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Een schot in de roos!

Slotermeer
Waar mijn ouders heel kort 
woonden omdat ze niet konden 
aarden in de tuinstad. Waar ik 
als kleuter kikkervisjes en wa-
tervlooien heb gevangen met 
mijn vader. Daar is ook het Slo-
terparkbad waar ik als groeps-
leerkracht van de Mr. de Jongh-
school jarenlang wekelijks mijn 
lieve lastige groep in en uit de 
kleedkamers loodste voor het 
schoolzwemmen. Toen onze ei-
gen dochter moest leren zwem-
men, gingen we als vanzelfspre-
kend ook naar dát zwembad 
toe. Met slechts één kind in de 
kleedkamer, nog altijd warm en 
hectisch maar wel overzichtelij-
ker. Na het zwemuurtje gingen 
we vaak een wandeling maken 
in de heemtuin aan de overkant 
van de weg. Een schitterende 
plek, gevarieerd, rijk begroeid, 
hoogteverschillen, trappetjes, 
heuveltjes, klimmetjes en dalers 
en met veel watertjes en slootjes 
eromheen. Inmiddels is het om 
de heemtuin heen flink uitge-
breid met een kinderboerderij, 
een zeer uitdagende avontu-
renspeelplaats en een buurttuin 
die naadloos overloopt in het 
Sloterpark met zijn vele plek-
jes, borders, picknickplaatsen, 
watertjes, schaduw- en zonplek-
ken, speelvelden en zelfs een 
kort blotevoetenpad. Als dat er 
25 jaar geleden al was geweest, 
zouden we er nooit meer weg-
gekomen zijn! Des te leuker te 
weten dat onze dochter na een 
lange zoektocht op deze gewel-
dige plek gaat werken en haar 
groene vingers en andere talen-
ten mag ontplooien op een voor 
ons zo betekenisvolle plek bij de 
heemtuin in Slotermeer. 

Linda Wessels,
redactie De Wessaner

Ruimteverhuur
Op zoek naar een werkplek of ver-
gaderruimte met uw (hobby)club of 
bedrijf? Denk dan eens aan De Kwa-
ker, we hebben tal van mogelijkhe-
den! De Kwaker opent zaterdag 26 
september haar deuren van 10.00 
tot 14.00 uur. De koffie staat klaar. De 
wijkmanager Lya van Arum en het 
Sociaal Wijkteam zijn aanwezig.  Dus 
loop gerust even binnen, we zijn er 
om uw vragen te beantwoorden.

Burendag gecanceld
In De Wessaner van augustus heeft 
u kunnen lezen dat we in samen-
werking met het Oranje Fonds op 
26 september de landelijke Buren-
dag zouden gaan organiseren. Maar 
helaas hebben we moeten besluiten 
om ervan af te zien. Vanwege corona 
vinden we het risico te groot om een 
‘gezellige’ middag en avond te orga-
niseren. Dus we beperken ons tot een 
koffie-inloop van 10.00 tot 14.00 uur. 

NL Doet geslaagd
Mede dankzij de firma G. Brinkman 
was het zaterdag 5 september dan 

eindelijk zover. Na twee keer uitstel 
hebben we met een aantal vrijwilli-
gers tijdens NL Doet aan het pleintje 
gewerkt. We begonnen de ochtend 
goed met appeltaart van Ingrid Jahn. 
Daarna gingen de vrijwilligers Gerrit 
Jan Molenaar, Henk de Gelder, Henk 
Wal, Kees Heinis, Martin van ’t Veer 
en Ruud Vollenga aan het werk. Ruud 
heeft eerst een grote kraan opge-
haald, die gratis ter beschikking was 
gesteld door de firma Brinkman. Het 
hele pleintje voor De Kikker ging op 
de schop! Er werden extra stelconpla-
ten neergelegd, waardoor het er nu 
netjes bij ligt. Binnenkort wordt ook 
het hek geplaatst en dan is de klus 
geklaard. Tijdens de werkzaamheden 
bij De Kikker zorgden Rina Schenk en 
Erna Groot voor een heerlijke lunch. 
Al met al een geslaagde dag waar we 
met plezier op terugkijken. Bedankt 
alle vrijwilligers en de firma Brinkman!

Sportlessen
Er zijn nog plaatsen vrij op de volgen-
de sportlessen: zumba op maandag 
van 19.30 tot 20.30 uur, bodyshape 
op dinsdag van 19.30 tot 20.30 uur en 

combinetics/tabata op dinsdag van 
20.30 tot 21.30 uur. De laatste twee 
lessen worden gegeven door Debbie 
Winkel, de nieuwe docente. Meld je 
aan voor een gratis proefles op info@
dorpshuis-westzaan.nl of 075-6310 
352.

Uitgebalanceerde levensstijl
Het wordt steeds duidelijker dat een 
goede algehele gezondheid bijzon-
der belangrijk is in tijden waarin ons 
immuunsysteem wordt uitgedaagd. 
Het is wetenschappelijk bewezen dat 
een goed uitgebalanceerde levens-
stijl één van de belangrijkste wapens 
is tegen allerlei ziekten, zoals hart- 
en vaatziekten,   dementie,  diabetes 
type-2, en voor kankerpreventie en 
-bestrijding. Deze ziekten worden 
ook wel ‘welvaartsziekten’ genoemd. 
Bewegen is een essentieel onderdeel 
van zo’n gebalanceerde levensstijl. 
Een goede algehele conditie kan ook 
bijdragen aan minder heftige symp-
tomen bij een eventuele coronabe-
smetting.

vervolg op pagina 3 >>
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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

Wij verwelkomen u graag in ons 
Restaurant. 

Voor groepsreserveringen is het 
mogelijk om in onze Wintertuin 

te dineren.

Tevens blijft het mogelijk om 
van donderdag t/m zondag van 

17:00 uur tot 19:30 uur 
maaltijden af te halen.

Voor meer info zie:
 www.deprins-westzaan.nl

Tel: 075 - 6281972

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 
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De Kwaker draagt daar graag aan bij en biedt een 
scala aan trainingsmogelijkheden. Zo hebben we 
Debbie Winkel gevraagd op de dinsdagavond de 
lessen bij ons te komen verzorgen. Kracht, weer-
baarheid en doorzettingsvermogen opbouwen, 
fun en balans staan voor haar hoog in het vaandel. 
Mogelijkerwijs zullen we in de toekomst ook meer 
ruimte krijgen voor alternatieve lessen, zoals cog-
nitieve trainingen. 
Debbie woont nu zo’n 13 jaar samen met haar 

gezin aan de Overtoom in Westzaan. Zij heeft 
een praktijk als bevoegd vitaliteits- en levens-
stijlcoach. Zij helpt graag mensen op alle fronten 
in het leven de juiste balans te vinden, zoals bij 
levensvragen, verstandiger eten, vrijer bewegen, 
beter met stress omgaan, beter slapen en trainen. 
Uiteindelijk leer je bij Debbie om zelf de balans en 
levensstijl te vinden die het beste bij jouw leven 
passen.
Ze is ook oncologisch trainer, en is bevoegd om 
mensen te begeleiden die in verschillende stadia 
van het oncologisch traject zitten. Binnenkort is 

zij ook bevoegd cognitief trainer, waarbij de her-
senactiviteit en de lichamelijke inspanning op 
elkaar worden afgestemd. Zo krijg je niet alleen 
een actief lijf, maar ga je tegelijkertijd ook het ver-
ouderingsproces van het brein te lijf! Er zijn tot nu 
toe maar een zeer beperkt aantal oncologische en 
cognitieve trainers in Nederland.

We zien jullie erg graag in de Kwaker!

Westzaners Bas en Sylvester van Westrop  
over Jongwijs
Al is de opening pas in de zomer van 2021, de ontwikkelingen van Jongwijs staan niet stil. In 
het rijksmonument J.J. Allanstraat 119-121 komen een lunchroom, bakkerij, bed and break-
fast en een picknicktuin. Oprichter Simon Douw vroeg Bakker Bas om de bakkerij voor zijn 
rekening te nemen. Als chef-kok vroeg Simon de broer van Bas, Sylvester van Westrop, die nu 
chef-kok is in Gasterij ’t Woud, in de duinen rond Bergen. De broers zijn allebei opgegroeid in 
Westzaan en vertellen meer over de plek waar tradities en de toekomst samenkomen. 

Links Sylvester van Westrop en rechts Bas van Westrop.

Weten jullie het zeker, twee broers die 
gaan samenwerken? 
Sylvester: We hebben vaker samengewerkt. We 
weten precies hoe het is en hebben aan één woord 
genoeg. 
Bas: We doen allebei iets anders. Ik open een 
brood- en banketbakkerij en Sylvester is chef-kok 
in de lunchroom en de picknicktuin. 

Hoe is het om in Westzaan te wonen en 
werken?
Bas: Iedereen kent elkaar hier. Je loopt achterom als 
je bij iemand op bezoek gaat. Daar hou ik van. Ik 
weet zeker dat Jongwijs een verbindende plek gaat 
worden, en daar zijn we aan toe!

