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Tegen de dood is geen kruid 
gewassen.

Tussentijd
Ik heb er nooit diep bij stilge-
staan wat palliatieve sedatie 
doet in een stervensproces. Bij 
mijn ouders ging dat anders, 
die hadden geen hulp nodig om 
te kunnen sterven. Dat ging he-
laas vanzelf. Maar mijn negen-
tigjarige schoonvader die in de 
herfstvakantie is overleden had 
wél hulp nodig. En het is mooi 
dat dat kán wanneer de zaken 
ondraaglijk geworden zijn. Dat 
is met hem besproken en hij 
heeft aldus besloten. Op zijn ei-
genwijze wijze ging dat besluit 
gepaard met een mooie, emoti-
onele speech vanuit het ziekbed 
in de huiskamer, waarvoor wij 
als kinderen bij elkaar geroepen 
werden. Een emotioneel besluit, 
maar wel een begrijpelijke in 
zijn situatie. Slapend sterven 
als alternatief voor actieve eu-
thanasie. Het laatste was vanuit 
geloofsovertuiging geen optie. 
Hij heeft na vele afwegingen ge-
kozen voor hulp bij het sterven 
door een infuus met slaapmid-
del en een pompje met mor-
fine. We hebben mooi afscheid 
genomen. En in een paar dagen 
tijd hebben wij over slapend 
sterven veel bijgeleerd. Het is 
mooi om een mens rustig te zien 
worden en met vertrouwen de 
volgende fase in te zien glijden. 
Alleen werd onze beer wat moei-
lijk geveld. Door de medicatie 
heen werd hij toch weer wakker 
en vroeg zich verbaasd af wat er 
aan de hand was en of het soms 
niet meer doorging. Maar na ver-
hoging van de dosis ging het wél 
door. En toen waren er een paar 
dagen ´tussentijd´ waarin veel 
verglijdt tijdens het om de beurt 
waken. Wat een mooi proces. 

Linda Wessels,
redactie De Wessaner

Sinterklaas bezoekt Westzaan op 14 november

Sinterklaas komt natuurlijk ook dit jaar naar Westzaan en wel op za-
terdag 14 november. Door de coronacrisis is dit jaar alles anders dan 
anders. Er is dit jaar helaas geen officiële ontvangst op het Juliana-
plein en ook geen balkonscène bij het Reghthuys. Dat is natuurlijk 
heel erg jammer, maar in plaats daarvan komt Sinterklaas naar jullie 
in jullie eigen straat en hoe bijzonder is dat!

Wie heeft zijn tuin het mooist 
versierd?
Sinterklaas rijdt met pieten in een lan-
ge stoet met praalwagens, muziek en 
alternatieve vervoersmiddelen vanaf 
de Veldweg in een optocht door het 
dorp. Sinterklaas komt door bijna 
iedere straat. Daarom het verzoek 
aan iedereen om zijn of haar huis 
extra te versieren en te verlichten, 
zodat Westzaan één groot feestelijk 
sinterklaasdorp wordt. Op zaterdag-
middag 14 november zal de jury rond 
17.00 uur door Westzaan rijden om 
de vijf mooiste tuinen uit te kiezen. 
Daarmee kunnen prijzen gewonnen 
worden. Doen jullie allemaal mee?

Route
De stoet vertrekt om 17.00 uur vanaf 
de Veldweg en de Overtoom naar 
het Zuideinde. Bij de Vogelbuurt gaat 
Sinterklaas met de pieten de buurt 
in voor een ronde. Daarna vervolgt 

de stoet de route via Zuideinde, J.J. 
Allanstraat, Kerkbuurt en dan linksaf 
de Kerkstraat in. Sinterklaas en de pie-
ten maken een ronde door de Appel-
boomstraat en de Perenboomstraat,  
waarna de hele stoet de route ver-
volgt via de Torenstraat en Watermo-
lenstraat naar de Nauernasche Vaart. 
Sinterklaas en pieten maken een 
ronde door de Kersenboomstraat en 
de Palmboomstraat en sluiten op de 
Nauernasche Vaartdijk weer bij de 
stoet aan.
Via Blankenburg, Provincialeweg en 
Kerkbuurt gaat de stoet dan linksaf 
de Raadhuisstraat in. Vervolgens via 
de Burgemeester Verstegenstraat, 
Het Prinsenhofstraat, De School-
meesterstraat en de Van Waertstraat 
terug naar de Kerkbuurt.  

Kleurplaten
Ook dit jaar worden er op de scholen, 
kinderopvang, peuterspeelzaal en 

BSO’s kleurplaten uitgedeeld. Deze 
kun je ingekleurd in de sinterklaas-
brievenbussen doen bij het Reght-
huys en de DekaMarkt. Sinterklaas zal 
in elke leeftijdscategorie twee kleur-
platen uit de brievenbus kiezen. De 
prijzen worden bij de winnaars thuis 
bezorgd.

Let op verkeersmaatregelen
Het hele dorp, van Overtoom tot 
Provincialeweg, wordt van 16.30 tot 
19.00 uur voor al het verkeer afgeslo-
ten. Tussen 19.00 en 20.00 uur is er 
nog verkeershinder. Mocht u bezoek 
krijgen of zelf op bezoek gaan, houd 
hier dan rekening mee. 
Alle bewoners van Westzaan kunnen 
Sinterklaas en zijn pieten verwelko-
men vanaf hun eigen tuin of stoep, 
waarbij de 1,5 meter afstand nage-
leefd dient te worden. De bewoners 
van de Middel en het Weiver worden 
uitgenodigd om Sinterklaas vanaf 
de Schoolmeesterstraat te verwelko-
men. 

Extra ruimte is er ook voor de bewo-
ners uit de straten waar Sint en piet 
niet komen. Zij kunnen de stoet ver-
welkomen op de open stukken van 
het Zuideinde en de J.J. Allanstraat, 
de Torenstraat en de Watermolen-
straat. De pieten zullen uiteraard 
strooigoed uitdelen, maar die is ver-
pakt en wordt de kinderen op een 
veilige manier aangeboden. 
Het is niet toegestaan om met de 
stoet mee te lopen of te fietsen. Hier 
wordt door de afdeling handhaving 
van de gemeente streng op toege-
zien. 

Vanwege corona kunnen we niet 
garanderen dat er niets verandert. 
Kijk voor de laatste berichten op 
onze site: www.sintwestzaan.nl

We wensen alle kleine en grote men-
sen in Westzaan een fantastische sin-
terklaasintocht!
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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

Helaas is ons restaurant weer 
gesloten, maar gelukkig mogen wij 
wel afhaalmaaltijden verzorgen.

U bent van harte welkom!

Voor het complete afhaalmenu zie 
onze website:

 www.deprins-westzaan.nl

Woensdag t/m Zondag
van 17:00 uur tot 19:30 uur

Gelieve telefonisch te bestellen
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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Molen De Veldmuis aan de Veerzagerssloot een 
verrijking voor Westzaan

Alweer ruim een jaar geleden is Remco Jonker 
van R. Jonker Restauratie & Molenonderhoud B.V. 
begonnen met het maken de constructie van de 
houten molenkap. Op dinsdag 22 september was 
de bouw zodanig gevorderd dat de molen in elkaar 
gezet kon worden. Bij de overgang van het Zuid-
einde naar de J.J. Allanstraat werden het molenlijf, 
de kap en de molenwieken met behulp van een 
hijskraan in elkaar gehesen. 
Aanvankelijk begon deze herfstdag met zeer dich-
te mist en de kraan die in eerste instantie besteld 
was bleek te weinig capaciteit te hebben om het 
gewicht van het molenlijf te dragen. De rieten 
bekleding bleek zwaarder dan gedacht (deze 

weegt geen 7 ton maar 9 ton). Rond 10.00 uur kwam 
er een grotere kraan de bouwplaats opgereden om 
de klus alsnog te klaren. Het was even spannend 
of deze zwaardere kraan wel over de rijplaten kon 
rijden zonder weg te zakken in het weiland en dat 
is gelukt. De zon brak door en er konden prachtige 
foto’s en films gemaakt worden. 
Wie op YouTube zoekt op ‘molen De Veldmuis’ kan 
diverse films bekijken van ‘Otterdvd’ over hoe de 
molen van begin tot einde werd opgebouwd en 
hoe het hijswerk is uitgevoerd. Ook zijn er vele 
archieffoto’s aan de films toegevoegd, zodat men 
ook kan zien hoe het beeld er vroeger uitzag. Rem-
co Jonker gaf de kraanmachinist aanwijzingen en 

zo kwam elk onderdeel op de juiste plaats terecht, 
zodat Remco en zijn team de laatste hand konden 
leggen om de afzonderlijke delen aan elkaar vast 
te timmeren. In de loop van de ochtend stond het 
molenlijf bovenop het naastgelegen woonhuis, 
tussen de middag zat ook de kap erop en in de loop 
van de middag zijn de molenwieken geplaatst. De 
vlucht van de roeden is zestien meter. 
Wat een fantastisch eindresultaat. Na elk onderdeel 
werd er enthousiast geapplaudisseerd door de 
omstanders. En terecht, hier mogen wij als Westza-
ners trots op zijn. 

