in direct con-
tact met elkaar. Ga eens wat vaker iets met je kin-
deren dóén. Ga in die aarde zitten wroeten of een 
fietstocht maken of samen naar een museum. Pak 

een boekje, ga samen lezen. Laat 
de tablet de tablet. En praat daar-
over. Ik hecht er vanaf 1976 al aan 
om ouders de school in te krijgen, 
met ieder zijn / haar eigen verant-
woordelijkheid. Samenwerken met 

ouders is heel belangrijk; dat je als school zoveel 
mogelijk op een lijn zit met de thuissituatie. Dat 
heb ik mijn studenten ook altijd voorgehouden: 
alles ten bate van het kind en zijn omgeving. 

Hebben jullie nog andere kinderen?
Femke (37) woont met haar man en zoontjes in 
Amersfoort en onze zoon Gijs (35) en woont met 
zijn vriendin in Den Haag. Iedere dinsdag pas ik op 
Jelle (6) en Matthijs (2). Zij zijn het grootste cadeau 
in mijn leven. Ik ervaar ze als geschenken, net als 
onze kinderen, hoor. Ik hou erg veel van kinderen 
en het volgen van hun ontwikkeling. Dat is ook mijn 
vak natuurlijk, maar dat ik dat van zo dichtbij weer 
meemaak, zonder de zorg, maar wel met ongelo-
felijk veel liefde en aandacht, dat is echt geweldig. 

Wat zijn je hobby’s?
Naast de module coaching aan schoolpsychologen 
geef ik advieswerk aan scholen en directies. Ik zit bij 
Fluxus in de Commissie Cultuurmenu Zaanstreek 
en daarvoor bezoek ik (als vrijwilliger) theaterge-
zelschappen in het hele land om te kijken of hun 
voorstellingen interessant zijn voor Zaanse scho-
len. Daarnaast zit ik ook in het Jeugdfonds Sport 

& Cultuur. Wij gebruiken fondsen om kinderen in 
achterstandssituaties financieel mee te laten doen 
aan sporten of vormen van cultuur. Mijn grootste 
hobby is al vanaf 1973 toneelspelen. Ik speel nu 
bij Toneelgroep Rhetorica en bij MIO, een theater-
groep van vier vrouwen. In het weekend van 18 / 
19 januari staan we met Finissage in de Zuiderver-
maning, in combinatie met acht kunstenaars en 
Groeneveld Eten. Het is bij toneelspelen boeiend 
om je in een personage te verdiepen. Waar komen 
bepaalde denkwijzen vandaan? Hoe ontwikkelt 
een personage zich?

Waar heeft je wieg gestaan?
In de Wijdewormer. Ik was de zesde in een boe-
rengezin met acht kinderen. Daarvan zijn er al drie 
overleden. Ik heb in Amsterdam op de pedagogi-
sche academie gezeten. Op mijn negentiende heb 
ik Bert in 1973 in Taizé in Frankrijk leren kennen. Ik 
was katholiek en Bert gereformeerd. We zijn in 1975 
getrouwd. We hebben veel vrienden en wonen in 
een heel leuke buurt.

Hoe omschrijf je je karakter?
O jee. Ik heb een ruime belangstelling; ben geïnte-
resseerd in de ander; voel met anderen mee en ben 
zeer begaan met de wereld om me heen. Maar ook 
wel iemand die weet wat ze wil. Om van zaken waar 
ik goed over heb nagedacht werk te maken. Ik ben 
ook wel principieel. Althans, probeer dit te zijn… 

Wat vind je belangrijk in het leven?
Medemenselijkheid. Oog hebben voor elkaar, de 
natuur, het milieu. Zien waar noden zijn. Dat kan 
in je eigen gezin zijn, in je familie, je buurtje, maar 
zeker ook in de wereld.

Marijke van der Pol

Els de Jong (65) woont met haar man Bert van Midden op Burgemeester Verstegenstraat 112. 
Van een echt pensioen is voor deze drukbezette vrouw voorlopig nog geen sprake.

IN DE SCHIJNWERPER
Els de Jong:  ‘Alles ten bate van het kind’

‘Ik wil altijd 
maar meer, 
meer, meer.
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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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Eten eksters echt jongen op? Dat 
doen ze heel weinig. Het probleem is 
dat ze het open en bloot en met veel 
stampij doen. Vaker eten ze insecten, 
spinnen, rupsen en wormen, in de 
winter aangevuld met zaden, vruch-
ten, brood en etensresten van men-
sen. Het zijn echte aaseters. Ze ruiken 
dode dieren en ruimen ze op. Ook zie 
je ze wel eens op schapen of koeien 
zitten. Dan pikken ze parasieten van 
hun rug en nek. Het schaap is blij als 
een ekster zijn parasieten oppeuzelt. 

Tuinvogels trekken zich geen fluit aan 
van eksters. Als ze dat deden, kon-
den ze nergens meer broeden, want 
overal zijn dieren die eieren of jonge 
vogels eten. Met veel tuinvogels gaat 
het juist ontzettend goed! De pim-
pelmezen, roodborsten, vinken en 
groenlingen van deze wereld gaan 
weer als een speer.
 
Eksters zijn belachelijk slim. Als één 
van de weinige diersoorten door-
staan ze de ‘spiegelproef’. Dat bete-

kent dat ze zichzelf herkennen in 
een spiegel en dus een vorm van 
zelfbewustzijn hebben. Bij de proef 
wordt de vogel met een stip op zijn 
kop voor een spiegel gezet. Raakt hij 
de stip aan, dan snapt hij dat hij zich-
zelf ziet. Mensen doen dit vanaf hun 
tweede jaar. Mensapen, dolfijnen en 
Aziatische olifanten slagen er ook in. 
En eksters dus ook!

Wat blijkt, er zijn steeds minder 
eksters. Ze worden jaarlijks geteld en 
het blijkt dat hun aantal sinds 1980 
is gehalveerd. Het eksterleven is niet 

altijd makkelijk. Ze vinden de dood 
in klauwen van haviken of bosuilen 
of soms door de hagel van de jager. 
Daarbij zijn hun grote, overkapte nes-
ten gewild bij kraaien, torenvalken, 
ransuilen en zelfs eekhoorns. Vaak 
beginnen ze in december al met tak-
ken te rommelen en het is echt rottig 
als maandenlange inspanningen dan 
resulteren in een afgepakt nest.