Sylvester: Toen Simon Douw me vroeg om met 
Jongwijs mee te doen hoefde ik niet lang te den-
ken. Bij Jongwijs komen de historie en de natuur 
van Westzaan, waar ik ben opgegroeid, samen. 
Qua eten heeft de Zaanstreek veel te bieden, zoals 
sambal, mosterd, honing, mayonaise, chocola en 
lokaal gebrouwen bier. Al vóór de opening orga-
niseren we bij speciale gelegenheden proeverijen 
van producten uit de Zaanstreek, die ook in een 
box voor thuis verkrijgbaar zijn. 
Bas: De geschiedenis van Westzaan is te mooi om 
er niets mee te doen. Ik bak bijvoorbeeld de West-
zaanse duivenkater, volgens recept uit 1820. We 
geven er wel onze eigen twist aan. 

Hoe betrekken jullie de bewoners bij 
Jongwijs?
Sylvester: We maken het menu samen met West-
zaners, door regelmatig bewoners uit te nodigen 
voor proeverijen. Van hun feedback leren we. 
Bas: We zien nu bijvoorbeeld een trend in bewust 
eten. De één wil elke dag vlees eten, terwijl een 
ander voor vleesvervangers kiest. 

Wat bedoel je met bewust eten?
Bas: We heten niet voor niets Jongwijs. Het wijze 
lokt ons uit trouw te zijn aan tradities, de smaken 
van vroeger. Het jonge lokt ons juist om te vernieu-
wen, bezig te zijn met de toekomst. 
Sylvester: Naast een traditionele kaart is er dus 
ook plek voor een veganistische kaart. Hoe meer 
aanmeldingen we krijgen via menu.Jongwijs.nl, 
hoe meer opties er op de vegan-menukaart zullen 
staan. Iedereen is hier straks welkom, van veganist 
tot vleeseter.
Bas: Bakken zonder dierlijke producten laat me op 
een nieuwe wijze denken. Ik maak nu vegan- taart-
punten, met bosbessen of appel, kaneel met kara-
meltopping.
Sylvester: Als ik een veganistisch recept bedenk, 
ben ik niet bezig met het vervangen van vlees of 
vis, maar denk in het gebruiken van nieuwe ingre-
diënten. Ik gebruik geen kant en klare oplossingen, 
maar oude ambachten, zoals inmaken, fermente-
ren, roken of wecken. Bij de traditionele gerechten 
kiezen we graag voor lokaal vlees en zuivel van de 
zuivelboerderij van de familie Bax.
Bas: In de bakkerij bak ik met ambachtelijke tech-
nieken bij nieuwe gerechten, maar voor ouderwet-
se recepten gebruik ik juist nieuwe technieken. Ik 
ben nu bezig met het ontwikkelen van een vegan-
tartelette.

Laat je stem horen!
Westzaners bepalen mede de menukaart van 
Jongwijs. Hoe meer aanmeldingen er zijn voor de 
vegan-actie, hoe groter de vegan-kaart zal worden. 
Ga dus naar menu.jongwijs.nl, laat jouw gegevens 
achter en laat je stem horen. Je maakt meteen 
kans op een vegan-proeverij voor twee personen, 
die Bas en Sylvester op 1 oktober organiseren op 
Wereld Vegetarisme Dag. 
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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

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 Steigers BV

• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers

Kanaalweg 5 A, 1566 NA Assendelft, 075-6351695

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

...aangenaam.



5

Westzaan wordt 
steeds mooier
Na een onrustige start vanwege onder andere de 
coronamaatregelen hebben wij (Gebr. Beentjes 
GWW) de afgelopen maanden met veel plezier 
en toewijding gewerkt aan fase 1 van de her-
inrichting J.J. Allanstraat. Deze fase liep van de 
Kerkbuurt (Weelbrug) tot vlak na het kruispunt 
ter hoogte van de Dolphijnstraat. Op 28 augus-
tus zijn deze werkzaamheden afgerond. Hiermee 
zijn de grootste ‘overlast gevende’ werkzaam-
heden binnen deze fase klaar. Komende twee 
weken zullen er nog een aantal restpunten, zoals 
het plaatsen van bebording, opgelost worden. 
Daarna zullen wij niet meer prominent aanwezig 
zijn op dit deel van de J.J. Allanstaat. 

Komende periode richten wij ons op de werk-
zaamheden in fase 2. Deze fase bevindt zich tus-
sen de Dolphijnstraat en dorpshuis De Kwaker. 
Sinds begin augustus zijn we in deze fase begon-
nen met het herinrichten van de trottoirs en de 
werkzaamheden aan de rijbaan komen hier nu 
achteraan. Daarnaast zijn de voorbereidingen 
gestart voor fase 3, die loopt van dorpshuis De 
Kwaker tot en met G.J. Brinkman. Dit is goed te 
zien doordat we in deze fase gestart zijn met het 
uitvoeren van rioolreparaties.

Prijsvraag
Om inwoners te bedanken voor hun medewer-
king en geduld organiseren we een prijsvraag. 
Onder de inzendingen die het dichtst bij het 
juiste antwoord zitten verdelen we cadeaubon-
nen van een aantal ondernemers die aan de J.J. 
Allanstraat gevestigd zijn.

De vraag
Hoeveel stenen hebben wij besteld voor de 
herinrichting van de J.J. Allanstraat en het Zuid-
einde? Kleine tip: met dit aantal is het mogelijk 
ieder bewoner in Westzaan te voorzien van een 
tuinpad van circa 5 m2. Antwoorden kunnen tot 
25 oktober toegestuurd worden naar westzaan@
beentjesgww.nl. De winnaars worden bekend 
gemaakt in De Wessaner van november. Veel 
succes!

Gerbr. Beentjes GWW

Kom sporten bij 
GV Jahn 

Of je nou een peuter bent of een 55+’er, een turner, 
turnster of een freerunner, bij Gymvereniging Jahn 
ben je aan het juiste adres. Al ruim 137 jaar kunnen 
jongens en meiden vanaf twee jaar gymmen bij 
onze vereniging. We hebben een zeer gevarieerd 
aanbod en bieden lessen aan op elk niveau. We zijn 
er trots op dat we als relatief kleine vereniging al zo 
lang bestaan en willen er graag nog heel lang voor 
onze leden zijn!  Ons doel is om gym beschikbaar 
en toegankelijk te maken voor iedereen en altijd. 
En daar hebben we onze leden keihard voor nodig.
 
Dus ben jij twee jaar of ouder en vind jij het leuk om 
te sporten? Dan leren we jou graag alles wat met 
de gymsport te maken heeft. Ook voor de fana-
tieke 55+’ers hebben wij genoeg lesaanbod. Kom 
een keertje langs of doe een proefles mee. In ons 
lesrooster staan de groepen, lestijden en locaties. 
Je mag twee keer gratis een proefles volgen. Ons 
lesrooster en de diverse locaties van GV Jahn kun 
je terugvinden op onze website www.gvjahn.nl/
lesinformatie/lesrooster.
 
Iedereen is welkom bij ons, of je nu de basisbegin-
selen van turnen onder de knie wilt krijgen of lekker 

fanatiek wilt sporten. Naast de gym- en turnlessen 
kan je bij ons ook freerunnen of steps doen, aero-
bics- of combineticslessen volgen. De 55+ Keep 
Fit-groep is ideaal voor mensen die soepel willen 
blijven als ze ouder worden. Plezier in bewegen 
staat bij ons voorop, met oog voor ieders niveau! 
 
Met onze turngroepen (6 tot 12 jaar) doen we ieder 
seizoen mee aan de regionale wedstrijden. Vind 
je turnen he-le-maal te gek, maar wil je liever niet 
meedoen aan de wedstrijden? Dat kan. Geef dit 
dan gewoon even door aan de leiding.
 
Wil jij lid worden van Gymvereniging Jahn? Meld 
je aan via de website www.gvjahn.nl of stuur een 
mailtje naar tz@gvjahn.nl en laat weten dat je inte-
resse hebt. Wij regelen de rest. Tot snel!

Jaap Hulshoff, voorzitter bestuur

Griepprik 2020
De jaarlijkse griepprik komt er weer aan. Hierbij 
alvast wat extra informatie over hoe het dit jaar 
gaat verlopen. De griepprik is voor alle personen 
vanaf 60 jaar en mensen met een speciale indica-
tie die zijn ingeschreven in onze huisartsenpraktijk. 
Dit jaar gaat het door het coronavirus anders dan 
andere jaren. Leest u alstublieft goed de uitnodi-
ging voordat u de griepprik komt halen en kijk kort 
vantevoren op onze website www.huisartswest-
zaan.nl voor de actuele stand van zaken. 

Dit jaar hebben wij een indeling gemaakt zodat 
we de drukte kunnen spreiden en rekening kun-
nen houden met de onderlinge afstand. Dit is voor 
uw en onze veiligheid. Wij verzoeken u om zoveel 
mogelijk op het moment waarop uw achternaam 
ingedeeld staat te komen.

Pneumokokkenprik 12 november
Dit jaar is er nog een extra vaccinatie, de pneumo-

kokkenvaccinatie. Deze is voor mensen die gebo-
ren zijn tussen 1-1-1941 en 31-12-1947. Deze groep 
kan gevaccineerd worden tegen de 23 meest voor-
komende typen pneumokokken. De uitnodiging 
voor deze prik ontvangt u los van de griepprikuit-
nodiging. 
Een pneumokok is een bacterie. Iedereen kan de 
bacterie bij zich dragen zonder er ziek van te zijn. 
Door niezen en hoesten komt de bacterie in de 
lucht. Als andere mensen die kleine druppeltjes 
inademen, kunnen ze besmet raken. De meest 
voorkomende ziekte bij mensen van 60 jaar en 
ouder is een (ernstige) longontsteking. Andere veel 
voorkomende pneumokokkenziekten zijn hersen-
vliesontsteking en bloedvergiftiging.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. 
Indien u vragen heeft kunt u de website van het 
RIVM raadplegen: www.rivm.nl of de praktijk bel-
len voor informatie.