De oorspronkelijke molen ‘De Veldmuis’, bijge-
naamd ‘De Kikkert’ uit 1689 van Cornelis Dircksz. 
IJff, werd als snuifmolen op een erf ten noorden 
van de Papenpadsloot gebouwd om snuiftabak 
te maken van tabaksbladeren. Na de verplaatsing 
naar de Veerzagerssloot bij de Kikkertse Kluft te 
Westzaan werd de molen ingericht als lattenzager. 
In 1916 werd de molen gedemonteerd. De replica 
van deze molen zal worden gebruikt om energie 
op te wekken.

Danielle Koopman

Naailes/workshops in Westzaan
In mijn gezellige studio, Het Zelfmaakhuis in 
Westzaan, kun je veel leren over naaitechnieken, 
patroontekenen en het (ver)maken van kleding. 
Koffie, thee, koek, gezelligheid, leren naaien en leu-
ke dingen maken, daar gaan we voor. 
Ik ben Tineke, een Amsterdamse met veel energie 
en ideeën. Heb de mts Mode en Kleding gedaan 
en heb veel ervaring met het maken van kleding, 
gordijnen, kussens, tassen, jassen, noem maar op. 
Sinds kort woon ik in Westzaan en mis het samen 
creatief aan de slag gaan, elkaar inspireren en 
komen tot mooie dingen. Het zou zo inspirerend 
zijn als we in de Zaanstreek samen een netwerk van 
creatieve mensen op kunnen bouwen, waarin we 
elkaar opzoeken en versterken. Ben je zelf creatief 
en zit je boordevol ideeën zoals ik en je hebt geen 
ruimte om workshops te geven? Dan kan je de stu-
dio voor een klein bedrag gebruiken. 
Het is spannend om te beginnen tijdens corona, 
maar juist in deze tijd is het fijn om elkaar voorzich-

tig op te zoeken en samen iets leuks te doen. Ik heb 
ruimte genoeg om ons aan de regels en de afstand 
te houden. 
Dus kijk snel op mijn website www.hetzelfmaak-
huis.nl, kom langs, bel, mail of schrijf je in. In novem-

ber beginnen de lessen en workshops. Tot ziens in 
Het Zelfmaakhuis, Overtoom 132 in Westzaan.

Tineke Calonaci
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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
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Di. t/m Za.
geopend

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

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

Yoga Vibes

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

Hatha

Vinyasa

Yin

Nidra

XL lessen

Workshops

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

Sandra Klokkemeijer Robert Spil

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilSandra Klokkemeijer

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilRobert van Spil

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

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen 

en gehoorbescherming

Verzekerd van
Deskundig en persoonlijk advies

Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Draadloos muziek in uw hele huis

Traditionele audio installaties

Luidsprekers, AV meubels   

Audio en B&O reparatie.    Openingstijden kijk op www.hepta.nl

Drijvende 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.
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Popdienst wijkt uit naar Zaandijk en is ook online te volgen
U bent gewend dat er jaarlijks op de 3e zondag 
van november een Popdienst in de Grote kerk van 
Westzaan is. Die trekt veel dorpsgenoten, zodat 
de kerk dan altijd vol loopt. Helaas is dat dit jaar in 
deze vorm niet mogelijk, omdat we vanwege coro-
na in de Grote Kerk maximaal 80 mensen kunnen 
plaatsen. ‘Maar als het niet kan zoals het moet, dan 
moet het maar zoals het kan’. Daarom is er dit jaar 
een samenwerkingsverband tussen de Popdienst-
commissie van Westzaan en die van Zaandijk. In 
Zaandijk zijn er namelijk camera’s, waardoor de 
dienst online met beeld én geluid uitgezonden 
kan worden via www.deontmoetingzaandijk.nl 
(of: kerkdienstgemist.nl). Daarnaast kunnen er 
maximaal 70 mensen de dienst ‘live’ meemaken. 
U kunt zich daarvoor van tevoren opgeven bij ds. 
Cornelis Visser, predikant@pgwestzaan.nl of via 
06-4972 6636. We volgen uiteraard strikt de RIVM-
voorschriften. 

De troost van muziek  
Altijd weer blijkt bij een crisis hoe troostvol muziek 
kan zijn. Dat is zo met een crisis in de privésfeer. 
Dat geldt ook voor een crisis, die zich uitstrekt over 

de hele wereld. Wie herinnert zich niet de beelden 
van Italianen die vanaf hun balkons gezamenlijk 
het Italiaanse songfestivallied zongen? Of de beel-
den van verpleegkundigen die gezamenlijk ‘You’ll 
never walk alone’ zongen? En wat te denken van 
de belangeloze optredens van zangers/zangeres-
sen in de tuinen van verpleeghuizen? Vanuit de 
popmuziek was er ook volop reactie. Oude songs 
kregen ineens een heel andere lading. Zo ont-
roerde Ilse de Lange ons bij de laatste uitzending 
van DWDD met het lied ‘Turn, turn, turn’. Dit is de 
letterlijke tekst van Prediker 3: Alles heeft zijn tijd. 
Wie had ooit kunnen denken dat de regel ‘Er is 
een tijd om aan te raken en een tijd om je ervan te 
onthouden’ (Prediker 3 vers 5) zo’n lading zou krij-
gen? Ook inspireerde de crisis artiesten als de 3JS 
en Stef Bos tot het schrijven van nieuwe songs. En 
onlangs reageerde Tim Knol met een heuse pro-
testsong (‘Shooting Words’) op de actie #ikdoe-
nietmeermee van diverse BN’ers. 

Coronapopdienst
De popdienst van 2020 is geheel gewijd aan de 
coronacrisis met als thema #wijblijvenvolhouden. 

In het begin van de dienst gedenken we allen die 
door het virus zijn overleden. We staan aan de 
hand van popsongs stil bij hoe de coronacrisis de 
wereld op z’n kop zette, en hoe het ons in spiritu-
ele zin raakt. We horen deze songs deels via clips, 
deels live. Tenslotte zoeken we naar een manier 
om het vol te kunnen houden. De beginfase van 
het uitbreken van corona wordt wel ‘de heroïsche 
fase’ genoemd. Met z’n allen gingen we ervoor om 
het virus eronder te krijgen. Inmiddels zijn we in 
‘de chronische fase’ gekomen. Bijbels gesproken: 
we zitten nu in de woestijn en het volk ‘murmu-
reert’ (moppert). Hoe houden we het vol op de 
weg (ondanks alle verzoekingen) richting ‘beloofd 
land’?   

Datum en tijd: 15 november om 17.00 uur
Plaats: De Ontmoeting, Parklaan 1, Zaandijk
voorgangers: ds. Mirjam Sloots en 
ds. Cornelis Visser 
Zang: Mark de Waal, Tony Sbat en 
Henk Schoemaker

Algemene ledenvergadering schuift door
In de juni-editie van De Wessaner hebben we u 
gemeld dat we de algemene ledenvergadering 
(ALV) van de Westzaanse Gemeenschap in april 
niet hebben kunnen houden vanwege de wel-
bekende COVID-19-situatie. We zijn nu een paar 
maanden verder en moeten helaas constateren 
dat er nog weinig is veranderd. Het ging de afge-
lopen paar maanden beter, maar nu lijken we toch 
weer terug naar af te gaan. Dat betekent dat we 
nog steeds niet in staat zijn om fysiek een ALV te 
organiseren. Een ALV online zien we echter ook 
niet zitten. Wij willen u dan ook voorstellen om 
de ALV door te schuiven naar het volgende jaar. 
Natuurlijk zullen we dit ook nog voorleggen aan 
het algemeen bestuur van de WG, dat in oktober 
bijeen zal komen. Mocht u tegen het doorschui-
ven bezwaar hebben, dan horen wij dat graag.

Volgens de statuten dienen we jaarlijks een ALV te 
houden, maar we denken dat u begrip heeft voor 
het feit dat we de gezondheid van onze leden niet 
op het spel willen zetten. Mocht u vragen hebben 
die niet kunnen wachten tot de volgende ALV in 
april 2021, dan willen we die natuurlijk graag digi-
taal beantwoorden.
Volgend jaar bestaat de Westzaanse Gemeen-
schap 75 jaar. Een moment waar we zeker bij stil 
moeten staan. Mocht u ideeën hiervoor hebben 
dan horen wij dat graag van u via westzaansege-
meenschap@upcmail.nl. Hoe het tegen die tijd is 
met de strijd tegen COVID-19 weten we natuurlijk 
niet, maar hopelijk kunnen we ons jubileumjaar 
gepast vieren. Daarvoor staan echter nog een 
aantal andere evenementen op de agenda. Ook 
die zullen in meer of mindere mate de gevolgen 

van COVID-19 ondervinden. Allereest staat de sin-
terklaasintocht van zaterdag 14 november op de 
agenda, daarna op kerstavond de Samenzang en 
begin volgend jaar de nieuwjaarsreceptie. Zoals 
gezegd, we kunnen jammer genoeg nu nog niet 
zeggen hoe deze activiteiten georganiseerd zul-
len gaan worden. Maar we gaan er in ieder geval 
voor. 
We hopen dat een ieder deze periode goed door 
zal komen en hopelijk tot spoedig.

dagelijks bestuur Westzaanse Gemeenschap

De lastige coronatijd
Het geldt voor alle vereni-
gingen en dus ook voor 
de Historische Vereniging 
Westzaan. Onze activiteiten 

zijn heel moeilijk te realiseren. De werkzaamhe-
den in het gemeentearchief om onze materialen 
te rubriceren liggen sinds de uitbraak stil. Na de 
laatste maatregelen hebben we moeten beslui-
ten de ledenvergadering, de najaarslezing en de 
lichtjesavond te cancelen. Het is in het belang 
van de gezondheid van iedereen. Bovendien 
maken de beperkingen het gewoon onmoge-
lijk. Maar zodra zaken kunnen worden opgepakt, 
gaan we weer verder. En we gaan ervan uit dat u 
ons werk waardeert en blijft steunen. De leden 
hebben recent de laatste nieuwsbrief gekregen. 