Er zijn vogelaars die van mening zijn dat eksters etterbakken zijn. Ze eten 
jonge vogeltjes op en bovendien krijsen ze. In de 18e eeuw was er een 
Italiaanse componist, Rossini, die een opera naar de ‘diefachtige’ ekster 
vernoemde. Die hebberigheid van de ekster komt trouwens alleen voor 
bij onervaren jongen. Ik wil op deze plaats in De Wessaner een pleidooi 
houden voor deze bijzondere vogel. Eksters zingen niet alleen onver-
wacht mooi, ze hebben in goed licht ook een onverwacht, schitterend 
kleurenpalet. De ekster (Pica Pica) is overwegend zwart, met een witte 
buik, witte schoudervlekken en bijna geheel witte handvleugels, die al-
leen goed zichtbaar zijn in de vlucht. Hij heeft een superlange staart, een 
stevige donkere snavel en donkere poten.

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

Ekster verdient meer waardering

Dagorkest Zaanstreek-Waterland stopt
Helaas maar het is niet anders.  In de 
afgelopen jaren zagen we een lang-
zame terugloop in ons ledenbestand 
van 45 naar 30, maar kwamen er ook 

weer nieuwe leden bij.  De laatste 
jaren speelden we met zo’n dertig 
muzikanten de sterren van de hemel. 
Dertig is zo’n beetje ons minimum; 

de ondergrens om het muzikaal 
maar ook financieel te kunnen bol-
werken. Op 1 januari 2019 stopten 
er zes leden, waardoor we ’ineens’ 
nog 24 leden hadden. In september 
2019 namen we er kennis van dat in 
februari 2020 nog eens twee leden 
willen gaan stoppen. In een speciale 
ledenvergadering in oktober werden 
alternatieve oplossingen gezocht en 
besproken, maar uiteindelijk is beslo-
ten te gaan stoppen. 
Elke vereniging heeft te maken met 
in- en uitstroom van leden maar in 
ons geval was de uitstroom veel gro-
ter dan de instroom en dan kom je 
uiteindelijk op een punt waarop het 
niet meer gaat lukken.

Dan de vraag ‘hoe gaan we stoppen?’ 
We gaan dat doen op 9 februari met 
een groots concert in de Grote Kerk 
in Westzaan. Voor die datum hebben 
we nog een aantal optredens, waar-
onder op 24 december Kerstavond in 
Westzaan (vanaf 19.30 uur). 

We reperteerden bijna tien jaar in De 
Kwaker en altijd met veel plezier en 
met een fantastische samenwerking. 
We willen het bestuur en de beheer-
ders van De Kwaker daar ontzettend 
voor bedanken.  Ook willen we de 
Westzaanse Gemeenschap, het 4 
Mei-comité, De Dag van Westzaan en 
de Historische Vereniging bedanken 
voor de optredens die we voor hen 
mochten verzorgen. Vooral willen we 
ons Westzaanse publiek bedanken 
voor hun enthousiasme en support. 
We kijken ernaar uit om op  9 febru-
ari 2020 nog één keer voor jullie te 
mogen optreden. Het concert begint 
om 14.00 uur. De kerk is vanaf 13.30 
uur open voor het publiek.
We rekenen op jullie komst en we 
maken er een gezellige muzikale mid-
dag van!

Dagorkest Zaanstreek-Waterland,
Wil Kleiss-Overpelt, secretaris

Het Dagorkest Zaanstreek-Waterland tijdens De Dag van Westzaan. Foto: Fred Eerenberg.



HIER HAD  
UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie
over adverteren in  

kunt u mailen naar  
jan.steijn@tiscali.nl

8

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

G
re

ta
 

0
6 

26
 1

3 
43

 6
7

An
ge

lin
a 

0
6 

24
 2

0
 5

2 
18

Fa
ce

bo
ok

 
An

ge
l-F

ac
e 

&
 G

re
at

 H
ai

r



op de tuin
Voor ons tuinders is dit niet het beste jaarge-
tijde. De grond is nat en kluitig waardoor je 
laarzen een extra zool van klei krijgen. Het is 
namelijk kleigrond op ons volkstuincomplex. 
Geen veen zoals in mijn achtertuin en naar ik 
aanneem bij de meesten van ons. De klei van 
de volkstuin zou zeeklei zijn, daar terechtgeko-
men bij het uitgraven van het Noordzeekanaal. 
Maar als het een paar dagen droog is, lokt toch 
weer de uitdaging om na al het oogstwerk de 
tuin te fatsoeneren. Onkruid en plantenresten 
opruimen, nieuwe paden maken en hier en daar 
wat omspitten. Als het erg bar is met onkruid en 
gras, dek ik de grond af met worteldoek. Als dat 
een paar maanden ligt kun je vrij makkelijk het 
afgestorven onkruid verwijderen. Inmiddels is er 
een vrachtje houtsnippers gebracht waarmee ik 
de paden kan bedekken. Dat staat ineens heel 
sfeervol en met een beetje fantasie zie je al voor 
je hoe het er in het voorjaar uit gaat zien. Eerst 
hebben we nog de jaarlijkse ledenvergadering. 
Die houden we in het clubgebouw van de ijs-
club. Zo’n vergadering is altijd weer een evene-
ment. Men probeert wel alles in goede banen te 
leiden, maar net als in de grote wereld kunnen 
ook in het tuincomplexwereldje de gemoede-
ren hoog oplopen. Zou het iets met een territo-
rium te maken kunnen hebben? Zoals een land 
hecht aan soevereiniteit en zelfbestuur, zo wil 
een tuinder het liefst zelf bepalen wat hij op zijn 
stukje grond doet. Gelukkig kan dat in de mees-
te gevallen ook en op zo’n vergadering gaat het 
er uiteindelijk om dat je met elkaar weer afspra-
ken maakt om het samen zo prettig mogelijk te 
hebben op de tuin. Bij de na-borrel worden de 
oogstervaringen gedeeld en plannen gemaakt 
voor het volgend seizoen. 