Harro Vink en alle medewerkers 
van Huisartsenpraktijk Westzaan

donderdag 
15 oktober 2020

dinsdag 
20 oktober 2020 

donderdag 
22 oktober 2020

13.00-14.00 u
achternaam 

begint met A of B
achternaam 

begint met J of K 
achternaam 

begint met S of T

14.00-15.00 u C of D of E L of M U of V

15.00-16.00 u F of G N of O of P W of X

16.00-17.00 u H of I Q of R Y of Z



6

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
Dorpshuis ‘De Kwaker’, J.J. Allanstraat 127 Westzaan tel. 0625524914 www.fitcircuit.nl

Fitcircuit

HIER HAD  
UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie
over adverteren in  

kunt u mailen naar  
financien@wessaner.nl

Bouwt verder

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

 www.bouwbedrijfwerkhoven.nl

Lydia de Vries
Vaartdijk 5, 1566 PL Assendelft

Tel.: 06-13054903   
E-mail: info@ly-risch.nl   

www.ly-risch.nl

tandheelkunde 
o 
mondzorg

tom

Op zoek naar een nieuwe tandarts?

U bent welkom bij de tandarts
voor de Zaanstreek.

Inschrijven kan op 
tandarts-tom.nl of bel 

075 - 615 90 50 

Langeweide 168, 1507NH, Zaandam
info@tandarts-tom.nl

 

Yoga Westzaan
J.J. Allanstraat 127

 Hatha Yoga Easy op maandag van 18.45 tot 19.45
Yin Yang Yoga op donderdag van 9.00 tot 10.00 en 18.45 tot 19.45

Hatha Yoga op maandag en donderdag van 20.00 tot 21.30

Voor meer informatie:

www.yogawestzaan.nl
Of bel Evelien Hooning 0641114706
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De moeraswespenorchis is vrij zeld-
zaam. Hij staat op de Rode Lijst als vrij 
zeldzame soort. Hij houdt van natte 
voeten en is te vinden in de natuur-
gebieden rond Westzaan. 

Dit voorjaar zag ik langs de Omge-
legde Guisweg, zowel aan de linker- 
als aan de rechterkant, wel tientallen 
exemplaren. Orchideeën staan veelal 
te boek als kwetsbare planten, die 
alleen in goed beschermde natuur-
reservaten kunnen overleven. Maar 
hier, gewoon langs de N515 bloeien 
ze volop. De bloemen zijn prachtig 
van vorm en kleur. De bloemkleur van 
de wespenorchis is wit, geel of purper 
en de bloeitijd is van juni tot uiterlijk 
augustus. Ze staan in groepjes bij 
elkaar, het liefst op zonnige plaatsen, 
onder aan het talud, dicht bij de sloot. 

Belangrijk is dat de kleurrijke plantjes 
op een voedselarme, niet bemeste en 
wat kalkhoudende vochtige bodem 
staan. 

De moeraswespenorchis is voor de 
bestuiving afhankelijk van wespen, 
zoals de naam al verklapt. Ook stelt 
deze soort bijzondere eisen aan de 
bodem. Daar moeten namelijk spe-
cifieke schimmels aanwezig zijn, die 
samenwerken met de wortels van de 
plant. Zonder deze schimmels, die 
met een duur woord mycorrhiza wor-
den genoemd, kan het zaad niet kie-
men. Best wonderlijk dat deze soort 
hier toch zo rijkelijk voortkomt.

Alle orchideeën in Nederland zijn 
wettelijk beschermd door de Flora- 
en faunawet. Ondanks die bescher-

ming gaat het met veel orchideeën 
in Nederland niet goed. Door met 
name vermesting, grondwateront-
trekking en vernietiging van hun 
leefomgeving en ondeskundig 
maaibeleid zijn ze op veel plaatsen 
verdwenen. Gelukkig zijn er ook 
positieve ontwikkelingen. De brede 
wespenorchis, veruit de meest alge-
mene van de wespachtige soorten, is 
naast de bekende rietorchis met nog 
andere soorten in het Westzijderveld, 
het Guisveld en het Reefgebied te 
bewonderen. Ook langs het Riettop-
pad en langs het talud van de A8 zijn 
de afgelopen jaren op veel plaatsen 
orchissen te zien, zoals de specta-
culair mooie bijenorchis. Deze soort 
wordt ook vermeld in de  Europese 
Habitatrichtlijn en geniet daardoor 
strikte bescherming. 

Orchideeën spreken tot de verbeelding, zo ook deze met de mooie naam 
Epipactis palustris of, makkelijker gezegd, moeraswespenorchis. Omdat 
we aan de zeer grote orchideebloemen van de bloemist gewend zijn, val-
len de kleinere van onze inheemse planten in het veld misschien niet zo 
op. Ik zie voor de ramen ook veel kunstexemplaren die het hele jaar staan 
te pronken. 

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

De moeraswespenorchis stelt 
bijzondere eisen

Moeraswespenorchis. Foto Fred Eerenberg.

Bijenorchis. Foto Fred Eerenberg.Rietorchis. Foto Fred Eerenberg. 

Gerard Alderliefste in ’t Reght Huys
Een inmiddels goede bekende van het dorp, Gerard Alderliefste, komt 
ons in oktober weer verblijden met zijn prachtige liedjes en verhalen. 
Op 23 oktober geeft hij maar liefst twee optredens in ’t Reght Huys, in 
de namiddag én in de avond.  

In de namiddag is er een afternoon-party van 17.00 tot 19.00 uur. De zaal gaat 
om 16.30 uur open. Deze party bestaat uit een borrel-arrangement (dus een 
drankje en een gezellig hapje) met een intiem miniconcert van Gerard. Hij 
speelt dan een aantal mooie liedjes aangevuld met verzoeknummers uit het 
publiek. Een wel heel bijzondere vrijmibo dus! 
Diezelfde avond geeft Alderliefste vanaf 20.30 uur een volwaardig concert 
(zaal open vanaf 20.00 uur). 
De optredens vinden plaats in de grote bovenzaal van ’t Reght Huys. Bij beide 
optredens van Alderliefste hanteren we de volgende regels: 1,5 meter afstand, 
maximaal 30 mensen en de gezelschappen (maximaal 4 per huishouden) krij-
gen een eigen plek toegewezen alwaar drankjes en hapjes worden geserveerd. 
De toegangsprijs voor het middagconcert bedraagt € 17,50 (inclusief twee 
drankjes en een borrelhapje). De toegangsprijs voor ’s avonds bedraagt € 20. U 
kunt ook kiezen voor het speciale arrangement die avond. Dat is inclusief twee 
drankjes en een heerlijke borrelplank. 
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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



Wat doe je voor werk?
Ik werk al sinds mijn zeventiende als lasser/con-
structiebankwerker. Momenteel bij Zaanlas in 
Zaandam. Omdat er vroeger maar vier richtingen 
waren heb ik op de lts, net als mijn broers, voor 
metaal gekozen. Of het leuk werk 
is hangt van de klus af. We werken 
veel voor de Hoogovens. We maken 
voor hen trappen, leuningen en 
bordessen, dat zijn van die roosters 
waar je overheen kunt lopen. Maar 
we maken ook prefab-onderdelen voor bijvoor-
beeld grote mengers voor deeg voor bakkerijen. 

Waar ben je geboren?
Aan de Dorpsstraat in Assendelft. Toen ik twee was 
overleed mijn moeder aan leukemie. De oudste 
was twaalf. Ik was de zesde van zeven kinderen. 
Mijn broertje Herman heeft nog kantje boord gele-
gen, omdat mijn moeder toen al geen melk meer 
gaf. Mijn ouders hadden voor mijn geboorte een 
kind verloren, die ook Kees heette. Nee, het was 
geen leuke tijd voor ze. Ik kan er nu wel zielig over 
doen, maar ik heb er niets van meegekregen. Mijn 
vader hertrouwde en we verhuisden naar de Delft-
laan. Die nieuwe vrouw was voor mij gewoon mijn 
moeder. Ze kwam van Busch en Dam. Ze was zen-
delinge in Afrika geweest, maar kon niet tegen die 
hitte en kwam terug. Haar vader had gezegd dat zij 
mijn vader met die zeven kinderen maar moest hel-

pen. Van het een kwam het ander, ze trouwden en 
kregen daarna nog twee kinderen. We zien elkaar 
soms nooit, maar als we elkaar zien dan is het goed.

Hoe heb je Willie leren kennen?
Via Dansschool DD aan de Lange-
heit dicht bij het spoor van Assen-
delft. Tijdens het ‘vrij dansen’ in 
Heemskerk dacht ik: die is voor mij. 
Twee jaar later, op mijn 24ste zijn 
we getrouwd. 