Rabo ClubSupport
Om onze activiteiten te financieren is het lidmaat-
schap belangrijk, maar ook de inkomsten uit ande-
re bronnen. Daarom doet de vereniging ook weer 
mee aan Rabo ClubSupport, de actie om verenigin-
gen te ondersteunen. Want we hebben serieuze 
wensen voor de toekomst. Een goede computer 
en printer om als vereniging de digitale ontwikke-
ling van ons archief te volgen. En een investering 
om het archief van Westzaan te digitaliseren en het 
daarmee toegankelijk te maken voor leden, of mis-
schien wel voor iedereen. 
Het resultaat heeft u in de hand. Draagt u onze ver-
eniging een warm hart toe, bent u al lid en heeft u 
een particuliere Raborekening, breng dan uw stem 
uit tussen 5 en 25 oktober 2020. Bent u nog geen 
lid, maar hebt u wel een particuliere Raborekening, 
activeer dan z.s.m. uw lidmaatschap en schrijf u 
gratis in. Dit kan via www.rabobank.nl/zaanstreek 

of entameer familie en kennissen om voor ons te 
stemmen. Er kan tussen tot 25 oktober gestemd 
worden. Iedere stem is geld waard. En u mag zelfs 
twee keer stemmen op onze vereniging!

Wilt u geïnformeerd worden over onze activiteiten, 
geef u dan op als lid. Dat kan door een e-mail te 
sturen naar secretarishvw@westzaan.nl. Of u kunt 
bellen met voorzitter Ingrid Jahn 06-1717 1793 of 
075-6153 348. Voor het geringe bedrag van € 10,- 
(meer mag ook) brengen wij u op de hoogte van 
onze activiteiten. Als u stukken bezit die het archief 
van Westzaan kunnen verrijken, dan kunt u die ook 
daar aanmelden. We zorgen dan dat de overdracht 
zorgvuldig gebeurt.

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

Fitcircuit

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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Door de aanleg, eind jaren zes-
tig, zeventig van de A8 is er in onze 
om geving een kunstmatig duinland-
schap ontstaan. Zowel de dauw-
braam als de dijkviltbraam doen het 
goed op ‘ons talud’. Ze houden van 
een beetje humus, veel zonlicht en 
wat vocht. Ze kunnen goed tegen 
droogte, omdat de wortels van diep 
in de grond water kunnen ophalen. 
Een voordeel voor Rijkswaterstaat is 
dat de kruipende wortels ervoor zor-
gen dat het onderliggende zand van 
het steile talud niet makkelijk weg-

spoelt. Dat scheelt in onderhoud. 
De meeste bramen houden van zon, 
een wat kalkrijke bodem en vocht. 
Weer andere bramensoorten hou-
den van voedselrijke en wat meer 
verzuurde bodems. In totaal zijn er 
wereldwijd wel 600 soorten bramen. 

In het Westzijderveld moet de braam 
door de OBW en Staatsbosbeheer in 
toom worden gehouden. Daar wordt 
de braam wat oneerbiedig als onkruid 
gezien, met een lage ecologische 
waarde. Als bramen de ruimte krij-

gen overwoekeren ze snel de andere 
planten en nemen dan veel plaats in. 
Dit verschijnsel wordt ook wel ‘ver-
braming’ van het veld genoemd. Uit 
ervaring weet ik dat het een helse 
klus is om braamstruiken te verwijde-
ren. Bijna niet te doen. 

Vogels lusten graag bramen en zor-
gen ervoor dat de zaden op de meest 
onwaarschijnlijke plekken terechtko-
men,  zoals in knotwilgen, dakgoten 
etc. De braam vermeerdert zich ook 
via de wortelstokken. Bovendien 
zal de top van eenjarige stengel, als 
die eenmaal de grond raakt, mak-
kelijk wortelen. En door het natuur-
lijk afweersysteem van zijn stekels is 
de braam helaas redelijk beschermd 
tegen de vraat van grazers. Zo kan 
een groot struweel ontstaan en dan 

wordt beheer in ons cultuurland-
schap moeizaam. Gevolg is dat de 
bodem volledig en flink diep afge-
plagd moet worden. Dit gebeurt op 
dit moment langs de Euverenweg bij 
de van oorsprong oude veenstroom. 
De prachtige bloei van de braam is 
van eind mei tot september en de 
bestuiving vindt plaats door veel ver-
schillende insecten, met name  bijen 
en hommels.

De braam (rubus) is zo’n plant die zo gewoon is dat de meeste Westzaners 
ze lijken te negeren. Dat is ten onrechte. Ik heb warme herinneringen aan 
bramen plukken. Als jonge jongen ging ik er al graag er op uit om voor 
eigen consumptie te plukken. Op de fiets richting Beverwijk om zowel 
bramen als aardbeien te zoeken of te kopen in het mooie Kennemerduin-
gebied. Nog steeds pluk ik graag, zo laat mogelijk in het seizoen, want 
dan zijn ze lekker groot en is je bakje snel gevuld. Ook langs Het Freek 
Engelpad en het Riettoppad zijn bramen ruimschoots te vinden. De bos-
wachters gedogen het dat je ze plukt, mits je dat op beperkte schaal doet 
en voor eigen gebruik. Zoveel mogelijk op de paden blijven en niets ver-
storen is het parool. Officieel wordt plukken in de vrije natuur als stropen 
gezien, maar een klein bakje plukken wordt veelal getolereerd. 
Je kunt het best bramen plukken die boven heuphoogte hangen, want 
lager hangende bramen kunnen bijvoorbeeld onder geplast zijn door 
dieren. Die bramen kun je beter eerst koken om er heerlijke jam of een 
andere lekkernij van te maken. 

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

Bramen zijn heerlijk en 
supergezond

Dijkviltbraam.

Dauwbraam

Meer dan 600 aanmeldingen voor vegan-menukaart in Westzaan
Jongwijs opent in 2021. In het pand 
J.J. Allanstraat 119-121 komt de bak-

kerij van Westzaner banketbakker 
Bas, een lunchroom waar chef-kok 

Sylvester van Westrop gaat koken 
met lokale ingrediënten, een grote 
picknicktuin en een bed & breakfast. 
Wél of geen vegan-menukaart erbij? 
Jongwijs vroeg op social media of er 
naast de traditionele menukaart met 
vlees, vis en zuivel ook een veganisti-
sche menukaart zou moeten komen. 
De vegan menukaart gaat er komen! 
Al na een paar dagen was het duide-
lijk… Met meer dan 600 aanmeldin-
gen van bewuste eters, vegetariërs 
én veganisten is duidelijk: de vega-
nistische kaart gaat er komen. Ook 
veel mensen die regelmatig vlees 
eten meldden zich trouwens aan, 
benieuwd om vegan-gerechten te 
proeven.

Proefavond haalt de kranten
Uit de 600 aanmeldingen verloot-

te Jongwijs plekjes voor de eerste 
vegan-proeverij in Westzaan. Bas en 
Sylvester bakten en kookten op een 
heerlijke proefavond, die direct de 
kranten haalde. Vooral de pulled oats, 
Westzaanse mosterdsoep en het trio 
van gebakjes vielen in de smaak. Ook 
dachten de proevers mee over wat 
er nog meer op de menukaart moest 
komen.

Wil je meeproeven? Op 1 november is 
het World Vegan Day. Het beste van 
de vegan- proeverij én meer bundelt 
Jongwijs samen in een vegan-proef-
box, die je kan ophalen in Westzaan. 
Wil je dan ook meeproeven? Meld je 
dan aan via www.menu.jongwijs.nl. 
Ook voor vleeseters lekker hoor!

Chef-kok Sylvester van Westrop (links) en banketbakker Bas van Westrop.
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- Feesten, partijen,  
lunches en diner

- Diverse gerechten  
buiten de kaart!

- Gratis eigen  
parkeergelegenheid.