Truus Weertman
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Medailleregen voor GV Jahn

In het weekend van 9 en 10 november vonden 
de eerste turnwedstrijden plaats van rayon Zaan-
streek-Waterland. Hierbij hebben de turnsters 
van GV Jahn goede resultaten behaald. Er was 
al weken hard getraind en dat heeft zijn vruch-
ten afgeworpen. De gehele selectie van GV Jahn 
streed mee op verschillende niveaus. Op twee 
turnsters na. Rif die vanwege haar vijfjarige leef-
tijd nog geen wedstrijden mag doen en Daphne 
M. die herstellende is van een armbreuk. Wel zijn 
ze hun teamgenoten komen aanmoedigen. 
Op zaterdag zagen trainsters Jennifer en Nova 
maar liefst zes van hun pupillen het podium 
betreden. Op zondag vielen alle turnsters van 
Jahn in de prijzen. De medailles op een rij: goud 
voor Louise, Tiana en Chafina. Zilver voor Charlot-
te en Plume. Bronzen medailles voor Eva, Thirza, 
Elin, Daphne S, Rhomee en Jolein. En mooie vier-
de plekken met medailles voor Amber, Chenoa en 
Lotte.
In januari vindt de tweede competitieronde 

plaats, waarvoor de meiden weer hard gaan trai-
nen, hopende op weer zulke goede resultaten.

Reizen naar de Gouden Eeuw
In de tijd dat Nederlandse pakhuizen vol lagen met 
dure tulpenbollen, liepen de kinderen van de koop-
lui er fraai gekleed bij. Hoe mooi zou het dus zijn 
om de themaweek Gouden Eeuw af te sluiten met 
een fotoshoot waarop leerlingen van Kroosduiker 
Noord (groep 3 tot en met 8) in stijl gekleed waren? 
Op vrijdag 22 november waren alle portretten te 
zien in de Grote Kerk in Westzaan. Het resultaat 
was overdonderend. Trotse kinderen, emotionele 
ouders, opa’s en oma’s genoten van nieuwe por-
tretfoto’s in ‘oude’ stijl.

De Kroosduiker stond in november in het teken van 
de Gouden Eeuw. In de klassen werden verhalen 
verteld over die tijd, kinderen moesten werkstuk-
ken maken en als kers op de taart mocht iedereen 
op de foto. In stijl natuurlijk. Fotografe Myrthe Smit 
(Studio Soet): ‘Roos Nieuwenhuijs kwam met het 
idee om alle kinderen te fotograferen in zeven-
tiende-eeuwse kleding en ze te vragen om een 
persoonlijk item mee te nemen. Hierdoor ontstond 
een mengeling van oud en nieuw. Sommige kin-
deren namen een pop mee, andere een korfbal of 
pennyboard. Roos en Nathalie Conijn verzorgden 
de styling en daarna kon ik ze fotograferen.’

Prachtige reeks
Het resultaat was verbluffend. Kijkend door de 
wimpers was het een duik in de tijd en als je de 
ogen helemaal opende kon je genieten van de 
stilistische knipoog. ‘Het was erg leuk om te doen. 
Het waren echt goede modellen. Ze moesten seri-
eus kijken en deden dat ook. Waarschijnlijk omdat 
ze zich in Gouden Eeuw waanden,’ lachten Smit en 
Nieuwenhuijs. 

Vlnr: Tom Nieuwenhuijs met zijn lievelingsbeer, Anne Conijn 
met haar favoriete pop en Jip van Leeuwen met zijn penny-
board (hij houdt van skaten). Styling: Roos Nieuwenhuijs. Foto-
grafie: Myrthe Smit.
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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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Thaise salade met rundvlees
- 1 persoon 
- Soort gerecht: lunch, bijgerecht
- Voorbereidingstijd: 25 minuten
- Bereiding: 6 minuten

Wat hebben we nodig:
• 100 gram mihoen
• oliespray
• 85 gram magere biefstuk
• zeezout
• gemalen zwarte peper
• 1 kleine handvol gemengde sla
• 5 kerstomaten, gehalveerd
• ¼  kleine rode ui, in dunne ringetjes
• ¼ middelgrote komkommer, in lengte  

gehalveerd en in dunne plakjes
• 1 kleine handvol taugé
• 1 kleine handvol vers korianderblad  

(of peterselie)
• 1 kleine handvol vers muntblad 

Dressing:
• ¼  theelepel rode chilipeper
• 1 teen knoflook, geperst
• 2 theelepels gewassen, fijngesneden 

koriandersteeltjes(of peterselie)
• 1 theelepel honing, of naar smaak
• 4 theelepels vissaus
• 2 eetlepels limoensap

Bereiding:
Klop voor de dressing de chilipeper, knoflook, kori-
andersteeltjes, honing, vissaus en het limoensap 
door elkaar. Maak op smaak, voeg eventueel extra 
honing, vissaus of limoensap toe. Leg de mihoen 
in een hittebestendige kom en schenk er kokend 
water over. Laat 10 minuten staan en trek los met 
een vork. Giet af en spoel onder een koude kraan. 

Lieve mensen, ik wens jullie allemaal een gezond en fijn 2020. Maak er een gezellig jaar van met familie 
en vrienden en geniet van de leuke dingen die op je pad komen! Ik wil januari beginnen met een gezond 
gerecht en dat is meestal een salade.

Goed laten uitlekken. Verhit een koekenpan met 
antiaanbaklaag op hoog vuur en spray er wat olie 
in. Bestrooi de biefstuk eventueel met zout en 
peper. Bak de biefstuk in 2 à 3 minuten aan elke 
kant. Dek hem even af met aluminiumfolie. Snijd 
dan de biefstuk dwars op de draad in plakjes. Schep 
de mihoen, sla, tomaten, rode ui, komkommer, tau-
gé, korianderblad en munt in een kom. Leg de plak-
jes biefstuk erop en besprenkel met de dressing. 
Schep voorzichtig om en serveer.