Hoe ben je ertoe gekomen om van die 
prachtige weerfoto’s te maken?
Ik ben mijn hele leven al gek van het weer geweest. 
Een paar van mijn broers hebben dat ook. Als het 
ging sneeuwen stond ik als kind al voor het raam. 
We gingen bij het ijs kijken of het al ‘hield’. Span-
nend, dat hossen op het ijs. Echt schaatsen kon 
ik niet, maar ik vond het wel altijd leuk op het ijs. 
Terwijl ik een koukleum was. Ik hou van extreem 
weer. Als het hard gaat regenen, nou…! Tien jaar 
geleden gingen Willie en ik naar Samos. Ik had 
een mobieltje en probeerde de bliksem daarmee 
te fotograferen. Maar ik was steeds te laat. Dat kon 
ik niet uitstaan. Ik maakte wel een mooie foto van 
de regen. Ik las daar dat Jan Visser vroeg foto’s in 
te sturen. Zijn e-mailadres stond erbij. Dat deed ik 
en de volgende dag zag ik op Samos dat mijn foto 
was geplaatst. Een hele tijd heb ik foto’s naar zijn 
weersite gestuurd. Op een gegeven moment had 
ik een mooie foto gemaakt van molen Het Prinsen-
hof, vol in de zeilen. Die heb ik naar RTL gestuurd. 
Nou, ik was zo trots als een pauw. Tegenwoordig 
staat mijn toestel standaard ingesteld op formaat 
16:9. Sinds een paar jaar stuur ik ook foto’s naar de 
NPO en weer.nl van SBS6. Bij de NPO willen ze liever 
lucht zien, terwijl RTL ook wel eens een bloem laat 
zien die nat is of mensen onder een parasol. 

Letten de omroepen erop of jij je foto al 
op Facebook of Instagram hebt gezet?
Nee, hoor. Soms is een foto zelfs bij twee omroe-
pen tegelijk te zien. Piet Paulusma gebruikt ook 
wel eens een foto van mij. Soms stuur ik foto’s naar 
diverse omroepen en dan plaatsen ze niks. Omgaan 
met teleurstellingen heet dat. Er zijn inmiddels al 
meer dan tweehonderdvijftig foto’s van mij op 
televisie geweest.

Zit jij als je iets hebt ingestuurd meteen 
klaar voor de buis?
Nou… Ik heb vandaag ook iets ingestuurd en dan 
kijk ik straks wel even terug, ja. De omroepen zelf 

laten je niet weten of ze iets plaatsen. Ik krijg het 
wel eens van anderen te horen, vooral van NPO-
foto’s. Vroeger was ik heel trots, tegenwoordig 
denk ik: o leuk. Op Instagram wordt mijn naam heel 
vaak gehashtagd. Daar wordt heel veel gereageerd.

Is het een vaste groep mensen die foto’s 
instuurt?
Vaak wel. Hoewel ik ze nooit persoonlijk heb ont-
moet ‘ken’ ik ze wel. Hun foto’s dan. Dat heb ik ook. 
Niemand herkent mij op straat. Dat gaat nu mis-
schien wel veranderen, haha! (Op dat moment laat 
Willie een screenshot zien van Kees’ weerfoto die 
Fred Eerenberg op Facebook heeft gepost.) 

Ik zie op Facebook vaak foto’s die je van-
uit je bootje hebt gemaakt.
Bij mooi weer tokkelen Willie en ik meestal via Het 
Prinsenhof naar Wormerveer om daar een ijsie te 
halen in de Zaanbocht. Of we dobberen gewoon 
wat op het water in het Westzijderveld. Pelpinda’s 
mee, heerlijk. 

Heb je ook fotocursussen gevolgd?
Ja, vooral op technisch gebied. In heb een Canon-
camera en heb voor mijn verjaardag een cursus 
gekregen om alle mogelijkheden daarvan beter te 
benutten. Als ik een nachtfoto maak zet ik de ont-
spanknop voor dertig seconden open. Dan moet 
je camera echt doodstil staan. Regendruppels wil 
je dan niet op je lens. Ik hoop een keer ook met 
bliksem naar Het Prinsenhof te gaan. Sinds ik in 
Westzaan woon heb ik zeg maar echt een tik van 
de molen.

Wat doet Willie voor werk en hebben jul-
lie kinderen?
Willie werkt in het bedrijfsrestaurant van de Forbo. 
In het verleden heeft ze elf jaar in De Prins gewerkt. 
Jeroen (33) woont met zijn vrouw, Riley en Daley 
in Wognum en Manon (31) met haar man en Finn 
in Assendelft. Al toen we hier in september 1998 
gingen wonen kregen we meteen zo’n vakantiege-
voel. In de zomer zitten we achter onder het afdak 
aan het water. Ook andere mensen zitten daar dan 
te eten. ‘Nou, alle terrassen zitten weer vol’, zeggen 
we dan.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Doe gewoon wat je leuk vindt. Ga je dromen ach-
terna. Als je iets wilt in het leven moet je kijken of 
dat mogelijk is. Probeer prettig te leven, waarbij je 
een ander niet tot last bent. Mijn moeder zei altijd: 
Wie goed doet, goed ontmoet. En daar ben ik het 
helemaal mee eens.

Marijke van der Pol

Na het interview snelt Kees Jak (61) weg om de watertoren in de bliksem vast te leggen, omdat 
het deze avond niet regent. Hij woont met zijn vrouw Willie (58) op Het Welvaren 10.

IN DE SCHIJNWERPER
Kees Jak:  
‘Mijn weerfoto’s worden door alle omroepen geplaatst’

‘Ik heb een tik 
van de molen’

9
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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!

Meubelatelier Jacco Bakker b.v. 
Delta 12

1704 EE Heerhugowaard
072 - 57 15 999

info@jaccobakker.nl

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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door WILLEM TIP/deel 49
beeld: Digitale Beeldbank

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

Na de aanleg van het Noordzeekanaal en de spoorlijn van Amsterdam naar Uitgeest (rond 
1860) heeft het even geduurd voor de verbindingen in en rond de Zaanstreek opnieuw ter 
hand werden genomen. De nieuwe industrieën lagen aan het water of aan het spoor en had-
den daar genoeg aan. Aanjager werd in de jaren twintig de auto. Die werd snel goedkoper. 
Daarnaast zag men steeds meer vrachtwagens en bussen. Al dat verkeer zocht zich een weg 
over de nog altijd smalle Zaanse wegen, ooit aangelegd als voetpad en hier en daar verbreed 
voor de postkoets. Vlak langs de huizen trachtte het toenemend aantal auto’s en vrachtwa-
gens elkaar te passeren, intussen zoveel mogelijk de glooiing naar de wegsloot vermijdend. Er 
was meer ruimte nodig. 

Westzaan had al tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn 
‘automobiel omnibus’. In 1915 opende de industri-
eel  J.J. Allan namelijk een autodienst. Het uiterlijk 
van de zwarte ‘automobiel omnibus’ herinnerde 
overigens nog sterk aan de vertrouwde diligence. 
Met enig inschikken bood het gemoderniseerde 
voertuig plaats aan elf inzittenden. Het startmo-
ment voor de busdienst leek achteraf niet heel 
gunstig gekozen.  De oorlog dreef de prijzen van 
benzine en autobanden op en maakte ze te duur 
voor een lonende exploitatie. De busdienst eindig-
de zijn ritten naar Koog aan de Zaan al na twee jaar 

(1917). J.J. Allan had al eerder (1893) een bootdienst 
geopend naar het station Koog-Zaandijk. Bij de 
Westzaanse Weelbrug was de aanlegplaats. Deze 
bootdienst, uitgevoerd met de kajuitjachten ‘Bur-
gemeester Ferf I’ en ‘II’, was vanaf het begin een 
succes. In de eerste zeven jaren van zijn bestaan 
vervoerde hij al bijna honderddertigduizend pas-
sagiers. Toch betekende het voorjaar van 1917 ook 
voor deze voorziening het einde. Pas vijf jaar later, 
in het begin van de jaren twintig, zouden anderen 
in de Zaanstreek het weer wagen een busdienst 
te starten. Een geregelde busdienst zou Westzaan 
vervolgens nog kennen tot het begin van de 21ste 
eeuw, eerst uitgevoerd door de MEA, later door de 
ENHABO (Eerste Noord-Hollandse Autobus Onder-
neming) en haar opvolgster, Connexxion. In de 
eerste jaren van die eeuw zou die dienst tenslotte 
worden afgebouwd tot twee haltes op de Provinci-
aleweg in Westzaan-Noord.
In de beginjaren van de auto was de behoefte 
aan betere en vooral bredere wegen groot. Om te 
beginnen dempte men waar dat kon de wegsloten. 
Langs de Zaandamse Westzijde onteigende men 
zelfs de voortuinen om een bredere rijweg te krij-
gen. In Westzaan verdwenen in de jaren twintig als 
eerste de wegsloten langs het Weiver en het noor-
delijke deel van de Kerkbuurt. Hier liep nog steeds 
de enige doorgaande weg van Zaandijk naar het 
verre Heemskerk. Iets later (1929) volgde de weg-
sloot tot even voorbij de blauwselfabriek. De grote 
fabrieken van Grootes Cacao en de verffabrieken 
van Avis kregen nu meer bewegingsruimte. Voor 
de wegsloten verderop in het dorp was dempen 
minder hard nodig. De boeren hadden er profijt 
van. Bovendien zorgden ze bij een brand voor blus-
water en, hoe weinig ook, voor een zekere door-
stroming. Na de Tweede Wereldoorlog zouden ze 
niettemin een voor een verdwijnen, een paar res-
tanten daargelaten. Tot in de 21ste eeuw zouden 
die het dorpsbeeld tonen zoals dat eeuwenlang 
was geweest, een smalle weg met water ernaast, 
niet vriendelijk voor het vrachtverkeer.
Het verbreden van de bestaande dorpswegen was 
voor het moderne verkeer niet voldoende. In de 
jaren 1930 zorgde de provincie voor een werkelijk 

