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Gepokt en gemazeld!

Tieners en 
schoolkeuze
Als langdurig zieke kleuter heb 
ik de kleuterperiode voorname-
lijk doorgebracht in het zieken-
huis of thuis op de bank en miste 
ik flink wat schoolse voorberei-
ding voor de basisschool. Ik kon 
het wel bijsloffen op school, 
maar het bleef jarenlang op de 
tenen lopen. Gelukkig ging ik 
met twaalf jaar, gelijk met de 
invoering van de Mammoetwet, 
naar het voortgezet onderwijs. 
Ik vond het een verademing om 
me eindelijk eens op mijn eigen 
tempo en niveau verder te kun-
nen ontwikkelen. Het leerstof-
jaarklassensysteem verdween 
en ik voelde me gelukkiger dan 
ooit op school. 
Ik volg met grote interesse de 
ontwikkelingen van de pilot 
10-14-scholen. Kinderen blij-
ven daar tot hun 14e jaar op de 
zogenaamde tienerschool. Pas 
daarná stromen ze door naar 
het vmbo, de havo of het vwo en 
krijgen zo meer tijd om te ont-
dekken wat ze willen en kunnen 
voordat een keuze voor het ver-
volgonderwijs wordt gemaakt. 
De vergelijking met de Mam-
moetschool ligt voor de hand. 
Ik werd met het overgangsrap-
port van havo-drie naar havo-
vier op mijn 15e toegelaten tot 
de  Gemeentelijke Kweekschool 
voor kleuterleidsters bij het 
Montessorionderwijs. Vanaf 
daar viel ik als een blok voor het 
onderwijs, om pas eind van dit 
schooljaar, na 47 dienstjaren, als 
orthopedagoog af te zwaaien bij 
het onderwijs. Dus ik mag nog 
éven door. 

Linda Wessels,
redactie De Wessaner

Kleine attentie van De Zonnebloem

Wat een bizar jaar hebben we bijna 
achter de rug. Wij van De Zonne-
bloem konden, net als ieder ander, 
niets organiseren voor onze gasten. 
De jaarlijkse boottocht, de regiova-
kantie in oktober naar Elsloo en ons 
hele jaarprogramma waar de gasten 

zich voor ingeschreven hadden, gin-
gen niet door. Zelfs de jaarlijkse loten-
verkoop langs de deur hebben we 
niet kunnen doen. Helaas is de digi-
tale verkoop van loten in Westzaan 
heel erg mager geweest. Maar het 
belangrijkste is natuurlijk de gezond-

heid van gasten en vrijwilligers.
Wat wij wel hebben kunnen doen, is 
af en toe een kleine attentie bij onze 
Zonnebloemgasten langsbrengen. 
Zo hebben we in oktober bij alle 
gasten een zakje fruit met een mooi 
gedicht gebracht. 
Hoe 2021 gaat verlopen is voor ieder-
een de vraag, maar hopelijk komt er 
snel een vaccin en krijgen we wat 
bewegingsvrijheid. 

Als u als Zonnebloem-gast graag een 
keer iemand wilt spreken, is dat natuur-
lijk ook mogelijk. Laat het ons weten 
op telefoonnummer 06-2442 1811.                                                                                                 
Namens alle vrijwilligers van De Zon-
nebloem afdeling Westzaan wens ik u 
het allerbeste.

Anneke van ’t Hoff-Martens
De Zonnebloem verrast met fruit. Links Annie van Westrop en 
rechts Anneke van ’t Hoff-Martens.

Gortspeldenregen in Het Prinsenhof
Eind februari had de maalploeg 
van Het Prinsenhof de traditionele 
molentrip op haar programma staan. 
Altijd een succes. In hotel De Prins 
werden maar liefst vier leden van 
onze maalploeg vanwege hun grote 
verdiensten verrast met een ‘gort-
speld’. Gerrit Volkers, vanaf nu ‘De 
Gouwe’, maalt al 50 jaar, Jan Koops 
ruim 33 jaar en Bertus Smit 25 jaar. 
Bart Nieuwenhuijs kreeg vanwege 
zijn grote kennis en verdiensten als 
molenrestaurateur ook een gort-
speld. Roos Nieuwenhuijs, Barts echt-
genote en bekwaam zilversmid, is de 

bedenkster en de ontwerpster van 
de bijzonder geslaagde ‘gortkorrel’ in 
goud en zilver.