Weetje:
Mihoen is een dunne, Chinese noedel, gemaakt van 
rijstbloem. Hij wordt ook wel rijstvermicelli genoemd. 
Veelal wordt mihoen verward met glasmie. Het is 
hiervan echter eenvoudig te onderscheiden doordat 
glasmie doorzichtiger is dan mihoen, die praktisch 
ondoorzichtig is, en doordat glasmie van bonen 
gemaakt is. Bij de bereiding wordt echter veelal 
gebruik gemaakt van soortgelijke ingrediënten, zoals 
groenten, vlees, eieren en bouillon.
Mihoen wordt ook veel verwerkt in soepen en sala-
des, en het wordt vaak gebruikt als ingrediënt in 
loempia’s. Aangezien mihoen gemaakt wordt van 
rijstmeel is het in principe glutenvrij.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Wat een fijne maand november was het op de 
dinsdagmiddag voor de bewoners. Het was 
ouderwets druk toen de beeldbank de prachtige 
dia’s en films voorbij liet komen. De bewoners en 
wat mensen van buiten zijn maar wat blij dat de 
beeldbank elk jaar in Lambert Melisz aanwezig 
is. Want zo kunnen ze rustig zittend alles voorbij 
zien komen. Muzikant Ed Vermeulen was in Lam-
bert Melisz een tijdje buiten beeld, maar toen hij 
er in november weer was, was het meteen ver-
trouwd. Het was als thuiskomen, zoals hij het zelf 
benoemde. Tot ieders verbazing zagen we Rietje 
Bosland en Jaap Reurslag een duet zingen. Tja, 
en als er dan een wals voorbijkomt, dan kunnen 
Gerrit en Riet Groot natuurlijk niet op hun stoel 
blijven zitten. De film was een mix van oude 
songs en het verleden, samengesteld door Jaap 
Vloon. Wij als activiteitencommissie zijn ontzet-
tend blij met zijn kunde.

Programma januari
 7  jan nieuwjaarsreceptie 14.00-16.00 uur
14 jan bingo
21 jan Kapiteinskoor
28 jan Ed Vermeulen op verzoek
Stichting vrienden van Lambert Melisz en de 
activiteitencommissie wensen u allen een mooi 
2020. 

Marion Bruins

Voetjes van de vloer.

Activiteiten Lambert Melisz

Kerstnachtdienst in Grote Kerk met Kia Singers
We verheugen ons dit jaar op de muzikale mede-
werking van de Kia Singers. ‘Kia’ is het Angolese 
woord voor licht. Met de naam Kia Singers willen 
de leden van deze Angolese gospelgroep aange-
ven dat ze een licht willen zijn dat afstraalt van het 
Grote Licht. Kia Singers vond zijn oorsprong ruim 
vijf jaar geleden in Angola. Momenteel trekken de 
leden zingend, spelend, maar vooral ook swingend 
door Nederland. Wat hen drijft is om door middel 
van hun optreden een getuige van Jezus Christus 
te zijn. Dat is hun bron, hun motivatie.
De groepsleden halen hun muzikale inspiratie 
uit de Amerikaanse negrospirituals. Maar in hun 

muziek zijn Afrikaanse, en dan met name Angole-
se, invloeden onmiskenbaar. Een optreden van de 
Kia Singers is inspirerend vanwege hun natuurlijke 
enthousiasme. En is muzikaal, vooral vocaal, een 
belevenis. De arrangementen van hun liederen 
schrijven ze zelf. Ook maken enkele zelf geschre-
ven nummers deel uit van het repertoire van de Kia 
Singers. 

Datum: dinsdag 24 december
Aanvang voorprogramma: 22.15 uur
Aanvang kerstnachtdienst: 22.30 uur
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Ledenraad Rabobank
Zaanstreek
Trots op bijdragen 2019
De ledenraad denkt en beslist mee over de verdeling van  het
coöperatief dividend. Rabo Clubsupport heeft €100.000
verdeeld, Rabo Verenigingsondersteuning begeleidt 9
verenigingen, middels het Coöperatiefonds is  €50.000
vrijgesteld en via Rabo Foundation is €50.000 gedoneerd aan
Norandino.

Growing a better world together

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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Oudejaarsfeest
Dinsdag 31 december is De Kwaker vanaf 21.00 
uur geopend en is iedereen, jong en oud, van har-
te welkom om samen 2019 uit te knallen. Zanger 
Michel van Rijswijk, inmiddels bekend in West-
zaan en omstreken, zorgt voor de vrolijke noot. 
Hapjes, bubbels en vuurwerk om 24.00 worden 
geregeld. Ook is er aan de kinderen gedacht, in 
de zaal staat een springkussen.
Entree is € 10,- (exclusief drankjes). Kinderen tot 
16 jaar mogen gratis met hun ouders mee. Kom 
je ook? Neem dan je buren, vrienden en familie 
mee! Voor de inkoop is het handig als je je even 
aanmeldt: info@dorpshuis-westzaan.nl of 075-
6310 352 Bij geen gehoor kan de voicemail inge-
sproken worden.

Snertmiddag
Zaterdag 4 januari is in De Kwaker weer de jaar-
lijks snertdag. Dit keer met een andere opzet, 
maar natuurlijk wel met een heerlijk, gratis kop 
snert! De snert staat om 13.00 uur klaar en als de 
snert op is, kunt u genieten van en dansen op de 
muziek van de welbekende Verhoevensband de 
Rocking Players. Entree en snert gratis!

Westzaans Cafeetje
Op vrijdag 24 januari 20.00 uur is voor de tweede 
keer het Westzaans Cafeetje. Op 29 november 
was de primeur en we kunnen zeggen: voor her-
haling vatbaar. Iedereen, jong en oud, is welkom 
om met elkaar het weekend te beginnen onder 
het genot van bier, bitterballen en Spotify!

Syrisch eetcafé
Vrijdag 31 januari organiseren we i.s.m. Yamen 
een Syrisch eetcafé. Yamen heeft in Syrie als chef-
kok in een restaurant gewerkt en wil zijn, uiter-
aard specifiek Syrische gerechten, aan ons laten 
proeven. Om 18.00 uur starten we met een borrel 
en dan gaan we om 18.30 uur aan tafel.
Kosten: € 15,- per tweegangendiner, exclusief  
drankjes. Het diner bestaat uit soep en hoofd-
gerecht met verschillende bijgerechten. Er kan 
rekening worden gehouden met dieetwensen. 
Aanmelden verplicht. Per mail: info@dorpshuis-
westzaan.nl of per telefoon: 075 6310 352. U kunt 
dan ook uw dieetwensen doorgeven.