- 7 dagen per week 
geopend!De gezelligste huiskamer 

van de Zaanstreek

De Watering 1, 1503 VR Zaandam (t.o. flat de Noordwachter)
telefoon 075-61 44 215 / 06-55 78 67 73
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Klein, maar groot
in mogelijkheden!
Lambert meliszstraat 29a,

1551 CT Westzaan

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

Kapsalon 075 6210084
Haarwerken 06 24304074

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

Erkende
kwaliteit

Afspraak
herinnering

Geen 
wachttijd

Ruime
openingstijden

Complete mondzorg
onder één dak

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

Wij staan voor kwaliteit, 
voorspelbaarheid & duurzaamheid



Waar werk je?
Ik heb een eigen zangschool, Zangstudio Lands-
meer, waar ik zowel individueel als in groepsver-
band lesgeef aan mensen van 8-76 jaar. Sommigen 
willen extra ondersteuning omdat ze in een bandje 
of koor zingen, maar er zijn er ook die zangles heb-
ben, gewoon omdat ze er superblij van worden. Ik 
probeer altijd iedereen op zijn/haar eigen niveau te 
helpen. Het is fijn als mensen zingend mijn lokaal 
uitgaan, hun fiets pakken en zingend wegrijden. 
Daarnaast geef ik musicalles bij Theater Mus, een 
jeugdtheaterschool in De Pelikaan in Krommenie 
en de Verkadefabriek in Zaandam. In totaal geef 
ik 23 uur les. ‘s Ochtends ben ik meestal vrij. Jan 
Jaap is muziekdocent op het St Michael College 
en als hij thuiskomt ga ik meestal weg. Hij brengt 
Daniël naar basisschool De Werf in Zaandijk, waar 
ook naschoolse opvang van Freekids is. Roos gaat 
daar sinds kort ook twee dagen per week naar de 
opvang. Voordat we kinderen kregen traden we 
veel op en deden we mee aan jamsessies, waar-
door we ‘s nachts laat thuis waren.

Zing je zelf ook nog?
Zeker. Ik werk nog steeds als backing vocal. Ik 
heb bij Candy Dulfer en Do gezongen en voordat 
hij bekend werd ook in de begeleidingsband van 
Waylon. Echt heel erg tof. Corona is voor alle muzi-
kanten een uitdaging. Je merkt dat de concerten 
intiemer worden en we hopen natuurlijk dat pop-

podia het vol kunnen houden. Spelen zit in je 
bloed, je wilt gewoon muziek maken. Ik zit nu in 
bluesband Phil Bee’s Freedom. Verder is het rustig, 
omdat ik voor mijn eigen project aan het schrijven 
ben. Ik maak muziek en schrijf teksten. Ik heb dat 
ook voor de eindmusicals van Mus gedaan. 

Een bezige bij dus.
Ik kan niet goed stilzitten, nee. Met twee kinderen 
is het wel een uitdaging. Ik denk dat ik veel energie 
heb, omdat ik maar 1.58 m groot ben. Ik ben een 
soort stuiterbal, haha! Een burn-out heb ik nooit 
gehad. Ik weet het op de juiste momenten een 
beetje rustiger aan te doen. Ik kan met heel weinig 
slaap toe en er is ook altijd nog koffie. Muziek is een 
uitlaatklep, hè. Daar kun je veel in kwijt. Zelfs als het 
je werk is wordt het nooit saai. Je ontdekt steeds 
weer nieuwe dingen.

Wat vind je van talentenprogramma’s?
Ja, daar zeg je zowat. Vooral jonge leerlin-
gen komen hier met als doel om op die manier 
beroemd te worden. Toen ik opgroeide waren dat 
soort programma’s er niet. Ikzelf heb er niet veel 
mee, omdat ik vind dat muziek maken en zingen 
geen wedstrijd is. Leerlingen die zich om die reden 
opgeven help ik daar wel bij, maar 
ik zeg ze ook eerlijk wat die pro-
gramma’s inhouden en dat het ook 
maar ‘gewoon’ televisie is. Het gaat 
de programmamakers om geld en 
jij bent daarbij slechts een poppe-
tje. Want zij bepalen wat jij moet 
gaan doen. Ook na dat programma. Ook mensen 
die al jaren zingen of muziek maken moeten zich 
afvragen wat ze ermee opschieten. Je verliest jezelf 
namelijk voor 100%. En als je niet meer doet wat 
je zelf leuk vindt kun je wel inpakken. Als het in je 
zit om muziek te maken, te zingen of te performen 
dan kom je er vanzelf wel. Als je met plezier en pas-
sie op een podium staat dan zien mensen dat en 
kijken zij ook met zo’n gevoel naar jou. 

Hoe is dat bij jou als kind gegaan?
Toen ik een jaar of vijf, zes was zong en danste ik 
altijd. Mijn ouders wisten niet wat ze met me aan 
moesten en brachten me naar het buurthuis waar 
zo’n musicalclubje was. Zij zijn allebei niet muzikaal 
en bespelen ook geen instrument. Ze vonden het 
fijn dat ik daar een uur mijn energie kwijt kon. En 
zie wat ik nu doe. Ze vinden het superleuk om naar 
mijn optredens te komen kijken. Toen ik elf jaar 
was speelde ik bij de musical Annie, in alle thea-
ters van Nederland. Het jaar daarop zat ik in Pinok-

kio van Studio 100. Op de middelbare school ben 
ik bij bandjes gaan spelen en heb ik rockmuziek 
gemaakt. Het schrijven van musicalliedjes vind ik 
echt nog steeds te gek. 

Krijg je weleens iemand op les waarvan 
je denkt: dit wordt nooit wat?
Nee. Zo denk ik niet. Als ik iemand op les krijg die 
nog geen idee heeft hoe die zijn stem moet gebrui-
ken, dan kan ik die met veel plezier en op een leuke 
manier de basics leren. Eerlijk gezegd vind ik het 
hartstikke leuk om iemand les te geven die vreselijk 
vals zingt. Je kunt iemand daar wel degelijk in trai-
nen. Ik ben in mijn zangschool nog nooit iemand 
tegengekomen die niet op toon heeft leren zingen. 
Het is leuk om iemand op zijn eigen niveau te laten 
groeien. Vaak weten mensen wel dat ze geen Whit-
ney Houston of Mariah Carey worden, maar ze zijn 
blij dat ze met nog meer plezier en makkelijker zijn 
gaan zingen. En daar gaat het wat mij betreft om: 
die reis ernaartoe. Muzikaliteit is wat anders. Dat 
heb je of dat heb je niet, want dat is aangeboren.

Waar kom je vandaan en hoe heb je Jan 
Jaap leren kennen? 
Ik kom uit Leiden. Jan Jaap en ik zaten op het con-
servatorium van Alkmaar bij elkaar in de klas. Ik 
reisde steeds op en neer. Jan Jaap woonde naast de 
Zuidervermaning en toen we verkering kregen was 

ik steeds vaker bij hem. Ik woon nu 
dertien jaar in de Zaanstreek, waar-
van ook een tijdje in Zaandam. Toen 
opa en oma Doeven hier uit gingen 
kregen wij de mogelijkheid het te 
kopen en dat hebben we gedaan. 

Hoe bevalt het wonen in Westzaan?
Aanvankelijk was dat wel even wennen na de druk-
te van Leiden. Ik was bang dat dit te rustig zou zijn. 
Maar nu merk ik hoe fijn het juist is om bij het stop-
licht linksaf te slaan en in de rust terug te keren. We 
hebben hier veel pleintjes en gezinnen met jonge 
kinderen. Door corona en mijn zwangerschapsver-
lof was ik daar vaak te vinden. Een huis met een 
tuintje zou nog leuker zijn dan dit dubbele boven-
huis. 

Wat vind jij belangrijk in het leven?
Goeie vraag. Nou, dat je je eigen pad volgt. Dat je 
dóét wat je vindt dat je moet doen. Dat je probeert 
je niet tegen te laten weerhouden door wat ande-
ren zeggen. Of dat je luistert naar andere factoren 
die dat ingewikkeld maken. What you see is what 
you get. Als je eerlijk en respectvol met andere 
mensen omgaat en krijg je dat ook van hen terug.

Marijke van der Pol

Tarah Ouwerkerk (34) is getrouwd met Jan Jaap Doeven (37) en woont met de kinderen Daniël 
(4) en Roos (3 maanden) op Burgemeester Verstegenstraat 10a. Ze is zangeres en zangdocente.

IN DE SCHIJNWERPER
Tarah Ouwerkerk: 
‘Juist leuk om iemand les te geven die vreselijk vals zingt’

‘Ik heb gezongen 
bij Candy Dulfer, 

Do en Waylon’
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 T: 075 628 13 50 - E: venemawestzaan@solcon.nl

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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Prehistorie, Grieken en Romeinen
Wij zijn op dit moment druk bezig met het thema 
Prehistorie, Grieken en Romeinen. Vier meiden uit 
mijn klas hebben een stukje geschreven over de 
activiteiten die we de afgelopen weken hebben 
gedaan. 

Femmy van der Gragt, 
leerkracht groep 6/7 De Kroosduiker Noord

Ons thema gaat over de prehistorie, Grieken en 
Romeinen. We leren over hun cultuur en hoe 
ze leefden. Wij hebben veel creatieve dingen 
gedaan, zoals een Griekse kruik van papier-maché 
maken, kettingen van klei, perkament maken 
met theezakjes en we hebben grottekeningen 

gemaakt met steenkool. We hebben er veel van 
geleerd, zoals dat de Olympische Spelen voor 
het eerst in Olympia werden gehouden en dat er 
alleen mannen mochten meedoen en later moch-
ten vrouwen ook meedoen, maar alleen met min-
der vermoeiende sporten. De oppergod van de 
Grieken was Zeus. Er waren nog veel meer goden. 
De komende twee weken gaan wij het hebben 
over de Romeinen. Woensdag is de opening van 
de Kinderboekenweek en het liedje vonden we 
het leukst! Nu mogen wij het gaan doen!