Tijdens de bijeenkomst in De Prins 
werd ook stilgestaan bij het recente 
overlijden van de maalploegleden 
Henk Sombroek en Cees Lienos. Een 
groot verlies voor onze maalploeg. 
De aanwezige bestuursleden van 
de Zaansche Molen, Andre Drost 
en Dennis Dirkzwager, lieten weten 
de grote en langdurige inzet van de 
maalploeg van Het Prinsenhof zeer te 
waarderen. Gerrit Volkers benadrukte 

dat de maalploeg zich altijd gesteund 
heeft gevoeld door het bestuur van 
de Zaansche Molen. Wij worden in 
niets beknot!

Fred Eerenberg
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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

Heeft u ook weer zo’n zin in de kerst, gezellig samenzijn met 
familie en vrienden, de kerstboom weer versierd, 

de brandende lichtjes….

Helaas heeft het coronavirus dit jaar veel invloed op ons 
samenzijn, daardoor hebben wij besloten om een heerlijk 

kerstmenu voor thuis voor u samen te stellen. 
Dit menu kunt u heel gemakkelijk thuis bereiden, 

en wij verzorgen de ingrediënten om er een 
heerlijke avond van te maken.

De afgelopen weken zijn wij volop bezig geweest om voor u een 
compleet verzorgd 4 gangen kerstmenu samen te stellen, met 

keuze in het voorgerecht, de soep en het hoofdgerecht. 
Bij het menu verzorgen wij een uitgebreide omschrijving hoe 
u de voorbereidingen moet treff en en hoe de producten opge-
warmd moeten worden. Tevens kunt u dit ook nog nalezen 
op onze website. Wij zorgen dat de producten al zo goed als 
voorbereid zijn, dus het is een kleine moeite om het op tafel 

te zetten, en u kunt genieten van een heerlijke ontspannen en 
gezellige avond.

Voor reserveringen kunt u onze website raadplegen
www.deprins-westzaan.nl of telefonisch op 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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Als je dan vlees eet, 
laat het dan zulk vlees zijn 
De ontwikkelingen bij Jongwijs staan niet stil. 
Zo komt in de lunchroom van Jongwijs naast 
een vegan-menukaart ook een menukaart 
met vlees en vis. Oprichter Simon Douw vroeg 
chef-kok Sylvester van Westrop (nu werkzaam 
bij Gasterij ’t Woud) de menukaarten op zich 
te nemen. Afgelopen week hebben de jagers 
van Westzaan voor Sylvester op de weilanden 
gejaagd op wilde ganzen.

Waarom wordt er op deze ganzen 
gejaagd? 
Sylvester: De gans geeft grote overlast voor boe-
ren. De ganzen eten grote stukken van de weilan-
den kaal, die eigenlijk bedoeld zijn voor de koeien 
en weidevogels. De gans zelf is een moeilijk stuk 
vlees. De een zegt dat je hem kan bakken als een 
biefstuk, maar dan vinden mensen hem al snel taai. 
Zelf ben ik hem momenteel aan het pekelen en 
daarna wordt hij gerookt. Van de poten kan worst 
of paté worden gemaakt.

Kook je altijd met duurzaam vlees?
Sylvester: Ja, zoveel mogelijk. Straks in Jongwijs 
natuurlijk wel, want dan is het hele doel om zo 
lokaal en duurzaam mogelijk te koken. Daarom kie-
zen we hier om samen te werken met Beka-vlees. 
Dit is vlees van gezonde biologische koeien die een 
goed leven hebben gehad in Westzaan. Bij Gasterij 
’t Woud werk ik ook met Nederlandse dubbeldoel-
koeien, wat inhoudt dat ze eerst gebruikt worden 
om melk te geven en daarna om een goed stukje 
vlees van te krijgen. Bij Jongwijs gaan we alles van 
de koe gebruiken, dus niet alleen de luxe delen. 

Zou je mij kunnen vertellen wat echt 
duurzaam vlees is?
Sylvester: In mijn ogen is duurzaam vlees wild vlees 
waar op wordt gejaagd vanwege overlast of van-
wege een overschot in Nederland. Zoals de herten 
in het duingebied in Zandvoort. Maar onder duur-
zaam vlees valt ook goed verzorgd rundvlees, zoals 
het vlees van Beka-vlees. 
Annigje van Beka-vlees: Bij Beka komt het vlees van 
gezonde vleestypische koeien. Ons weiland wordt 

met de koeien beheerd ten behoeve van onder 
andere de weidevogels. Het vee loopt van het 
voorjaar tot de herfst vrij rond op weilanden in de 
polder van Westzaan. We werken dan ook volgens 
de gedragscode natuurbeheer.
Sylvester: Het vlees op de menukaart van Jongwijs 
is altijd lokaal, biologisch en duurzaam, zoals bij 
Beka. Er zal ook wild te vinden zijn op de menu-
kaart. Hoe? Dat is een verrassing voor later.
Sylvester: Bij Beka-vlees viel me op dat de koeien er 
gezond uitzagen. De koeien leven ruim en waren 
goed in model. Echt goed om te zien. 
Annigje: Door de extensieve manier van vee hou-
den is de kans op ziekte bij onze runderen nihil. 
De koeien lopen in ruime, kruidenrijke weilanden, 
waardoor deze weilanden geschikt zijn voor wei-
devogels om te broeden en hun kuikens groot te 
brengen. Wanneer de koe twee à drie keer gekalfd 
heeft, wordt ze klaargemaakt voor de slacht. We 
regelen hier zelf het transport van de koe, want we 
willen dat dit diervriendelijk verloopt. 