nieuw en modern weggennet. Asfaltwegen gin-
gen vanaf nu de Zaandorpen met elkaar verbin-
den. Direct langs de spoorlijn en volledig buiten 
de dorpsbebouwing om verscheen de nieuwe Pro-
vincialeweg van de Hemponten tot aan Wormer-
veer (1933). De Hemponten zelf, tot dat moment 
eenvoudige trekponten, ruimden het veld voor 
moderne stoomponten. Later werd de Provincia-
leweg verder doorgetrokken tot Uitgeest (1938). 
Het Guispad werd ook verbreed en geasfalteerd. 
Het kreeg vanaf de Middel in Westzaan een nieuw 
beloop, buiten de bebouwing om, rechtstreeks 
aansluitend op een eveneens nieuwe hefbrug 
over de Nauernasche Vaart (1934). Tegelijkertijd 
verdween de oude houten brug aan het eind van 
het  Watermolenpad. In de Westzaanse dorpskom 
keerde de rust voor even terug.

De automobiel omnibus van J.J. Allan in de Kerkbuurt.

De oude brug in het verlengde van het Watermolenpad.

De Burgemeester Ferf  verzorgde een bootdienst naar station 
Koog-Zaandijk.

Wegen en vervoer
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Rabo ClubSupport
Goed voor jouw club &
geweldig voor de buurt

Doe mee op 
rabobank.nl/clubsupport

LID

TWEEWIELER-
BEDRIJVEN

Elke vrijdag van 8.00 tot 

13.00 uur in Westzaan  

(op de stoep in de  

kerkbuurt).
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Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

Kleine Tocht 37  1507 CA Zaandam
075 616 07 66    www.autoprins.nl
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op de tuin
Je ziet heel goed aan de tuinen dat de zomer 
nu echt voorbij is. In veel tuinen zijn al grote 
stukken leeg. De hete dagen in augustus heb-
ben alles nog meer versneld. Dat zie je vooral 
aan de tomaten en de paprika’s in de kas, die 
hadden het erg naar hun zin. Ook de toma-
ten die buiten stonden, werden mooi rijp. We 
hebben vijgen gegeten tot we ze niet meer 
konden zien of luchten en de peren zijn vuist-
dik gegroeid. De zomerstorm heeft wel veel 
appels eraf gegooid, maar er ook genoeg laten 
hangen. Gelukkig was er geen schade aan de 
kassen en huisjes. Al met al was het een bewo-
gen jaar, ook voor de tuin. De jaarlijkse bijeen-
komsten hebben we veiligheidshalve niet door 
laten gaan, dus geen stekjesruil en courgette-
wedstrijd en ook geen barbecue op de tuin. 
Zelfs de gemeenschappelijke werkochtenden 
hebben we overgeslagen. Gelukkig was er wel 
individueel contact, ieder aan een kant van de 
tuingrens afscheidingen of op gepaste afstand 
om elkaars gewassen te bewonderen en com-
mentaar te leveren. Want dat hoort erbij en kan 
zomaar de helft van de tijd op de tuin in beslag 
nemen. De laatste maanden van het jaar gaat 
het er vooral om dat je weer orde op zaken 
stelt. De laatste aardappels uit de grond, toma-
ten- en paprikaplanten uit de kas en vooral het 
onkruid opruimen. Dat is bij mij nogal veel dit 
jaar. Ik kan natuurlijk de regen en de hitte de 
schuld geven, maar ik heb het ook gewoon 
zijn gang laten gaan. Maar we hebben nog een 
paar maanden de tijd en als het nu niet te veel 
regent, dan komt het allemaal weer goed. Het 
heeft ook wel wat om naar een mooi stukje 
zwarte grond toe te werken dat weer klaar is 
voor een volgend seizoen. 

Truus Weertman

Sesamkip met abrikozensaus
Hoofdgerecht
2 personen
Bereidingstijd: ±30 minuten

Wat hebben we nodig?
• 2 eetlepels paneermeel
• 3 eetlepels sesamzaad
• 2 eetlepels zure room
• 1 theelepel citroensap
• ½ theelepel worcestershiresaus
• 1 teentje knoflook uitgeperst
• peper, zout
• snufje chilipoeder
• 2 kipfilets 120 gram per stuk (in blokjes)
• 2 theelepels plantaardige olie
• 3 eetlepels halfzoete abrikozenjam
• 2 theelepels teriyakisaus
• ¼ theelepel dijonmosterd
• ¼ theelepel gemberwortel fijngehakt
• 2 lente-uitjes (in ringetjes)

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 220° C. Meng het paneer-
meel en de sesamzaad op een vel bakpapier. Meng 
de zure room, citroensap, worcestershiresaus de 
helft van de knoflook, chilipoeder, zout en peper 
in een kleine kom. Wentel de blokjes kipfilet eerst 
door het zure roommengsel en daarna door het 
paneermeel/sesamzaad. Gebruik alle zure room 
en paneermeel en let op dat de stukjes kip goed 
bedekt zijn. Leg ze op een bakplaat met antiaan-
baklaag en besprenkel de blokjes kipfilet met 1 eet-
lepel olie. Bak ze 12 tot 15 minuten goudbruin en 
gaar, keer ze halverwege de baktijd om. Maak de 

Ik hoor vaak om mij heen dat men last heeft van de coronakilo’s. Nou ik ook! Tja, en de vraag is, wil 
je er ook wat aan doen? Eigenlijk wel, maar ook niet te extreem. Misschien wat opletten met wat je in 
je mond stopt. Minder vet minder zoet… Voorzichtig proberen om wat gezonder te gaan eten. Men is 
weer aan het werk en dan is het ritme qua etenstijden weer een beetje op peil, hoop je!
Deze maand een kipgerecht met weinig calorieën, maar toch erg lekker!

saus gedurende de laatste 5 minuten van de bak-
tijd. Meng de abrikozenjam, teriyakisaus, mosterd, 
gember en de rest van de knoflook in een kleine 
pan en laat de saus 3 tot 4 minuten, al roerend, op 
een matig vuur doorwarmen. Leg de kipblokjes in 
een schaal, bestrooi met de lente-ui en gebruik de 
abrikozensaus als dipsaus.

Weetje:
Jam of confituur is een mengsel van pulp en/of 
moes van één of meer vruchtensoorten, suiker 
en water. Het wordt onder andere gebruikt als 
broodbeleg en in gebak. Volgens de Nederlandse 
Warenwet bevat huishoudjam ten minste 350 gram 
vruchtenpulp per kilo. Bij 450 gram vruchtenpulp 
mag het extra confituur heten. Sommige lightpro-
ducten, die veel minder suiker bevatten, mag men 
geen jam noemen en wordt dan vruchtenspread 
genoemd. De suiker die de jam zoet maakt, heeft 
ook een conserverende werking.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Papier hier!
Weet u het nog? ‘Vroeger’ verzamelden we met 
zijn allen oude telefoongidsen, want dat bracht een 
extra zakcentje op. Helaas zijn de oudpapierprijzen 
de afgelopen jaren flink ingezakt. Desondanks 
zamelen wij bij korfbalvereniging Roda nog steeds 
oud papier in. Deze inzameling, gecoördineerd 
door ongeveer tien vrijwilligers, zorgt al jaren voor 
een gezonde financiële impuls, waarvoor wij de 
Westzaner zeer erkentelijk zijn. Vandaag de dag 
moeten we echter met flink wat kilo’s aankomen, 
willen we er iets aan overhouden. Daarom zijn we 
extra blij met uw bijdrage! Foto’s, boeken, kranten 
en ander oud papier kunnen elke dag gebracht 
worden naar de inleverplek naast ons clubhuis aan 

de Torenstraat. Let op: de ondergrondse papier-
container aan de overkant van de straat is van de 
gemeente Zaanstad. Steekt u met oud papier even 
de straat over naar de grote container naast ons 
clubterrein om onze korfbalvereniging te sponso-
ren?

bestuur Roda
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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

Zaterdag 10 oktober  JAZZ avond in combinatie met een 3 gangen diner  
 (reserveren noodzakelijk)

Vrijdag 16 oktober  VRIJMIBO van 17.00 tot 22.00 uur (vrije inloop)

Zondag 18 oktober  HIGH TEA (reserveren noodzakelijk)

Zaterdag 24 oktober  Diner op hoogte 4-gangen diner (reserveren noodzakelijk)

Zondag 25 oktober High Wine (reserveren noodzakelijk)

Zondag 15 november HIGH TEA (reserveren noodzakelijk)

Zondag 22 november High Wine (reserveren noodzakelijk)

Zaterdag 28 november Diner op hoogte 4-gangen diner (reserveren noodzakelijk)

Wist u dat u uw verjaardagsfeestje ook bij ons in de Watertoren kunt geven?
Wilt u daar meer over weten? Stuur een mailtje naar info@dewatertorenassendelft.nl

Neem ook eens een kijkje op onze website www.dewatertorenassendelft.nl daar kunt u de 
activiteiten terug vinden in onze agenda.
Reserveren kan door een mail te sturen naar reserveren@dewatertorenassendelft.nl

Vanaf 1 september kunt u van dinsdag tot en met zondag in ons restaurant 
Wolfsend in Zaandijk ook dineren.