Historische Vereniging kijkt tevreden terug op 2019

Tijdens de algemene ledenvergadering op 21 
november werd, voorafgaand aan de najaarsle-
zing, teruggekeken op het achterliggende jaar. 
Dat stemde tot tevredenheid. Het aantal leden 
is vrijwel constant gebleven. Naast opzeggingen 
door natuurlijk verloop mochten we ook een aan-
tal nieuwe leden noteren, onder andere tijdens De 
Dag van Westzaan, waar we ons presenteerden in 
de Grote Kerk. 

De vereniging heeft nu ruim een jaar geen eigen 
huisvesting meer in Westzaan. De optionele pan-
den aan de J.J. Allanstraat (onder de hoogspan-
ningsleiding) zijn nu beide gekraakt. Wat de 
vooruitzichten zijn voor de Historische Vereniging 
valt dus niet te zeggen. De zaak ligt bij de rechter 
om te oordelen hoe nu verder gehandeld dient te 
worden.

De archiveringswerkzaamheden verlopen, dank-
zij een trouwe ploeg mensen die op vrijdagmor-
gen de archieven schonen en benoemen, naar 
wens. Met trots mogen we zeggen dat sinds het 

oprichten van de Historische Vereniging voor het 
eerst een serieuze stap gezet is naar een geordend 
archief. Maar na deze eerste stap valt er nog heel 
veel te doen. Wilt u meewerken? Dat kan. Meld u 
aan bij de secretaris.

Financieel is de vereniging gezond. Voor activitei-
ten worden er voornamelijk fondsen aangeschre-
ven. Dit jaar met goed resultaat. Hiervan zijn o.a. 
nieuwe tenten voor de Lichtjesavond aangeschaft. 
De gemeente verleende subsidie om diverse beno-
digdheden te kunnen kopen die nodig waren voor 
de Lichtjesavond. Inmiddels is dat een jaarlijks 
terugkomend evenement dat met grote waarde-
ring door de leden, de Westzaners en de gemeente 
Zaanstad wordt ontvangen. De Rabo Clubactie 
heeft een mooie bijdrage opgeleverd. Van de leden 
is het merendeel van de contributies ontvangen. Al 
met al een gezonde situatie. Mocht in de toekomst 
in Westzaan ruimte vrijkomen, dan zullen daar 
zeker de nodige financiën voor nodig zijn.
De historische wandelingen zijn een aandachtpunt. 
Bestuurslid Arthur Breuring en Fred Eerenberg tref-
fen voorbereidingen om dit opnieuw een actief 
element te laten zijn. De georganiseerde activitei-
ten waren wederom succesvol, zoals het jaarlijkse 
uitje, de Lichtjesavond en de deelname aan de his-
torische quiz en De Dag van Westzaan.

In de najaarslezing gaf de heer René Ros een dui-
delijke en inspirerende uitleg met beelden over de 
Stelling van Amsterdam. Een interessant verhaal 
over een groot gebied waar Westzaan onderdeel 
van uitmaakt. Na de vragenronde werd de leden-
vergadering afgesloten met een drankje en een 
hapje.

Wilt u meer weten of informatie kwijt. 
Dan kan door een e-mail te sturen aan 
secretarishvw@westzaan.nl

Peter Huisman, secretaris 
(met input van Ingrid Jahn)

De wand met archiefdozen van de Historische Vereniging 
begint ergens op te lijken. In de dozen zitten inmiddels meer 
dan 450 benoemde archiefstukken.

De Rocking Players treden op tijdens de snertmiddag.
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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 FEBRUARI 2020

AGENDA JANUARI 2020

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

Vrijdag 3 januari Nieuwjaars VRIJMIBO*
Dinsdag 7 januari NIEUWJAARS BINGO**
Zondag 12 januari Goede voornemenswandeling (4km) met 
 Staatsbosbeheer – Lunch in de Watertoren**
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**

*=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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Ik zit hier heel alleen Kerstfeest te vieren
Gedachten over eenzaamheid in het licht van Kerst

Het touwtje uit de brievenbus
De tijden veranderen voortdurend. 25 Jaar gele-
den begon ik als predikant op Terschelling. Het 
was de tijd van vóór e-mail en mobiele telefoons. 
Kunt u het zich nog voorstellen? Het maakte dat 
je een heel andere vorm van contact met elkaar 
had. Op Terschelling gaf je in principe alles mon-
deling aan elkaar door. Je liep bij elkaar achterom, 
opende de deur en riep: Vol-luk?. De achterdeur 
was ’s winters altijd los. Pas als er ’s zomers weer 
meer toeristen kwamen werden deuren en fiet-
sen op slot gedaan. Enkele jaren geleden raakte 
Jan Terlouw vele Nederlanders diep in het hart 
toen hij bij De Wereld Draait Door de herinne-
ring opriep aan ‘het touwtje uit de brievenbus’ 
tijdens zijn jeugd, waardoor iedereen bij elkaar 
binnen kon lopen. Blijkbaar raakte Terlouw hier 
aan een diep verlangen. 

Eén op de drie Westzaners is eenzaam
Ik stel me zo voor dat het hier in Westzaan net 
zo ging. Zeker in de tijd dat de meeste vrouwen 
thuis waren om het huishouden voor hun reke-
ning te nemen. Wat is er veel veranderd in de 
manier waarop we onderling contact hebben 
met elkaar. Het zal één van de redenen zijn waar-
door de eenzaamheid schrikbarend hoog is. We 
doen het in Westzaan beter dan omliggende dor-
pen, maar uit onderzoek blijkt dat maar liefst één 
op de drie Westzaners zich eenzaam voelt! Het 
inspireerde onze kerk tot het project de ‘levende 
adventskalender’. In de afgelopen weken was 
er (uitgezonderd de weekenden) steeds ergens 
in Westzaan een deur open voor een kop koffie, 
een goed gesprek, een mooi verhaal of een luis-
terend oor. 

Een eenzame Kerst?
Het is natuurlijk niet toevallig dat we dit project 
precies in de weken voor het Kerstfeest orga-
niseerden. Want doordat Kerst ‘gezelligheid’ 
oproept, samenzijn, samen eten, roept het juist 
ook zijn tegenbeeld op. Niemand wil - zoals André 
Hazes ooit met een snik in zijn stem bezong - in 
zijn ééntje onder de kerstboom Kerstfeest vieren. 