Noa, Nynke, Hanna en Virgynia

Planten gedoneerd voor schooltuintjes
In de vorige Wessaner stond al vermeld dat er in 
de schooltuinen bij De Kroosduiker Noord door 
alle leden van de ouderraad zo hard was gewerkt. 
Nu werden zij op vrijdag 25 september ook nog 
eens verrast door Monica ten Cate van onze West-
zaanse bloemenzaak Flowers by Monica. Zij kwam 
een heleboel mooie planten doneren voor in de 
schooltuinen. De kleuters maakten twee mooie 
bloemenkunstwerken als verrassing voor Monica 

en zij beloofde ze in de etalage te hangen, zodat 
de kinderen ze konden zien als ze langsreden. 
Meteen daarna gingen de leden van de ouderraad 
samen met Monica aan de slag om alles een mooi 
plekje te geven. Nu staan de tuinen er prachtig bij 
hoor, een lust voor het oog naast de school! Wij 
boffen maar met zo'n actieve ouderraad op school. 

Team De Kroosduiker 

Nynke, Virgynia, Noa en Hanna met 
Griekse kruiken van papier-maché.

Werken in het 
Westzijderveld
Als Westzaners hebben we het geluk midden 
tussen natuurgebieden te wonen, of het nu de 
Reef, het Westzijderveld of het Guisveld is. Deze 
natuurgebieden hebben de status van Natura 
2000, wat inhoudt dat de vogels en de habitat 
(de leefomgeving voor de planten en de dieren) 
beschermd zijn. Als je dan bedenkt dat er in heel 
Noord-Holland 19 van dit soort gebieden zijn, 
dan wonen we als Westzaners op een heel bij-
zondere plek.
Om deze gebieden in stand te houden voert 
Staatsbosbeheer hier het beheer uit. Bij dit 
beheer zijn ook vrijwilligersgroepen actief. 
Voor onze groep in het Westzijderveld kunnen 
we best wat extra handen gebruiken. Eens per 
maand, afwisselend op zaterdag- of zondagoch-
tend, gaan we aan de slag met het riet bij elkaar 
harken en het afvoeren ervan naar hopen die op 
het land liggen. Ook zijn er mensen die jonge 
boompjes uittrekken. We doen dit alles om te 
zorgen dat de bijzondere natuur op onze veen-
weidegebieden in stand blijft.

‘s Morgens om 9.30 uur haalt boswachter 
Manouk ons op bij molen De Schoolmeester en 
varen we naar een landje waar Staatsbosbeheer 
het riet al gemaaid heeft. We drinken samen kof-
fie in molen Het Prinsenhof of molen De Jonge 
Dirk en zijn dan rond 13.30 uur weer terug.
As je niet bang bent voor een beetje modder, je 
graag in weer en wind bezig bent en je je liever 
in het zweet werkt dan naar de sportschool te 
gaan, dan is dit vrijwilligerswerk ook vast iets 
voor jou! En natuurlijk hangen we ook wel eens 
op onze hooivork voor een gezellig kletspraatje. 
Heb je zin om een keer mee te werken, mail dan 
naar ank.brand@chello.nl. 

Dit zijn de data voor de werkochtenden: zaterdag 
17 oktober, zondag 15 november, zaterdag 19 
december, zondag 17 januari, zaterdag 20 febru-
ari, zondag 14 maart, zaterdag 3 april Skoon Skip 
(zwerfafval ruimen). Tijdens de werkochtenden 
houden wij ons vanzelfsprekend aan de regels 
van het RIVM.

Margriet Brand en Ank Brand
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Growing a better world together

www.rabobank.nl/zaanstreek

Versterken van de Zaanstreek 
door ons Coöperatiefonds

Rabobank Zaanstreek 

Met donaties uit ons Coöperatief Fonds investeren we een

aanzienlijk deel van onze winst via 'coöperatief dividend' in de

Zaanstreek. Bijdragen in kennis, netwerk en/of geld aan thema's

die iedereen aangaan. Denk aan duurzaamheid, cultuur of het

beter, mooier of gezelliger maken van de leefomgeving. 

Op 22 september 2020 doneerde het fonds aan: 

● IKC de Pyramide voor verduurzaming van hun speelplein;

● Stichting Kinderboerderij Rooswijk voor de renovatie van de

dierenverblijven;

● Stichting Zaanse Pakhuizen voor het opzetten voor een

museum voor de hennepklompmolen. 

Ook een mooi project dat wel een steuntje in de rug kan

gebruiken? Op 15 december vindt de laatste vergadering

van 2020 plaats. Dien je aanvraag vóór 1 december in!

 

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
Wat je dus nooit moet doen is een bramen-
struik planten. Of je moet hem constant in de 
gaten houden en goed leiden, waarbij je elke 
wortelstek die ernaast uit de grond komt met-
een elimineert, of je hebt een groot probleem. 
Dat laatste is bij mij het geval. Denk je dat je in 
het voorjaar alle stekken uit de grond hebt, zie 
je ze nu overal weer terug met lange uitlopers 
waar je je lelijk aan kunt bezeren. En niet alleen 
in mijn eigen tuin, maar ook die van de buren, 
want ik had de moederplant mooi langs het 
hekje geplant. Ik ben bang dat het een jaarlijks 
terugkerend gevecht wordt. 
Wat wel weer een dankbaar gewas is als je het 
met rust laat, zijn de radijsjes. Op een gegeven 
moment zijn het er te veel en groeien ze door 
tot ze te hard worden om nog eetbaar te zijn. 
Dan moet je ze er niet uit halen, maar lekker 
door laten groeien en in bloei laten komen. 
De bloemetjes zijn heel mooi en ook eetbaar. 
Een restaurant zou er wat voor over hebben 
om ze over hun gerechtjes te kunnen strooi-
en. Maar  op een gegeven moment komen er 
peultjes aan. Dat is op dit moment bij mij het 
geval. Die peultjes kun je eten en ik vind ze 
haast nog lekkerder dan de radijs zelf. Dit is 
nou zo’n leuke toegift van de natuur als je niet 
zo heel nauwkeurig je tuin beheert, maar ook 
eens iets anders wil. De blaadjes en bloemen 
van de Oost-Indische kers zijn ook erg lekker. 
Als je ze laat staan en zaad laat schieten heb 
je ze volgend jaar weer. Wat je niet kunt eten 
zijn de bloemetjes van de peterselie. Je zou het 
niet kunnen verzinnen maar deze bloemen zijn 
giftig. Zo zie je maar weer.

Truus Weertman

Spitskool met kerrie en crème fraîche
Bijgerecht
4 personen
Voorbereiding: 10 minuten
Bereiding: 25 minuten

Wat hebben we nodig?
• 1 spitskool, in smalle reepjes gesneden
• 1 grof gesnipperd ui
• 1 teentje knoflook, fijngehakt
• 2 eetlepels kerriepoeder
• 1 theelepel gemberpoeder
• 1 bekertje crème fraîche (125 gr)
• 2 eetlepels olijfolie

Bereiding:
We verhitten de olijfolie in een grote pan en frui-
ten de ui en knoflook even aan. Voeg de kerrie en 
gemberpoeder toe en bak die even mee, er komen 
dan heerlijke geuren vrij! Doe de spitskool erbij 
en schep goed door elkaar. Laat dit geheel onder 
af en toe omscheppen op een laag vuur gaar wor-
den (ongeveer 20 minuten). Roer de crème fraîche 
erdoor en laat dit even doorwarmen. Breng op 
smaak met peper en zout.
Dit spitskoolgerecht smaakt erg goed bij oosterse 
gerechten, maar ga je voor de Hollandse pot dan 

Inmiddels ondervinden wij de herfstachtige dagen al weer aan den lijve(een ouderwetse uitdrukking)! 
Wat trek je in hemelsnaam aan? Gaan we onze kledingkasten weer wisselen van zomer naar winter? Of 
hopen we op nog een paar uitzonderlijke warme dagen? Ik ben al gaan switchen van mouwloze jurk-
jes naar de langemouwenversies. Ook de winterse groenten staan weer voor deur te trappelen. Op dit 
moment zijn er weer volop soorten kool ter beschikking. Dus gaan we voor een gerecht met spitskool.

kan dat ook prima. Lekker bij gebakken aardappel-
tjes en een stukje vlees of vis.

Weetje:
Spitskool is familie van de witte kool. De kool heeft 
een spitse vorm, hij heeft een zachte smaak en is 
wat sappiger en veel lichter verteerbaar dan witte 
kool. Met de spitskool kan je alle kanten op. Koken, 
stoven en roerbakken. De mogelijkheden zijn legio. 
Spitskool wordt meestal vanaf juni geoogst en is 
tot en met maart in het seizoen. Door de teelt in 
het voorjaar krijgt spitskool een spitse punt en een 
lossere structuur. Het is een goede bewaarkool.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Radijsplant met peultjes.