Wij zijn open van 10.00 tot 22.00 uur
Voor de koffie, lunch, borrel en diner.

Neem eens een kijkje op onze website voor onze kaart www.wolfsend.nl.

Groeneveldeten De Watertoren  <>  Communicatieweg Oost 12  <>  1566 PK  <>  Assendelft 
tel. 06 525 46 041 <> info@dewatertorenassendelft.nl

AGENDA OKTOBER - NOVEMBER 2020

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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COVID-19 gooit wederom roet in het eten
Ondanks het positieve bericht in De Wessaner van 
augustus dat op maandag 7 september de eer-
ste vergadering van de commissie Dorpscontact 
weer zou starten, heeft het bestuur toch anders 
moeten besluiten. De huidige ontwikkelingen, de 
regels en voorwaarden waaraan wij moeten vol-
doen, maken de organisatie van een bijeenkomst 
complex en we zijn van mening dat we de ver-
eiste anderhalve meter niet kunnen waarborgen. 
Uiteraard nemen we dit besluit met spijt in ons 
hart, temeer we weten hoe belangrijk de maande-
lijkse bijeenkomsten zijn. Half oktober bekijkt het 
bestuur de situatie opnieuw en dan besluit het of 
de vergaderingen voor november en december 
doorgang kunnen vinden.

Ingrid Jahn, de secretaris, stuurt berichten die 
in het belang van de gemeenschap zijn in ieder 

geval door aan iedereen die op de mailinglijst 
staat, of waarvan bekend is dat degene op de 
hoogte gehouden wil worden. Wij wensen u allen 
veel gezondheid en wijsheid toe en houden u op 
de hoogte of en wanneer de vergaderingen van 
de commissie Dorpscontact weer starten.

Bent u via e-mail of persoonlijk bij Dorpscon-
tact aangemeld dan ontvangt u de notulen 
bij de uitnodiging voor de volgende vergade-
ring. Wilt u op de hoogte worden gehouden, 
meld u dan aan bij:  Ingrid Jahn, secretaris 
Dorps contact, 075-6153 348 of 06-1717 1793 of 
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

In memoriam
Ton Nieuwendijk
Dorpscontact Westzaan heeft van Sabine Nieu-
wendijk het droevige bericht ontvangen dat haar 
vader Ton Nieuwendijk half augustus is overle-
den. Ton Nieuwendijk heeft zich jaren belange-
loos ingezet voor de Westzaanse Gemeenschap 
(WG). Ton was penningmeester en maakte 
jaarlijks een financieel jaarverslag voor de WG. 
Ook was hij penningmeester van verschillende 
afdelingen van de WG, zoals het kinderkoor en 
de afdeling volksfeesten. Dit heeft hij ruim tien 
jaar gedaan en hij wist tijdens de maandelijkse 
vergaderingen exact wat de resultaten waren. 
Hij was actief betrokken bij de Historische Ver-
eniging, Dorpscontact, Stichting Westzaanse 
Bodemvondsten Kok-Voogt en De Wessaner. In 
1989 werd hij bestuurslid van Stichting ’t Reght 
Huys Banne Westzaan, waarvan hij ruim 25 jaar 
penningmeester is geweest. In de toptijd die de 
stichting toen kende, betekende dat veel werk.
Dat Ton een héél fijn mens was, hoeft geen 
betoog. Niemand deed tevergeefs een beroep 
op hem. Hij was hij altijd bereid zich in te zetten. 
Ook fysiek, bijvoorbeeld op Koninginnedag of bij 
het opruimen aan het einde van een feestdag. Er 
is een mooi mens heengegaan. Namens de hele 
Westzaanse gemeenschap wensen wij zijn fami-
lie sterkte na het overlijden en de impact die dit 
heeft. 

Tuin Kroos duiker-
Noord weer spic 
en span 
  
Op De Kroosduiker-Noord is de afgelopen 
maand hard gewerkt aan het opknappen van 
de schooltuin. Nadat het onkruid was verwij-
derd en de heg was bijgeknipt, werd goed 
zichtbaar hoe groot de tuin eigenlijk is. Ouders 
uit de ouderraad en kinderen uit groep 7/8 heb-
ben zich daarna gestort op de herinrichting. De 
ouderraad: ‘Eerst zijn perenbomen gepland. Die 
konden we gratis ophalen, omdat de kwekerij 
ze wegens corona niet kon exporteren. Daarna 
hebben we de aanwezige houten bakken volge-
pland met fleurige bloemen.’ 
Vervolgens is ‘de rest’ erin gezet. ‘En dat was 
erg veel, want we hadden aan alle ouders uit 
de ouderraad gevraagd om vaste planten uit de 
eigen tuin mee te nemen. De kinderen deden 
trouwens goed mee. Bepaalde stukken grond 
zaten vol met wortels. Daar hebben ze zich goed 
op uitgeleefd.’ 
De ouderraad wil ook de plaatselijke midden-
stand bedanken. ‘Aarde van de Coöp, plan-
ten van Monica en planten van tuincentrum 
Ofman. En nu zijn we ook nog in overleg met de 
gemeente voor houtsnippers. Zo zie je maar: als 
je wilt, kom je er samen. En het is ook een mooi 
uitzicht voor de kinderen. Want daar doen we 
het voor.’ 

namens ouderraad Noord, 
Dorien, Edith, Leonie, Nathalie, Karien, Roos en Merel

Ton Nieuwendijk krijgt de Zilveren Speld uitgereikt 
door Wouter Veenis.

Phemian tijdens 
open huis
Op zondag 18 oktober houdt de Zuiderverma-
ning weer open huis. Er is ieder uur een optreden 
van het closeharmony folk-poptrio Phemian. 
Ondanks hun zeer verschillende muzikale ach-
tergronden vonden de leden van het trio elkaar 
tijdens hun studie aan het Utrechts Conservato-
rium. De naam Phemina verwijst naar de eerste 
twee letters van hun namen: Femke (ukelele, 
zang), Mirthe (cello, zang) en Anne (viool, zang). 
Recent hebben zij in de Zuidervermaning hun 
cd ‘Yugen’ opgenomen. Hun repertoire is o.a. 
beïnvloed door soul en jazz.

Datum: zondag 18 oktober van 12.00 tot 16.00 
uur. De toegang is vrij.
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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?

IN JE FAVORIETE VESTIGING EN OP GROENHART.NLIN JE FAVORIETE VESTIGING EN OP GROENHART.NL
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W E S T Z A A N

ZUIDERVERMANING

Daria Spiridonova, 
snaren met een 
verhaal
Eén instrument, oneindig veel mogelijkheden: 
Daria Spiridonova laat de viool in duizend talen 
zingen in dit verbazend veelzijdige program-
ma.  Haar intense zoektocht naar repertoire van 
topniveau leidde onder meer naar suites van Tarti-
ni en Vilsmayr, twee legendarische vioolvirtuozen 
van de barok, en de zelden uitgevoerde Capricci 
van componist-astronoom William Herschel. Kers 
op de taart zijn de Fantasieën van de grote Georg 
Philipp Telemann, die tot de top van de viool solo-
literatuur behoren.

Door de bijzondere combinatie van fijngevoelig-
heid en charisma liet de Russische Daria Spirido-
nova  in de lente van 2019 van zich spreken op het 
internationale H.I.F. Biber-concours in Oostenrijk. 
De vakjury en de muziekpers kenden de twintiger 
niet minder dan twee prijzen toe, die zowel haar 
technische excellentie als haar waardevolle inter-
pretatie van Oostenrijkse barokmuziek bekroon-

den. Met een programma gewijd aan Tartini en 
Vilsmayr is deze jonge leeuw met een hart voor 
oude muziek nu ook te ontdekken in de Zuider-
vermaning.

Duur: 70 minuten, geen pauze
Datum: donderdag 8 oktober 2020, 20.15 uur,  
zaal open 19.55 uur
Kaarten: € 25,- , vriend € 21,- , CJP/student € 10,- 
(exclusief transactiekosten) 6 concerten: € 127,50, 
Vriend € 107,10
Kaartverkoop: via Oude Muziek of 030-2329 010

Dolce Conforto met  
Franziska Fleischanderl 
Terwijl vermeldingen van vrouwelijke musici in de 
achttiende eeuw dun gezaaid zijn, wijzen bronnen 
gevonden in vrouwenkloosters op het bestaan 
van een levendige en virtuoze  muziekpraktijk. 
Dolce conforto dook in de levensverhalen en het 
repertoire van Italiaanse nonnen, voor wie musi-
ceren vaak een schaars lichtpunt was in een streng 
bestaan. Met aria’s uit passiecantates van Manna, 
Caputi en Piccinni en het wonderlijke psalterium 
van Franziska Fleischanderl klinkt de troost van de 
muziek zoeter dan ooit.