En het is ook een schrikbeeld dat een dierbare 
van je (een moeder, een schoonvader, een goe-
de vriendin) met Kerst alleen zou zitten. Al kent 
eenzaamheid ook verschillende kanten. Onze 
kerk was door Dorpscontact uitgenodigd om op 
2 december in het Reghthuys hierover te komen 
vertellen. Je kunt alleen zijn, maar je helemaal 
niet eenzaam voelen. Net zo goed kun je samen 
zijn, maar je juist in het samenzijn verschrikke-
lijk eenzaam voelen. Maarten van Rozendaal 
heeft dat in het lied ‘Maaltijd’ ooit magistraal 
bezongen. Toen ik het laatst terugluisterde rol-
den de tranen van het lachen me over de wan-
gen. Maar… het hadden net zo goed tranen van 
verdriet kunnen zijn. Want wat kunnen we elkaar 
ook veel aandoen in het langs elkaar heen leven. 

Het zoeken naar vrede in een 
rumoerige tijd
De komende dagen gaan we weer Kerstfeest vie-
ren. Alle kerken in het dorp zullen weer vol stro-
men. De kerstsamenzang is elk jaar tot de laatste 
stoel bezet. De kerstnachtdienst in de Grote Kerk 
wordt elk jaar drukker bezocht. Ik heb de hoop 
dat al die mensen meer komen zoeken dan alleen 
‘het sfeertje’. Dat er ook een innerlijk verlangen 
is naar waar het Kerstfeest voor staat. We leven 
in een onrustige tijd, waarin heel veel onvrede 
heerst. De ene staking volgt de ander op. Sta-
kingen door onderwijzers, boeren, bouwers, in 
de zorg. En er zijn demonstraties door milieuac-
tivisten, vóór Zwarte Piet en tégen Zwarte Piet. 
En er zijn rellen door wie zich het vreugdevuur 
rond de jaarwisseling door de neus geboord ziet 
worden. Het ‘onderlinge vertrouwen’ waar Jan 
Terlouw ooit van harte voor pleitte, lijkt ver te 
zoeken. Maar elk jaar zingen we met Kerst weer 
over ‘vrede op aarde’. 
Ook in Jezus’ tijd was er sprake van grote onrust. 
Maar in wie Hij was en hoe Hij leefde herkenden 
mensen de realisering van de visioenen van de 
profeten. ‘Er komt een tijd dat de volken hun 
zwaarden en speren laten smelten in het vuur, 
en er gereedschap van zullen maken’ (de profeet 
Micha). ‘Er komt ooit een tijd dat de wolf speelt 

met een lammetje, en een panter naast een bok-
je ligt. En dat een kalf eet samen met een leeuw’ 
(de profeet Jesaja). Ik heb de hoop dat er in elk 
mens onder alle onlustgevoelens een verlangen 
is naar vrede. Gelovigen vinden vrede in het con-
tact met God. Maar dat is ook altijd verbonden 
met het zoeken van de onderlinge vrede. 

Het kán anders!
Kerstfeest is een jaarlijkse herinnering aan hoe 
het ook anders kan in een wereld vol onrust. En 
de wereld veranderen begint altijd dichtbij. Zo 
kan de kerstmaaltijd zo ijzig verlopen als Maar-
ten van Rozendaal dat ooit bezong. Maar, het kan 
ook anders. En we kunnen als dorpelingen langs 
elkaar heen blijven leven. Maar toen de deuren 
opengingen tijdens het project van de ‘levende 
adventskalender’ zagen we dat er ook hartver-
warmende ontmoetingen mogelijk waren. En we 
kennen in ons dorp niet meer het ‘touwtje uit 
de brievenbus’. Maar bij de Coöp is er nog altijd 
geen muntje nodig voor het winkelwagentje. 
Ik ken geen winkel in de wijde omtrek waar het 
nog zo werkt. Een kleine blijk van vertrouwen die 
me elke keer weer goed doet. Als tegenprestatie 
schuif ik bij het terugzetten alle winkelwagen-
tjes extra netjes in elkaar. Zo werkt vertrouwen 
krijgen! Laten we er zuinig op zijn in ons mooie 
dorp. 

ds. Cornelis Visser

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
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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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‘Kunst voor Thuis’ in Galerie Staphorsius
Zaterdagmiddag 4 januari 
start Galerie Staphorsius 
het nieuwe jaar met een 
feestelijke nieuwjaarsbor-

rel en opent de expositie ‘Kunst voor Thuis’ met 
werk van bijna twintig kunstenaars. Naast ‘Zonder 
Haast’ en ‘Natuurlijk Natuur’ is dit de derde thema-
expositie in het jaarlijkse programma van de gale-
rie. 
‘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 werkplaats delen in de voorma-

lige blikfabriek Zaanlandia in Krommenie. Ook van 
hout is het werk van Thomas Anton Geurts. Zijn 
vazen en andere objecten roepen verwondering 
op. Hoe is dit gemaakt? Welke stappen zijn er wel 
niet gemaakt om tot het eindresultaat 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 met 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 hele 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 van 4 januari tot  
25 april, op dinsdag tot en met zaterdag van 9.00 
tot 17.00 uur. 

Kees van de Nes – Toro. Olieverf op doek, 100 x 100 cm

Thomas Anton Geurts, houten schaal.

VVV Westzaan sluit goed jaar af
We staan voor het ein-
de van 2019 en sluiten 
wederom een mooi jaar 
af. Ik ga niet alle mooie 
momenten weer af, 
maar twee hoogtepun-
ten zijn toch wel het 
Trappen tegen Hun-
tington-evenement in 

juni en dat ons eerste elftal de winterstop is inge-
gaan met een derde plek. Het is toch wel weer een 
paar jaartjes geleden dat we zo hoog op de rang-
lijst stonden. 

Ook 2020 belooft een bijzonder jaar te worden, 
waarin onder andere de volledige kantine ver-
bouwd zal worden (planning juni). Helaas heb-

ben de tennis- en voetbalvereniging ook moeten 
besluiten om in de nacht de toegangsweg af te 
sluiten. De veelvuldige overlast van jongeren, dief-
stallen en vernielingen liepen dusdanig op dat we 
met de nachtelijke sluiting verwachten dat dit zal 
afnemen.