Deze kerst is er een kerstproeverij bij Jongwijs, te 
bestellen als een kerstpakket. Zowel een vegan-
optie als met vlees. Het mooie van deze kerstproe-
verij is dat alle producten van Zaanse makers zijn. 
Ze hebben iets met elkaar gemeen: de passie voor 
hun ambachtelijke kwaliteit, het trouw zijn aan 
oude tradities en het openstaan voor de toekomst. 
Zo ontdekken we samen nog maar weer eens hoe-
veel moois er in de Zaanstreek wordt gemaakt. Wil 
je meegenieten van de kerstproeverij? Kijk dan 
eens op www.menu.jongwijs.nl.

Buiten-gewoon 
bij Galerie 
Staphorsius
Eerder deze maand opende Galerie Staphor-
sius de deuren voor ‘Buiten-gewoon’, een breed 
samengestelde expositie van schilderijen, aqua-
rellen, grafiek en objecten van tientallen kunste-
naars met thema’s variërend van het landleven, 
wildlife, maritiem en stillevens. Van (Zaanse) 
‘kleine meesters’ voor kleine prijzen tot museaal 
werk van gerenommeerde kunstenaars.

Zo is er fraaie selectie schilderijen te zien van 
Freek Engel (1872-1958), met het Hollandse land-
schap met dieren, en dan vooral koeien, als zijn 
favoriete onderwerp. Hiermee groeide Engel 
uit tot een van de belangrijkste ‘veeschilders’ in 
Nederland. In 2009 verscheen zijn biografie ‘Een 
wereld van weiden en water’. Maritiem werk is 
onder meer vertegenwoordigd met havenge-
zichten van Evert Moll (1878-1955), die zijn naam 
vestigde met zijn werk van de Rotterdamse 
haven, waar hij zich liet inspireren door de dyna-
miek van het havenbedrijf. Ook is in de expositie 
werk te zien van naaldkunstenares Cécile Drees-
mann (1920-1994). Haar naam staat bijna syno-
niem voor borduren. Ze ontwikkelde in haar 
kunst een geheel eigen stijl, door bijvoorbeeld 
ook (half)edelstenen in haar werk toe te voegen.
Verkoopexpositie ‘Buiten-gewoon’ is tot 26 
december te zien in Galerie Staphorsius, J.J. 
Allanstraat 287b 1551 RG Westzaan. Telefoon: 
075-6143 000, website: staphorsius.nl

Freek Engel - Gezicht op Assendelft.

Evert Moll - Haven van Rotterdam.

Kerstpresentje van de 
Samenwerkende Kerken
Dit jaar kan er in verband met corona geen kerst-
viering voor 70-plussers plaatsvinden in Lambert 
Melisz. Wel wordt er bij alle 70-plussers een kerst-
presentje en de kersteditie van de Elisabethbode 
bezorgd. Het kerstpresentje is net als vorig jaar 
gemaakt door leden van het dagactiviteitencen-
trum  van De Zonnehoek in Krommenie.
Het rondbrengen wordt georganiseerd door de 
Doopsgezinde Gemeente, de Rooms-Katholieke 
Kerk, de Christelijk Gereformeerde Gemeente en 

de Protestantse Kerk. Volgend jaar willen we, indien 
mogelijk, voor de 70-plussers van Westzaan in 
Lambert Melisz weer de kerstviering organiseren.

We wensen u namens de Samenwerkende  Kerken 
van Westzaan een goede decembermaand en 
een voorspoedig 2021.