BSO Sportify Kids al drie jaar in Westzaan
Ik zal mij even voorstellen: 
mijn naam is Hanneke Wijt-
ten. Naast pedagoge ben 
ik assistent-leidinggevende 
van Sportify Kids Westzaan 
en drie peuteropvangloca-

ties in Purmerend. Ik werk nu ruim twee jaar voor 
Sportify Kids en doe dit met veel passie en plezier. 
BSO Sportify Kids is al drie jaar gevestigd in de kan-
tine van VVV Westzaan. Wij verzorgen de buiten-
schoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 
jaar en peuteropvang van 2 tot en met 4 jaar. Spor-
tify Kids heeft met haar unieke concept verschil-
lende locaties in Purmerend, Waterland, Hoorn en 
Zaandam. Kinderen kunnen zich bij ons in een vei-
lige en vertrouwde omgeving ontwikkelen. 

Onze visie 
Bij Sportify Kids vinden wij dat elk kind het recht 
heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wij 
vinden het belangrijk dat elk kind daar de moge-
lijkheden voor krijgt. Dit is ons uitgangspunt van 

waaruit wij met de kinderen en met elkaar omgaan. 
De unieke samenwerking van pedagogisch mede-
werkers en sportinstructeurs zorgt elke dag voor 
een leuk en uitdagend aanbod van sport en spel, 
van creatieve en muzikale activiteiten. 

Gerenoveerde BSO 
Sportify Kids Westzaan is gevestigd op sportcom-
plex VVV Westzaan. De kantine van de club is 
onlangs geheel gerenoveerd, waardoor Sportify 
Kids een eigen ruimte tot haar beschikking heeft 
gekregen. Uiteraard maken wij ook volop gebruik 
van de sportvelden en kunnen we hier dagelijks 
onze sportactiviteiten aanbieden aan de kinderen 
van de BSO. De grote buitenruimte biedt ook de 
mogelijkheid om grotere evenementen te organi-
seren, zoals de sportdag op 15 oktober jl. 
Benieuwd naar onze BSO, de vier pijlers waarmee 
wij werken en de locatie? Voor meer informatie: 
www.sportifykids.nl

Hanneke Wijtten
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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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Sponsor een AED en red levens

Het inwonersaantal van Westzaan zit rond 
de 4673, het aantal Automatische Externe 
Defibrillators (AED’s) is veel te weinig voor zo 
een lang lintdorp als Westzaan. Een AED kan 
levensreddend zijn bij hartfalen. 

De defibrillator is zo gemakkelijk in gebruik dat 
iedereen het leven kan redden van een persoon 
die getroffen wordt door een hartstilstand. Een 
heldere stem gidst de gebruiker door elke stap 
van de reanimatie. De geïntegreerde SMART-pads 
(elektroden), die op de borst van de patiënt wor-
den geplakt, voorzien de defibrillator van infor-
matie waaraan de AED zich aanpast. Een AED kan 
zowel volwassenen als baby’s en kinderen redden. 
EHBO’er Bert Berends maakt zich grote zorgen 
over het tekort aan AED’s, want bij calamiteiten 
moet een AED binnen zes minuten aangesloten 
kunnen worden. Iets wat met het huidige aantal 

AED’s niet lukt en bovendien zijn slechts vier van 
de beschikbare AED’s ook ‘s avonds of ‘s nachts 
bereikbaar, namelijk op de volgende locaties: 
 - Dorpshuis De Kwaker
 - Woonzorgcentrum Lambert Melisz
 - Houtman Fysiotherapie
 - Staatsbosbeheer aan de Middel

De AED’s die dag en nacht bereikbaar zijn han-
gen in een buitenkast voorzien van een code en 
zijn aangemeld bij de spoedeisende hulp. In het 
geval dat iemand een hartstilstand krijgt, komt 
bij HartslagNu een melding binnen en krijgt een 
burgerhulpverlener een oproep plus de code van 
de dichtstbijzijnde AED. Deze hulpverlener spoedt 
zich met de AED naar de locatie en verleent reani-
matie. Volgens Bert Berends zouden er voor een 
goede dekking nog vijf AED’s aangekocht moeten 
worden. Zo is bijvoorbeeld vanaf de Middel tot 
aan de dorpskern geen AED beschikbaar. 

Een aanvraag voor subsidie (2019) vanuit het leef-
baarheidsfonds, een fonds dat  is opgericht om 
initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in 
de buurt te ondersteunen, is helaas afgewezen. 
Dit gegeven en de noodzaak tot het minimale ver-
eiste aantal AED’s te komen, heeft de commissie 
Dorpscontact doen besluiten een oproep in De 
Wessaner te plaatsen. 

Oproep: 
Wij vragen aan inwoners en bedrijven die in West-
zaan zijn gevestigd een donatie te doen opdat de 
benodigde AED’s aangeschaft kunnen worden. 
Een AED, inclusief afsluitbare ophangkast kost € 
3113,50. Dit is inclusief jaarlijks onderhoud en een 
servicecontract. Bedrijven of particulieren die een 
bijdrage leveren aan de aanschaf van een AED 

worden, indien gewenst, vermeld in De Wessa-
ner, genoemd bij de eerstvolgende vergadering 
van de commissie Dorpscontact en krijgen een 
naamsvermelding bij de aangeschafte AED.
Hoeveel u doneert, mag u uiteraard zelf weten, 
alle giften zijn welkom. Wilt u doneren of meer 
informatie, dan kunt u contact opnemen met 
Ingrid Jahn, secretaris van commissie Dorps-
contact, dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl of 
06-1717 1793.

Carla van den Puttelaar

Bent u via e-mail of persoonlijk bij de commis-
sie Dorpscontact aangemeld, dan ontvangt u 
de notulen bij de uitnodiging voor de volgen-
de vergadering. Wilt u op de hoogte worden 
gehouden, meld u dan aan bij:  Ingrid Jahn, 
secretaris commissie Dorpscontact Westzaan, 
Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan. 075-6153 348 
of 06-1717 1793. E-mail:
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

De AED-groep Burgemeestersbuurt. Vlnr Kees Ruck, Marcel 
Bes, Paul van Deursen en Peter Koe.

Prietpraat van peuters
Wij hebben een aantal leuke uitspraken van 
onze peuters voor u op een rij gezet. Voor de 
privacy van onze peuters noem ik ze P.

P zit een appel te eten en kijkt met een vies gezicht 
naar de juf. P zegt: ‘Juf, dit is de vieste appel van de 
hele wereld.’
P vraagt: ‘Juf, van wie heb jij die nieuwe beker 
gekregen?’ Juf: ‘Die heb ik van de andere juf gekre-
gen.’ P begint te stralen en zegt: ‘O wat leuk, dan 
zijn jullie beste vrienden.’
P krijgt een T-shirt aan uit zijn reservekleding. Juf: 
‘Kijk, we trekken dit T-shirt even aan’. P: ‘Is die van 
mij?’ Juf: ‘Ja, die is van jou.’ P: ‘Jee, wat een lelijk 
ding.’
Juf trekt P zijn schoenen aan omdat zijn moeder er 
is om hem op te halen. P heeft een vest aan en wil 
het uitrekken. Juf: ’ Laat je vest maar aan het is te 
koud op de fiets zonder vest.’ P: ’Mama heeft hem 
ook niet aan.’ Juf: ’Nee, maar mama moet hard trap-
pen en jij zit stil.’ P: ’Nee hoor, ik moet praten.’

P kijkt juf aan en zegt:  ’Juf,  jij bent toch wel al een 
beetje oud.’ Juf zegt : ‘Ja hoor lieverd, ik ben wel al 
een beetje oud.’ P: ‘Nou ja, dat geeft niks hoor.’
Juf heeft ‘s morgens verteld dat er een mevrouw 
van de Bieb komt voorlezen. Aan tafel tijdens het 
eet- en drinkmoment zegt juf: ’Jullie moeten goed 
drinken, want het is heel warm buiten en anders 
worden jullie niet lekker en kunnen jullie niet goed 
spelen.’ P: ’Juf, heeft die mevrouw van de Bieb ook 
wel goed gedronken, anders kan ze niet voorlezen.’
Juf: ‘Ga je zo lekker even slapen?’ P: ’Nee hoor, ik 
heb mijn slaap thuis gelaten.’
P zit naast juf aan tafel. Een ouder gaat weg en zegt 
tegen de juf: ‘Tot vanmiddag, werk ze vandaag.’ P 
kijkt juf aan en zegt: ‘Juf, jij gaat toch helemaal niet 
werken vandaag?’

Monique van Westrop 
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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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Oliebollen te koop
Burgerijsclub Lambert Melisz bakt ze weer 
behoorlijk bruin, en lekker, aan het einde van 
2020. Doordat onze eerste oliebollenactie goed 
in de smaak viel, bij ons en bij oliebollen etend 
Westzaan, gaan we er gewoon nog een jaar voor.
Daarom zullen we op 31 december weer klaar-
staan om Westzaan van oliebollen te voorzien. 
Met liefde gebakken als u ze bestelt via het for-
mulier! Graag de formulieren inleveren voor 28 
december. De adressen waar u de bon in de brie-
venbus kunt stoppen staan op de bon. We zien 
u graag terug op 31 december in de kantine van 
de ijsclub!