Uiteraard gaan we 2020 weer openen met de tra-
ditionele nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari 
om 16.00 uur. Iedereen die belangstelling heeft of 
gewoon eens bij ons rond wil kijken is meer dan 
welkom. Mede namens de overige bestuursleden 
wens ik u heel fijne feestdagen toe en alvast een 
gelukkig, sportief en bovenal gezond 2020!

Arno van den Broek, 
bestuurder PR

De vaste kantinebezetting die u op 5 januari van een drankje en 
hapje zal voorzien. Vlnr: Desiré, Charlotte en Amber.
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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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Jubilarissen van Herleving onderscheiden
De voorstelling Wie speelt met wie? van zater-
dag 9 november van toneelvereniging Herleving 
in dorpshuis De Kwaker kreeg nog een feestelijk 
staartje. Tot genoegen van de circa 180 aanwezi-
gen werden drie leden naar voren geroepen voor 
de uitreiking van insignes van de landelijke toneel-
organisatie NVA. Zij werden door voorzitter Martin 
van ’t Veer toegesproken en in het zonnetje gezet. 
Tot Martins grote verbazing en verrassing bleek hij 
zelf ook een jubilaris te zijn.

Jamie Bank kreeg een zilveren insigne voor zijn 
25-jarig lidmaatschap. Hij maakt sinds zijn aantre-
den deel uit van de technische commissie die zorg-
draagt voor het decorontwerp, de lichtinstallatie 
en de bediening van licht en geluid. 
Gerda Steenbergen kreeg ook een zilveren insigne 
voor het 25 jaar lid zijn. Naast het spelen van vele 
rollen, van groot tot klein, is zij een zeer gewaar-
deerd lid van de commissie die de stukken kiest. 
Gerda doet mee aan de tombola- en de sponsor-
commissie. Bovendien is ze betrokken bij het aan-
trekken van de regisseur, de regieassistent en de 
inspeciënt van het te spelen stuk.
Aukje May kreeg een gouden insigne voor haar 40 
jarig lidmaatschap. Aukje maakte 40 jaar geleden 
haar entree bij regisseur Hartman. Ze heeft in heel 
veel stukken gespeeld. Ze is al 30 jaar secretaris van 
Herleving, alsmede lid van diverse commissies. 
Martin van ‘t Veer kreeg een gouden insigne met 
diamant voor het 60 jaar lid zijn. In de beginjaren 
heeft hij verschillende rollen gespeeld en was vele 
jaren de Sinterklaas van Westzaan. Hij stapte al snel 
over naar een bestuursfunctie. Eerst als opvolger 
van penningmeester Jaap van der Werff en daarna 
als opvolger van voorzitter Nico Luttik.Vlnr: Aukje May, Jamie Bank, Martin van ’t Veer en 

Gerda Steenbergen.

Voorzitter Martin van ’t Veer spreekt de jubilarissen toe.

Kerstavond in 
Westzaan
Traditiegetrouw wordt op 24 december de 
‘Kerstavond in Westzaan’ gehouden. Deze 
avond  is er weer een mooi programma in de 
sfeervol verlichte Grote Kerk. U wordt verwel-
komt met passende muziek door het Dagorkest 
Zaanstreek-Waterland. De aanvang is 19.30 uur, 
vanaf 19.00 uur is de Kerk geopend.
Naast het Dagorkest, dat ook een aantal kerst-
liederen begeleidt, verlenen het  Westzaans 
Dameskoor en Muziekfabriek van Dijk hun 
medewerking. Wim Tip is de organist van de 
avond. Hij begeleidt verschillende kerstliederen 
en bespeelt het kerkorgel met zijn bekende des-
kundigheid. Een leerling van christelijke basis-
school Wij-Land verzorgt de Bijbellezing en de 
heer Dirk Kit de overdenking.

De entree is gratis. Na afloop kunt u bij de uit-
gang een bijdrage geven voor het dekken van 
de onkosten. Bij het verlaten van de kerk speelt 
organist Wim Tip.

‘Kerstavond in Westzaan’ wordt georganiseerd 
door de Westzaanse Gemeenschap en die 
hoopt dat het, net zoals voorgaande jaren, weer 
een geslaagde avond wordt.

Uitnodiging 
nieuwjaars
bijeenkomst WG

Via deze Wessaner wenst 
het bestuur van de West-
zaanse Gemeenschap en 
Dorpscontact u alvast 

prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuw-
jaar. Echter, leuker vinden wij het om u uit te 
nodigen, elkaar te ontmoeten en samen te kun-
nen terugblikken op het afgelopen jaar. Dat 
doen wij met een welkomstwoord door Jerry 
Jahn, voorzitter van Dorpscontact, en Marcel 
Haarhuis, penningmeester van de Westzaanse 
Gemeenschap. Maar ook met  de uitreiking van 
de prijs voor de meest verdienstelijke Westzaner 
van het afgelopen jaar door de stichting Geer-
tje Visser-Schoenfonds. En wat hebben leden 
van toneelvereniging Herleving weer voor ons 
in petto? Natuurlijk staat daarna een drankje en 
hapje klaar en is er alle gelegenheid om na te 
praten. 
U bent van harte welkom op de Nieuwjaarsbij-
eenkomst, maandag 6 januari 2020, aanvang 
20.00 uur in het Reghthuys. 

Voorzittersoverleg
Op donderdag 23 januari  wordt om 20.00 uur 
in het Brandweermuseum het jaarlijkse voorzit-
tersoverleg gehouden. Eén onderwerp zal gaan 
over brandpreventie bij verenigingen. 
Alle voorzitters van Westzaanse verenigingen/
clubs/organisaties, ook zij die geen lid zijn van 
de WG, zijn hiervoor uitgenodigd.