Dolce Conforto bestaat uit Marie Luise Werne-
burg (sopraan), Deniel Perer (orgel), Carla Rovirosa 
(cello), Lukas Henning (aartsluit) en Franziska Flei-
schanderl (psalterium en muzikale leiding)

De uitdrukking ‘dolce conforto’ stamt uit een 
gedicht van Giovanni Battista Dall’Olio, die de 
‘zoete troost’ bezingt van het psalterium. Fran-

ziska Fleischanderl, een van de weinigen die dit 
zeldzame instrument nog bespelen, weet met 
haar originele psalterium uit 1725 als geen ander 
de betoverende klank weer tot leven te wekken.

Duur: circa 60 minuten, geen pauze
Datum: donderdag 29 oktober. In verband met 
corona zijn er deze avond twee concerten
Concert 1: aanvang 19.00 uur, zaal open om 18.40 uur 
Concert 2: aanvang 21.00 uur, zaal open om 20.40 uur 
Kaarten: € 25,- , vriend € 21,- , CJP/student € 10,- 
(exclusief transactiekosten) 
Kaartverkoop: via Oude Muziek of 030-2329 010

Zoals altijd in de Zuidervermaning zijn de  con-
certen bij kaarslicht. Vooraf is er gelegenheid voor 
een kopje koffie etc. Na afloop is er gelegenheid 
tot napraten met een drankje en een hapje. Uiter-
aard zijn de gebruikelijke coronamaatregelen van 
toepassing.

Dolce Conforto met rechtsonder Franziska Fleischanderl  
en haar psalterium. Foto Daniele Caminiti.

Buitengewone expositie bij Galerie Staphorsius

Op 10 oktober opent bij Galerie Staphorsius ‘Bui-
ten-gewoon’, een verkoopexpositie met een zeer 
gevarieerd aanbod van kunstwerken. 
Galeriehouder Rob Staphorsius vertelt hierover: 
‘We leven alweer maanden in een buitengewone 

periode. Met de beperkingen hebben veel mensen 
toch de voorkeur om zoveel mogelijk in en rond de 
vertrouwde thuisomgeving te blijven, en wordt er 
ook veel thuis gewerkt. Meer thuis zijn betekent ook 
dat mensen weer eens kijken naar dat ene schilderij 
aan de wand of een beeld ergens in de hoek van 
de kamer. Of juist die ene saaie wand in de werkka-
mer waar iets mee moet gebeuren. En vervolgens 
hiervoor onze galerie bezoeken om, eventueel met 
inruil van een kunstwerk, iets nieuws aan te schaf-
fen. Of mensen die de zolder opruimen en een 
lang vergeten kunstwerk aantreffen dat door ons 
kan worden aangekocht. Zo hebben we veel nieuw 
werk in de collectie kunnen opnemen. Waar nodig 
zijn deze door ons schoongemaakt, gerestaureerd 
of van een nieuwe inlijsting voorzien. En met deze 
werken presenteren we nu deze nieuwe expositie.’
‘Buiten-gewoon’ is een breed samengestelde 
expositie van schilderijen, aquarellen, grafiek en 
objecten met thema’s variërend van het landleven, 
wildlife, maritiem en stillevens. Van (Zaanse) ‘kleine 
meesters’ voor kleine prijzen, tot museaal werk van 
gerenommeerde kunstenaars.
Verkoopexpositie ‘Buiten-gewoon’ van 10 oktober 
– 26 december.

Galerie Staphorsius, J.J. Allanstraat 287b, 
1551 RG Westzaan, 075-6143 000, 
www.staphorsius.nl

H.J. v d Weele – Middagpauze.

Rob Houdijk - Stadsgezicht Alkmaar.
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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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Om te onthouden
Op woensdag 2 september hebben het bestuur, 
teamleiders en bewonerscommissie een verga-
dering gehad over hoe het nu verder moet.
Het koffie-uurtje op de dinsdag- en donderdag-
ochtend loopt goed en allen houden zich prima 
aan de regels. Er zijn al wat nieuwe gezichten 
waargenomen en dat is alleen maar geweldig.
Op 21 september is de receptie weer gestart, 
maar met die verandering dat de mensen daar 
op de maandag, woensdag, donderdag kunnen 
binnenlopen voor koffiekaarten, wenskaarten, 
postzegels enz.
Het wijkrestaurant is op 23 september weer 
gestart en men heeft zich moeten inschrijven 
om gezellig samen te tafelen, want in de grote 
zaal is 25 personen het maximum.
Het klaverjassen zal nog steeds geen doorgang 
vinden. Hopelijk kan dat in de wintermaanden 
weer beginnen. 
Het voornemen is dat in oktober weer gestart 
kan worden met sjoelen. Dat is dan met maxi-
maal 20 personen en alle maatregelen wat 
betreft de hygiëne.

Dinsdagmiddag
Het was de bedoeling om op 6 oktober weer 
te beginnen met de dinsdagmiddagactivitei-
ten. Dit gaat ook gebeuren, alleen is er besloten 
dat het optreden van Benjamin moet worden 
opgeschoven naar een later tijdstip. Wat wel 
op het programma staat, is dat er op 6 oktober 
bingo wordt gehouden. Meer activiteiten op de 
dinsdagmiddag zijn nog niet verantwoord. De 
bedoeling is dan ook dat er voorlopig maar één 
keer in de maand bingo is. Meld u tijdig aan bij 
de receptie, want ook dan geldt de regel dat er 
maximaal 25 personen mogen meedoen.

Houd de prikbord in de gang in de gaten, want 
in verband met het virus kunnen er uiteraard per 
week veranderingen ontstaan. Wij allen hopen 
spoedig   op betere tijden, zoals op de foto uit 
2019, toen alles nog gewoon was.

Marion Bruins

Toen alles nog gewoon was.

Activiteiten Lambert Melisz

Westzaanse wimpel
Zelf ben ik de trotse bezitter van een vlaggenmast 
in de achtertuin waaraan altijd een (welkomst)
wimpel vrolijk en zwierig heen en weer wappert. 
Met één blik op de mast weet je dus meteen hoe 
de wind waait en hoe hard hij waait. Sinds kort 
ben ik weer inwoner van Westzaan en telkens als 
ik het dorp binnenrijd, valt mij het aantal blote 
vlaggenmasten op. Hoeveel leuker zou het zijn als 
daar ook een wimpel aan zou wapperen. 
Nu heeft Westzaan zo’n mooi wapen in rood en 
wit, dat dit mij inspireerde om een wimpel voor 
Westzaan te ontwikkelen, net zoals er ook een 
Westzaanse vlag is. 
We hebben een mooi dorp waar we best trots op 
mogen zijn en kunnen dat ook uitdragen door 

chauvinistisch te vlaggen. En je wordt er nog blij 
van ook. Nu is het laten maken van een speci-
fieke wimpel financieel geen grapje (€ 66,-), maar 
in overleg met  een fabrikant heb ik bij afname 
vanaf 25 stuks een prijs van € 26,- kunnen afspre-
ken (kostprijs). Specificatie: 25 x 300 cm, met zwa-
luwstaart en koord met lus. Het gebruikte doek is 
spunpoly 160gram.
Indien u ook een vlaggenmast heeft, of er een wil 
plaatsen, en ook Westzaans wil wimpelen, wil ik 
dat coördineren en kunt u er via mij één (of twee) 
bestellen. Op 18 oktober zal ik kijken of  er 25 lief-
hebbers zijn. U kunt mailen naar jan.willemars@
upcmail.nl

Orgelconcert in Grote Kerk door 
Harm Hoeve
Op vrijdagavond 2 oktober zal de bekende 
Nederlandse organist Harm Hoeve een con-
cert verzorgen op het fraaie, monumentale 
orgel van de Grote Kerk. Het thema van dit 
concert is 75 jaar bevrijding. Harm Hoeve 
heeft hierbij mooie afwisselende orgelstuk-
ken uitgezocht. Dit concert is het tweede 
liveconcert in coronaperiode. Na de uitbraak 
van het virus zijn alle eerder geplande concer-
ten gecanceld. De orgelcommissie is daarom 
zeer verheugd u weer de liveconcerten te mo-
gen aanbieden.

Harm Hoeve werd geboren op 4 december 1964 
in Rouveen, gemeente Staphorst. Na zijn oplei-
ding aan de muziekschool in Zwolle ging hij naar 
het conservatorium, eveneens in Zwolle. Hier stu-
deerde hij orgel bij Harm Jansen en verkreeg de 
diploma’s docerend en uitvoerend musicus. Ook 
bekwaamde hij zich in kerkelijk orgelspel en koor-
directie. Aan het Hilversumse conservatorium 
heeft hij piano gestudeerd bij Matthijs Verschoor. 
Verder volgde Harm Hoeve lessen bij Piet Kee en 
Guy Bovet aan de Internationale Zomeracademie 
voor organisten in Haarlem. Op 24-jarige leeftijd 
won hij de eerste prijs op het Internationaal Albert 
Schweitzer Orgelfestival, een interpretatiewed-
strijd voor studenten aan diverse conservatoria in 
Europa.
Als kerkorganist is Harm Hoeve verbonden aan de 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Rouveen. Hier 
is hij, na twee jaar orgelles, op 12-jarige leeftijd 
begonnen met het begeleiden van de gemeente-
zang. In deze kerk gaf hij ook zijn eerste orgelcon-
cert. Inmiddels is dit uitgegroeid tot concerten door 
het hele land. Ook het buitenland wordt bezocht. 
Harm Hoeve gaf onder andere concerten in Cana-
da, Amerika, Rusland, Duitsland, Schotland en 
Frankrijk.
Zijn orgelspel is regelmatig te beluisteren op de 
radio. Regelmatig begeleidt Harm Hoeve diverse 

koren en solisten bij concerten en cd-opnames. 
Orgel- en pianolessen geeft hij in een eigen les-
praktijk. Tevens is Harm Hoeve actief als dirigent. 
Wekelijks dirigeert hij een kinder-, jongeren-, 
gemengd en mannenkoor. 
Het concert op 2 oktober begint om 20.00 uur. De 
kerk is vanaf 19.15 uur open. De toegang is gratis. In 
verband met corona worden de richtlijnen van het 
RIVM gevolgd, waardoor wij geen koffie en thee 
kunnen aanbieden vooraf. Na afloop is er een col-
lecte ten bate van het orgelfonds. Er is plek voor 
maximaal 80 personen. Aanmelden is niet verplicht 
maar wel wenselijk. U kunt zich aanmelden voor 
het concert bij orgelconcerten.westzaan@live.nl.
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Voor een 
stralend & 
gezond gebit!