IJsclub Lambert Melisz, Antoon Kuiper

De bestelling/strook kunt u inleveren bij deze onderstaande adressen:
N. de Boer, Zuideinde 7 • M. Bron, ‘t Hoenstraat 5 • S. Kuiper, Zuideinde 184 
• M. Oudkerk, J.J. Allanstraat 84 • J. Hotting, J.J. Allanstraat 240 • 
Bloemenhuis Alberts, J.J. Allanstraat 335 • G.J. Kat, Palm-boomstraat  25 •  
A. Kuiper, Lambert Meliszstraat 72 • G. Brandt, Burgemeester  Verstegen-
straat 33 • M. Booy, Middel 140.

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

NAAM:

TELEFOON:

AANTAL:

Tijd voor oliebollen!

X  MET KRENTEN & ROZIJNEN X  ZONDERAANTAL:

De bestelling/strook kunt u inleveren bij deze onderstaande adressen:
N. de Boer, Zuideinde 7 • M. Bron, ‘t Hoenstraat 5 • S. Kuiper, Zuideinde 184 
• M. Oudkerk, J.J. Allanstraat 84 • J. Hotting, J.J. Allanstraat 240 • 
Bloemenhuis Alberts, J.J. Allanstraat 335 • G.J. Kat, Palm-boomstraat  25 •  
A. Kuiper, Lambert Meliszstraat 72 • G. Brandt, Burgemeester  Verstegen-
straat 33 • M. Booy, Middel 140.

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

NAAM:

TELEFOON:

AANTAL:

Tijd voor oliebollen!

X  MET KRENTEN & ROZIJNEN X  ZONDERAANTAL:

Reuring
Zaterdag 26 september was Marion Mode op 
bezoek. Deze dames- en herenmodezaak komt 
een paar keer per jaar bij Lambert Melisz langs. 
De bewoners en mensen van buiten kijken hier 
altijd naar uit, zeker nu in deze stille tijd. De 
ouderen gaan vanwege het virus al een paar 
maanden niet shoppen, dus hoe geweldig is het 
als de mode naar je toe komt. Er werd gekeken, 
gepast en zeker ook veel gekocht, zowel door 
de dames als de heren. Blij, voldaan en tevre-
den ging men met de nieuwe jas, trui, blouse of 
broek naar huis. 

Afgelast
Helaas is er besloten dat de bingo, het wijkres-
taurant en het sjoelen vanwege het weer toe-
nemende aantal besmettingen niet starten in 
de maand oktober. Wel heeft het wijkrestaurant 
een patatmiddag verzorgd. Het was een wel-
kome afwisseling om weer eens met elkaar aan 
tafel te zitten. Het koffieuurtje gaat wel gewoon 
door, maar ook dat wordt per week bekeken.

Sint en Kerst
Als de volgende Wessaner uitkomt, zitten we al 
bijna in november en wij houden ons hart vast 
dat ook het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest 
niet kunnen doorgaan. Maar één troost: mocht 
dat zo zijn, dan zullen de kerstbomen en de vele 
lichtjes Lambert Melisz omtoveren tot een sfeer-
vol geheel.
Beste bewoners, houd de moed erin en let een 
beetje op elkaar. Blijf vooral gezond en neem de 
anderhalve meter in acht zolang dat nodig is.

Marion Bruins

Activiteiten Lambert Melisz

De Groene Koets rijdt weer
Dorpsbus De Groene Koets heeft op 1 september 
een voorzichtige start gemaakt. Hoewel er passa-
giers zijn die nog schromen om de bus te bestel-
len en er ook chauffeurs zijn die aarzelen,  wordt 
er toch weer gereden.  De gezondheid van pas-
sagiers en chauffeurs gaat echter boven alles. De 
richtlijnen van het RIVM inzake desinfecteren, 
mondkapjes, 1,5 meter afstand enzovoorts maakt 
het allemaal niet gemakkelijk. Daarnaast is het met 
de straatwerkzaamheden in het dorp ook lastig rij-
den. Maar de firma Beentjes is behulpzaam bij de 
bereikbaarheid.

De Kwaker
Het dorpshuis was de laatste weken alleen bereik-
baar vanaf de Zuid. Nu wordt het parkeerterrein 

opnieuw bestraat en is de Kwaker straks weer vanaf 
beide kanten bereikbaar voor alle verkeer.  Ook de 
fietsvoorzieningen zijn verbeterd. Tijdelijk parke-
ren voor auto’s is mogelijk op het terrein tegenover 
De Kwaker.

Langzaam worden er weer activiteiten in De Kwa-
ker opgestart. Maar ook hierbij staat de gezondheid 
van de deelnemers voorop. De laatste berichten 
vanuit het kabinet wijzen op het aanscherpen van 
de regels en het betrachten van terughoudend-
heid. Het motto luidt: Wees voorzichtig en pas op 
je zelf.

Martin van ‘t Veer
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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…

Jeroen Duijvestijn
      06 48508795

     info@gitaarlesaandemiddel.nl

www.gitaarlesaandemiddel.nl

Neem contact op voor 
een gratis proefles!

  
  
  
  
  
  
  

 Hatha Yoga 
 Yin Yoga 
 Workshops 

Speciale lessen  
  

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL 
06 30 24 58 85 

 
Lid Vereniging Yogadocenten  

Nederland 
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Aan de efficiency van zijn grote advertentie in De Wessaner voor drie bedrijven tegelijk kan 
men al het zakelijk inzicht van Alex herkennen. Zijn bedrijfs(verzamel)gebouw op J.J. Allans-
traat 334 biedt namelijk onderdak aan drie bedrijven. Zij werken daar regelmatig met elkaar 
samen en profiteren zodoende van elkaars kennis. Dat zit namelijk zo: de echtgenote van Alex 
runt samen met haar zuster het creatieve bedrijf Zusjez & Stijl in een deel van de werkplaats, 
terwijl ES Administraties, dat geleid wordt door Bettie Steutel, vanuit de kantoorruimte haar 
klantenkring bedient. Over de Zusjes & Stijl schreef ik al eerder en ES Administraties staat voor 
het volgende nummer van De Wessaner gepland. Voor nu leggen we de focus op Alex Hage-
naar, die als de grote organisator gezien mag worden. 

In principe is Hagenaar Bouw B.V. een bouwbe-
geleidingsbedrijf, dat door zijn kennis van het 
inschakelen van de juiste en ervaren zzp’ers bouw-
opdrachten en projecten tot een succesvolle ople-
vering begeleidt. Alex deed de hiervoor benodigde 
ervaring op gedurende vele jaren als projectleider 
bij een gerenommeerd bouwbedrijf in Zaandam. 
In januari 2013 startte hij Hagenaar Bouw en na 
enkele succesvolle opdrachten realiseerde hij in 
2017 aan de J.J. Allanstraat tot in de finesses zijn 
eigen ruim bemeten woning. 
Voordat hij met de bouw van dit flinke huis startte, 
maakte hij eerst een maquette van het bouwplan, 
waarin hij ook de meubels op schaal aanbracht. 
Toen kwam hij erachter dat zijn woning grotere 
meubels vereiste dan gemiddeld, maar gezien zijn 
kennis van timmerwerk, kasten en meubels maken 
was dat geen probleem. Op de foto van Alex bij dit 
artikel ziet u hem, gezeten in de ontvangstruimte 
van het bedrijf, naast zijn maquette. 
Fijn timmerwerk, zoals voor deze maquette, is al 
sinds zijn jeugd de grote passie van Alex. Hij doet 
’s avonds na zijn dagelijkse werkzaamheden als 
bouwbegeleider niets liever dan dit en kan zich 

daarin helemaal uitleven. Zijn vrouw Regina moet 
hem in de avond tijd meegeven om te stoppen, 
anders komt hij door zijn hobby slaap te kort.  
Ook de beide Zusjez varen hier wel bij. Ook voor 
hen maakt hij in de avonduren veel kunstzinnige 
lifestyle-attributen. Ook bij zijn dagelijkse werk-
zaamheden komen voor zijn projecten veel tim-
merklussen voor, zoals voor deuren, kozijnen, 
ramen en kasten die in de goed uitgeruste werk-
plaats gereed worden gemaakt. Ook particuliere 
klanten kunnen met hun wensen en verlangens 
voor zaag en timmerwerk voor (laden)kasten en 
tafels op maat et cetera bij Alex terecht. 
Een andere activiteit van het bedrijf is het opsporen 
van lekkages in gebouwen. Alex beschikt hiervoor 
over een warmtebeeldcamera, die het verloop van 
vloerverwarmingsleidingen toont. Ook kan hier-
mee de isolatiewaarde van een woning worden 
bepaald. De camera geeft duidelijk aan waar nog 
isolatie moet worden aangebracht. 

Alex werkt overwegend voor bedrijven, scholen 
en woningbouwverenigingen gelegen in Noord-
Holland, waar hij in de afgelopen jaren een vaste 

klantenkring heeft opgebouwd. Maar ook het 
zogenaamde burgerwerk voor particulieren heeft 
zijn interesse. In Westzaan realiseerde hij kortgele-
den in plan De Witte Vos de afbouw van een van 
de 14 woningen die als casco was opgeleverd. Hij 
verzorgde er al het elektra-, loodgieters- en tegel-
werk en leverde de woning compleet afgetimmerd 
met kasten en op maat gemaakte tafels af. De veel-
eisende opdrachtgever had hiervoor 
vastomlijnde ideeën aangeleverd die Alex met 
graagte realiseerde en tot in de perfectie uitvoer-
de. Kortom Alex gaat graag grote uitdagingen aan 
en voor de opdrachtgever is hij als enig aanspreek-
punt voor alle werkzaamheden een welkome 
oplossing. 