Sabina’s Bloemenshop heeft na de zomervakantie een pot 
neergezet om geld in te zamelen voor de sinterklaasintocht 
in Westzaan. Op 24 november werd het ingezamelde bedrag 
overgedragen aan Sylvia Slegers (rechts) van het organisa-
tiecomité. Het bedrag was € 47,50. Sabina (links) wil hierbij 
alle klanten die een donatie gedaan hebben bedanken. 
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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 E R S T K R U I S W O O R D R A A D S E L

  De
puzzel
     van
 INGRID

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

Horizontaal: 2 jongensnaam, 4 elastisch zijn, 
6 decemberlekkernij, 8 keelklieren, 10 mager,  
13 geldsom, 15 winterverblijf, 19 dochter van 
Mohammed, 21 Kerstgerecht, 23 geboortedag, 
24 consument, 27 jong kind, 28 vogel, 29 snel,  
31 groente, 32 vrucht, 34 trek in voedsel, 35 spoe-
dig.

Verticaal: 1 gemakkelijke, 2 grappig, 3 opstandig, 
4 toetje, 5 duinpan, 6 nummer van Bløf, 7 bloem, 
9 de verschrikkelijke sneeuwman, 11 geldstuk,  
12 café, 13 por, 14 vaartuig, 16 karaat (afk.),   
17 afscheiding, 18 troela, 19 muzieknoot, 20 oor 
(Eng.), 22 persoonlijk voornaamwoord, 25 schoei-
sel, 26 ledersoort, 30 nogmaals, 32 slaapplaats,  
33 bevel.

W E S T Z A A N

ZUIDERVERMANING

MIO speelt Finissage
Vijf jaar geleden ontmoetten de gezusters Van 
der Gier elkaar na lange tijd om de erfenis van 
hun overleden vader te regelen. Daarna hebben 
ze elkaar niet meer gezien. Hun levens zijn door 
de erfenis drastisch veranderd, maar alle vier zijn 
ze op hun eigen manier de kunst in gegaan. Op 
uitnodiging van hun vaders advocaat ontmoe-
ten ze elkaar nu weer bij de finissage (laatste 
dag) van een expositie in de Zuidervermaning in 
Westzaan. 

Het waarom is een raadsel voor de zussen. Zitten 
ze er eigenlijk wel op te wachten om elkaar weer 
ontmoeten? En om al dat oude zeer weer op te 
rakelen? Gelukkig zijn er de kunstwerken om het 
over te hebben, want onderdeel van de voor-
stelling is een heuse expositie van het werk van 
Frank ’t Hart, Cecile Daems, Josine van Os, Ellis 
Scheer, Hanneke Kruijver, Carmen Luijt, Agnes Lit 
en Rene Koops.
Spel: Els de Jong, Ellen Vermeulen, 
Margaret Tromp-Hoope en Ellen Boot. 
Regie: Tom Willems.

Data:
zaterdag 18 januari 20.00 uur, 
zaal open 19.30 uur
zondag 19 januari 15.00 uur; 
zaal open 14.30 uur

Toegangsprijs; € 15,- 

Graag vooraf reserveren per email bij  
miotheatergroep@gmail.com en op de dag zelf 
alleen contant afrekenen.

Plaats de volgende letters achter elkaar in de groene vakjes en je krijgt de naam van een heel  
gezellige viering, meestal met familie en vrienden: 11  10  5  35  34  23  8  28  21  31  19  20  11  15  18. 
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

Deze maand weer een prijspuzzel. U kunt de oplossing tot 5 januari insturen naar de vermelde 
adressen. Onder de goede inzendingen wordt een cadeaubon van 50 euro verloot. 
De oplossing van de prijspuzzel in De Wessaner van oktober is: SCHAAPSE WIPPIE, de naam van een voor-
malige brug in Westzaan. De winnaar van de cadeaubon is Lydia Pellegrom, Burg. Ferfstraat, Westzaan. 
De oplossing van de doorloper in het novembernummer is ROTTIGE TOUWTJE, de bijnaam van de voor-
malige balkenzaagmolen De Hoop in Westzaan.
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Bent u op  
zoek naar advies  

over verzekeringen, 
hypotheken, financiën 

of pensioen?

Westzijde 318, Zaandam  
T 075 - 616 17 17

www.drvr.nl

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

Gertraude Beese zei: ‘Een leven zonder 
dromen is als een tuin zonder bloemen’.

Doopsgezinde Gemeente
 24 dec Kerstavond 19.30 uur open liturgiegroep
 25 dec 10.00 uur eerste Kerstdag, 
  ds. Jaap Brüsewitz
 29 dec 10.00 uur ds. Henriette van Dunné
 5 jan 10.00 uur Marianne IJspeert 
 12 jan 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz 
 19 jan 10.00 uur ds. Pieter Ousoren 
 26 jan 10.00 uur ds. Theo van Willigenburg

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten en avonddienst in Beverwijk
 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 19.00 uur ds. A.G. v/d Heijden, Zaandam
 1 jan 10.30 uur (!) ds. A.G. v/d Heijden, Zaandam
 5 jan 9.30 en 16.00 uur ds. J.van Dijken, 
  Nieuw-Vennep
 12 jan 9.30 uur ds. C.D. Affourtit, Amsterdam
  19.00 uur (!) ds. D. Quant, Houten
 19 jan 9.30 en 16.00 uur ds. H. Fahner, Nunspeet
 26 jan 9.30 uur ds. W.J. Quist, Amersfoort
  16.00 uur ds. S.B. v/d Meulen, Delft

Gereformeerde Gemeente Westzaan
 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
 1 jan 10.00 uur nieuwjaarsdienst
 5 jan 10.00 en 15.30 uur student P.J. de Raaf
 12 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 19 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 22 jan 19.30 uur ds. J. van Laar
 26 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
 24 dec Kerstnachtdienst 22.30 uur ds. C. Visser
 25 dec Eerste Kerstdag 10.00 uur ds. C. Visser
 29 dec 10.00 uur ds. C. Dahmen, Oostzaan
 5 jan 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan 
 12 jan 10.00 uur ds. E. Plaisier, Uitgeest
 19 jan 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan 
 26 jan 10.00 uur ds. A. Noordijk, Amsterdam 

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 januari 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 
23 januari 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 in 2020
In het nieuwe jaar zal De Wessaner op de vol-
gende donderdagen verschijnen: 23 januari,  
20 februari, 19 maart, 23 april, 28 mei,  
25 juni, 27 augustus, 24 september, 22 oktober, 
19 november en 17 december.

De redactie van De Wessaner wenst u een 
gezond en voorspoedig nieuwjaar.
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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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