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

écht technisch

werk/personeel

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

075-6218845 010-4625985

Provincialeweg 21a Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie 3047 BB Rotterdam

 

en AllesSmit 
landbouwmechanisatie

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

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

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

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

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

PERSOONLIJK, 

FLEXIBEL EN EFFECTIEFFECTIEFFECTIEFFECTIEFFECTIEF

 info@slijterijsaendyck.nl
www.slijterijsaendyck.nl

SPECIALIST IN BIER, WIJN EN 
VELE SOORTEN GEDISTILLEERD

Nu ook bij ons verkrijgbaar 
de Originele Reght Huys Bitter

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

www.slijterijsaendyck.nl
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D O O R L O P E R

  De
puzzel
     van
 INGRID

Deze maand geen prijspuzzel. U kunt de oplossing dus niet 
inzenden. De oplossing van de puzzel van vorige maand was 
GORTBUIKEN, de vroegere scheldnaam voor Assendelvers.  
Veel puzzelplezier!

Horizontaal: 1 gedorste halmen, deel van je hand, 
gewicht (afk.), familielid, 2 vrucht, Indium (afk.), 
aldaar, buitenzitje, 3 entree, binnenplaats, vlak-
temaat, 4 azijn, balsport, keukenapparaat, 5 hert, 
water in Friesland, deel van het hoofd, Surinaam-
se pannenkoek, muzieknoot, 6 jong, uitstekende 
rots in zee, calculeren, 7 kippenloop, textiel, ont-
vangspriet, 8 landbouwwerktuig, kleine legerauto, 
jongensnaam, grondsoort, 9 moeilijk buigzaam, 
voegwoord, niet parkeren (afk.), antiblokkeersy-
steem (afk.), onheilsgodin, 10 Germaanse god, 
Nederlandse Spoorwegen (afk.), bezwaar maken, 
Amerikaanse gebarentaal, 11 meisjesnaam, opzich-
tig rondslenteren, ex tempore (afk.), 12 bruinrode 
kleur, bloem, toegangsmiddel, 13 gezichtsbeha-
ring, adellijk persoon, uitroep, deel van een schip, 
14 geconcentreerde lichtstraal, jongensnaam, 
Deense zeestraat, afgemat, 15 Universiteit Maas-
tricht (afk.), steltvogel, friszuur, bijwoord, 16 kind 
zonder ouders, en anderen (afk.), gemoedsuiting, 
lidwoord, 17 verbanningsoord voor Napoleon, 
schreeuw, niet boven.

Verticaal: 1 bewegingsorgaan, lol, groot brok 
steen, windvrije, 2 deel van een spoortrein, vlak, 
emailverf, 3 filmleiding, entree, paard, jongens-
naam, 4 goddelijke uitspraak, teken, sleetje rijden, 
sine anno (afk.), 6 inworp, kluns, houterig persoon, 
golfterm, 7 neon (afk.), met een dof geluid vallen, 
tussenstuk, deel van een schip, ankerplaats, 8 rust-
plaats, mop, familielid, zuiver gewicht (afk.), geba-
renkunst, 9 wondvocht afscheiden, spinnenweb, 
getal, neusvocht, 10 schoon, maand, bloem, tegen-
over (afk.), 11 rode biet, getal, smalle wond, ontken-
ning (Duits), 12 adellijke dame, meisjesnaam, rivier 
op Sumatra, stap, 13 jonge koe, roemen, kunstwerk, 
munt, gedicht, 14 Germaanse goden, een zekere, 
gevecht, deel van een fiets. 

Zijn de juiste woorden ingevuld dan lees je bij 5 
verticaal de bijnaam van de voormalige blikfa-
briek te Krommenie.
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Westzaanse fietsenmaker 
In oktober 2019 ben ik mijn eigen bedrijf Fiets 
Service Ramon begonnen. Daarmee treed ik een 
beetje in de voetsporen van mijn opa, die vroeger 
bromfietscentrum Jansen in de Middel in West-
zaan had. Fiets Service Ramon verzorgt alle onder-
houd en reparaties aan uw fiets. Voor een goede 
servicebeurt draai ik mijn hand niet om. Tevens 

kunt u mij bellen voor kleine klussen in en om uw 
huis. Ik heb een haal- en brengservice. Uw kapotte 
fiets wordt opgehaald en op de afgesproken tijd 
weer teruggebracht. Komt u uw fiets liever bren-
gen, dan hebben wij een leenfiets beschikbaar. 
Bel mij gerust voor een afspraak of voor overleg 
op telefoonnummer 06-1354 7972. Mijn gegevens 

vindt u in de advertentie die sinds kort maande-
lijks in De Wessaner staat. 

Ramon Pot

Fiets Service
Ramon

Onderhoud en reparatie
Haal- en brengservice

Telefoon: 06-13547972

Blankenburg 21
1551AS 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

Tel. 06-30203693 / alex@hagenaarbouw.nl / www.hagenaarbouw.nl

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

Johan Daisne zei: Vriendschap geeft 
ogen aan de afstand en een stem 

aan de stilte.

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

Torenstraat 2-4, 1551 BL
Wegens corona voorlopig geen inloopspreekuur.

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 elke vrijdag van 
9.00-10.30 uur
In De Kwaker in de even weken op dinsdag 
10.00 - 11.30 uur
Bel 075-2060 019 of mail 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 
financien@wessaner.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
renjv@live.nl

Kopij volgende nummer
Uiterlijk 1 oktoberr 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 
22 oktober 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.

Doopsgezinde Gemeente
 27 sep 10.00 uur ds. Karel van Wijngaarden,   
  Ouddorp
 4 okt 10.00 uur ds. Pieter Hartevelt
 11 okt 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
 18 okt 10.00 uur ds. Theo van Willigenburg,  
  de Kooger kerkgemeente komt op bezoek
 25 okt 10.00 uur br. Teun-Jan Tabak

Christelijke Gereformeerde Kerk
Geen overzicht van kerkdiensten, want in verband 
met de coronamaatregelen kan er maar een deel 
van onze gemeenteleden de diensten meemaken, 
dus voor gasten is er helaas (nog) geen plaats.
www.cgkbeverwijk-westzaan.nl

Gereformeerde gemeente Westzaan
 27 sep 10.00 uur leesdienst en 19.15 uur  
  ds. W. Harinck
 4 okt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 7 okt 19.30 uur ds. M.T. Al-Chalabi
 11 okt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 14 okt 19.30 uur D.W. Tuinier
 18 okt 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 25 okt 10.00 uur leesdienst en 15.30 uur  
  ds. P. Mulder
 28 okt Dankdag 15.00 en 19.30 uur  
  ds. H.A. van Zetten

Protestantse Gemeente Westzaan
 27 sep 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 4 okt 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 11 okt 10.00 uur ds. L. Rasser, Amsterdam
 18 okt 10.00 uur ds. J.P. Schouten, Naarden
 25 okt 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 1 nov 10.00 uur ds. E. Post, Huis ter Heide

Geen Bazar 
2020
Vrijdagavond 6 november en zaterdag 7 novem-
ber is het stil in de Grote Kerk aan de Torenstraat 
in Westzaan. De organisatie heeft helaas moe-
ten besluiten dat de 97e Bazar dit jaar niet kan 
doorgaan. Gezien de altijd grote opkomst en 
de vele vrijwilligers die dan in touw zijn, is het 
helaas niet mogelijk om te voldoen aan de 
gestelde richtlijnen van het RIVM en de regel 
van 1,5 meter afstand te handhaven. Maar uit-
stel betekent nog geen afstel. De planning is om 
in het weekend van 
16 en 17 april 2021 de Bazar alsnog te doen 
plaatsvinden. Dit kan alleen als het coronavirus 
dan onder controle is en iedereen zich aan de 
regels houdt. Wij hopen u dan in goede gezond-
heid te ontmoeten. 

names de Bazar-commissie, 
Peter de Vries



24

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

Fiets Service
Ramon

Onderhoud en reparatie
Haal- en brengservice

Telefoon: 06-13547972

Blankenburg 21
1551AS Westzaan

HIER HAD  
UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie
over adverteren in  

kunt u mailen naar  
financien@wessaner.nl