Alex is tijdens de uitvoering van zijn projecten veel-
al als timmerman (zijn grote hobby) zelf aanwezig 
om zijn diverse ingehuurde zzp’ers aan te sturen. 
Ook installeert hij regelmatig een door zijn klant 
gekochte keuken, of liever nog, een eigenhandig in 
zijn werkplaats op maat gemaakte keuken. 

Alex Hagenaar Bouw B.V. 
levert maatwerk

ADVERTEERDER UITGELICHT
T E K S T  E N  B E E L D  -  R O L F  S T I G T E R

Sinterklaas museum gesloten
In de afgelopen 13 jaar is het museum alleen maar 
gegroeid, en is er een enorme collectie die menig-
een verrast en boeit.

Door diverse schenkingen van bezoekers de afge-
lopen jaren, hebben we een hele mooie collectie 
kunnen vergaren.

Maar dit jaar is het Sinterklaasmuseum door 
COVID-19 ontwricht, de deuren blijven dit jaar 
dicht.

Wat is het nu toch een rare tijd, We raken in dit jaar 
bijna alle leuke dingen en feestjes kwijt.

Ook voor het Sinterklaasmuseum is het dit jaar,
over en uit, gewoon klaar.

Wij, Markjan en Dewi Fraij, vinden dat echt niet 
fijn, maar voor alle regels en maatregelen zijn we 
gewoon te klein.

Volgend jaar zullen wij alles uit een dubbele laag 
stof moeten halen, het is voor nu niet anders maar 
het is wel enorm balen.

Ook voor de kinderen is er geen cadeautjesboom, 
het lijkt wel een slechte droom.

Onze voortuin zal uiteraard wel volledig in sinter-
klaasstijl versierd zijn, zodat Sinterklaas tijdens de 
intocht kan genieten van de tuin, dat is natuurlijk 
erg fijn.

Dit verloren jaar gaan we gebruiken om alles eens 

grondig te inspecteren, en om mooie nieuwe din-
gen te creëren.

Zodat u volgend jaar weer met verbazing kan 
genieten, van een vernieuwd museum met Sinter-
klaas en heel veel pieten.

Wij gaan ervan uit dat we in 2021 gewoon weer 
opengaan, en we zien u allemaal dan graag weer 
binnen komen lopen.

Wij hopen dat u ondanks alles van de sinterklaas-
tijd geniet, doet u hem de groeten als u hem ziet?

Verdere (actuele) informatie over het Sinter-
klaasmuseum kunt u vinden op onze facebook-
pagina Sinterklaasmuseum Westzaan of op 
onze website:
www.sinterklaasmuseum-westzaan.nl 



20

Voor een 
stralend & 
gezond gebit!

J.J. Allanstraat 322, 1551 RT Westzaan,  075-7711481
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075-6218845 010-4625985

Provincialeweg 21a Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie 3047 BB Rotterdam

 

kwaliteit van � on tot b� d

J.J. Allanstraat 350a, Westzaan  |  075 - 61 22 981  |  info@bekavlees.nl  |  www.bekavlees.nl

Onze winkel is elke zaterdag geopend 
van 09.00 tot 13.00 uur.

BEKIJK ONS AANBOD
                   OP DE WEBSITE

het beste RUNDVLEES
UIT UW EIGEN WESTZAAN

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
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K O L O M P U Z Z 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

Deze maand weer een prijspuzzel. U kunt de oplossing insturen naar de vermelde adressen. Onder 
de juiste inzendingen wordt een cadeaubon van 50 euro verloot. De oplossing van de doorloper 
in het vorige nummer is VINGERTJESFABRIEK, de naam bijnaam van de voormalige blikfabriek in 
Krommenie.

1   kleverig broodsmeersel
2   flikkeren, regelmatig oplichten 
3   tekst in zich opnemen
4   mistig
5   gevlochten touw
6   binnenwatertje
7   tweedehands
8   zoete witte wijn

9   knechten
10 duo
11 dierentuin in Apeldoorn
12 opeenhoping van aardgas
13 dierlijke uitwerpselen
14 aangehaalde tekst
15 danseres

1 p
2 i n

3 e
4 v g

5 o
6 l

7 c i
8 c o

9 e e
10 r

11 h
12 l

13 s
14 i t

15 l a

Als je alles juist hebt ingevuld lees je in de groene kolom van boven naar beneden een 
Zaanse uitdrukking die betekent ‘het bord helemaal schoonlikken’.

Open huis in de 
Zuidervermaning

Tijdens het open huis is er een verkoop/expositie 
van artistieke etagères van glas. De objecten zijn 
gemaakt door de Zaanse kunstenares Irma Fon-
tijn. Zij volgde haar opleiding aan de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten in de Haag. 
Als beeldend kunstenaar ligt haar kracht in het 
samenstellen van bijzondere composities door 
een onverwachte combinatie van objecten, 
accessoires en rekwisieten. Ze heeft altijd al een 
voorliefde voor mooi glaswerk gehad. De com-
binatie van antiek glas uit de jaren 20/30 met 
modern glas zorgt voor verrassende resultaten. 
De authentieke en artistieke etagères hebben 
fraaie composities en kleuren. Alle exemplaren 
zijn uniek en in verschillende genres.
De etagères zijn prachtig als decoratie, maar 
ook handig bij een high tea, borrel of feestje om 
lekkernijen op uit te stallen. Een heerlijk cadeau 
voor uzelf of een ander. Ware ‘parels van glas’!

Datum: Zondag 15 november van 12.00 tot 16.00 
uur. De toegang is vrij.
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Bent u op  
zoek naar advies  

over verzekeringen, 
hypotheken, financiën 

of pensioen?

Westzijde 318, Zaandam  
T 075 - 616 17 17

www.drvr.nl

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

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

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

DE KINDERTUIN  PeuterSpelen
 Voor- en Naschoolseopvang

 Kinderdagverblijf

Uitvaartverzorging
Dag & Nacht bereikbaar

023 - 5 371 375
opbaargelegenheid

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

Gré Luttik Ruud Kerkhoff

Wandelweg 41B • 1521 AB Wormerveer
Tel.: 075 - 621 21 08 • info@renaudwitgoed.nl

W W W . R E N A U D W I T G O E D . N L

EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

INSTALLATIEMAN
www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

Jaap de Boerstraat 20, 1551 GP Westzaan
e-mail: info@installatieman.nl
Telefoon: 06 - 532 04 561

renovatie
onderhoud 
service

Administratie & Belastingen voor Particulieren, ZZP’ers, Starters en MKB
info@esadministraties.nl • 06 – 284 31 867 • www.esadministraties.nl

J.J. Allanstraat 334 / 1551 RT Westzaan

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

Edmund Burke zei: Bijgeloof is 
de religie van de zwakke geesten.

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 november 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 
19 november 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
De diensten zijn in de Kooger Vermaning
 1 nov 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
 8 nov 10.00 uur ds. Truus de Boer
 15 nov 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
 22 nov 10.00 uur ds. Marianne IJspeert
 29 nov 10.00 uur  ds. Jaap Brüsewitz 

Christelijke Gereformeerde Kerk
De diensten zijn in Westzaan, J.J. Allanstraat 185
Wilt u onze gast zijn? Graag aanmelden via 
bertbax@zonnet. 
 1 nov 9.30 uur en 16.00 uur ds. H.J.Th. Velema,  
  Hoogeveen
 8 nov 9.30 uur en 16.00 uur ds. C. van Atten,   
  Leiden
 11 nov Dankdag voor gewas en arbeid
  15.30 en 19.30 uur ds. J. van Dijken,   
  Nieuw-Vennep
 15 nov 9.30 uur ds. B. Reinders, Capelle a/d IJssel
  16.00 uur ds. C.D. Affourtit, Amsterdam
 22 nov  9.30 en 16.00 uur ds. G. v/d Groep, Heerde
 29 nov 9.30 en 16.00 uur ds. J. Westerink, Urk

Gereformeerde gemeente Westzaan
Van harte welkom om de diensten te bezoeken. 
Graag wel aanmelden via 
GerGemWestzaan@kpnmail.nl
 1 nov 10.00 uur leesdienst en 15.30 uur 
  ds. J. IJsselstein
 8 nov 10.00 en 15.30 uur leesdienst
 11 nov 19.30 uur ds. G.P. van Nieuw Amerongen
 15 nov 10.00 en 15.30 uur 
 22 nov 10.00 uur leesdienst en 15.30 uur 
  ds. P. Mulder
 26 nov 19.30 uur ds. L. Blok
 29 nov 10.00 uur leesdienst en 19.00 uur 
  stud. M. Boersma

Protestantse Gemeente Westzaan
 1 nov 10.00 uur ds. E. Post, Huis ter Heide
 8 nov 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 15 nov 10.00 uur ds. T. Wielsma, Uithoorn
  17.00 uur popdienst in Zaandijk
  Ook online. Zie elders in De Wessaner
 22 nov 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
 29 nov 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

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

 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