Lina van der Blom
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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.
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Word vriend of donateur van stichting ’t Reght Huys

Het prachtige Reghthuys in het hart van de Kerk-
buurt kent iedereen, al was het alleen maar omdat 
je er altijd omheen moet. Maar ook van binnen is 
het bijzondere interieur de moeite waard. Iedereen 
zal zich kunnen voorstellen dat het onderhoud van 
dit gebouw een kostbare aangelegenheid is: denk 
alleen maar aan het aanleggen van een alarmin-
stallatie zodat de schilderijen van Chris en Willem 
Jansen in het Reghthuys weer tentoongesteld kun-

nen worden. Of de restauratie en stoffering van de 
oude antieke stoelen uit de Reghtzaal of vervan-
ging van de kleden op de tafels of… Om dit alles 
mogelijk te maken zijn wij op zoek naar vrienden, 
naar u dus!
Wat vragen wij? Als vriend betaalt u een jaarlijkse 
bijdrage van € 250, € 100 of € 50 maar daar krijgt 
u wel iets voor terug! Er zijn verschillende arrange-
menten:

Arrange-
ment

Voordelen

€ 250 Eenmaal per jaar gratis gebruik van 
een zaal voor een dagdeel;  
€ 2,50 pp korting op toegangs-
kaartje voor een Reghthuysevent 
(max 4 personen)

€ 100 Eenmaal per 2,5 jaar gratis gebruik 
van een zaal voor een dagdeel; 
€ 2,50 pp korting op een toegangs-
kaartje voor een Reghthuysevent 
(max 2 pers)

€ 50 Eenmaal per 5 jaar gratis gebruik 
van een zaal voor een dagdeel; 
€ 2,50 korting op een toegangs-
kaartje voor een Regthhuysevent

schoon-
maak-
kosten

Voor het gebruik brengen wij 
€ 30,00 schoonmaakkosten in 
rekening

Zeker in de huidige tijd waarin 1,5 meter afstand 
de norm is en u wellicht toch uw feest, receptie of, 
diner in een sfeervolle ambiance wilt houden is het 
Reghthuys een fantastische locatie. U kunt zich als 
vriend aanmelden bij de penningmeester, Ria Koe-
kenbier: penningmeester@reghthuyswestzaan.nl.
Bedrijven en commissies bieden wij de mogelijk-
heid om donateur te worden van stichting ’t Reght 
Huys: 

Arrange-
ment

Voordelen

€ 250 Eenmaal per jaar gratis gebruik van 
een zaal voor een dagdeel, 
exclusief schoonmaakkosten 

€ 100 Eenmaal per 2,5 jaar gratis gebruik 
van een zaal voor een dagdeel, 
exclusief schoonmaakkosten

Denk bijvoorbeeld aan een sfeervolle ambiance 
voor een lunch of diner met uw dispuut of rotary-
club. Of een prachtige zaal om uw nieuwe product 
te presenteren. Maar u kunt natuurlijk ook per-
soonlijk donateur worden voor een bedrag van  
€ 10,00 tot € 50,00 per jaar.
Omdat het bestuur het Reghthuys zoveel mogelijk 
wil gebruiken voor en door Westzaners bieden wij 
de verenigingen die zijn aangesloten bij de West-
zaanse Gemeenschap de mogelijkheid om voor € 
50,00 eenmaal per jaar van 20.00-22.00 uur gebruik 
te maken van de Reghtzaal.  

Foto: Fred Eerenberg.

Westzaans 
Dameskoor in 
winterslaap 
We willen zo graag, maar we kunnen niet zingen. 
Het virus snoert ons letterlijk de mond. Zelfs met 
de deuren en ramen open is het nog niet veilig, 
want wanneer er tijdens het zingen ramen en deu-
ren openstaan leidt dit tot luchtstromen die het 
virus juist verplaatsen, volgens het RIVM. Dus wan-
neer is het veilig voor ons om te zingen? Niemand 
die ons dat kan vertellen.
Dus geen gesomber, we gaan doen wat alle recht-
geaarde Kroosduikers doen. We gaan in winter-
slaap! We kruipen lekker warm in de modder en 
komen weer vol energie tevoorschijn als de omge-
ving weer vriendelijk voor ons is. Aan alle Westza-
ners zeggen we: Tot ziens, tot in betere tijden en 
blijf gezond.

De Dag van 
de leidsters

De derde donderdag in 
september is het altijd 
de Dag van de leidsters. 
We hebben deze dag 
een beetje feestelijk 

aangekleed. Bijna alle peuters kwamen verkleed 
en zelfs op de babygroep kroop een klein pietje 
rond. Met de peuters gingen we sjoelen en blik-
gooien. Sjoelen is best lastig, want ook al hebben 
we een kindersjoelbak, hij is nog best lang. Maar 
al heel snel kwam daar een goede samenwerking 
tevoorschijn. Eén peuter sjoelde een steen en 
een ander stond aan de achterkant van de bak en 
legde snel de steen in een vakje. De grootste lol 
hadden ze en ook het blikgooien was een groot 
succes. Daarna even naar buiten om met de bel-
lenblaasmachine bellen te vangen. Geweldig! De 
peuters renden in het rond om de bellen te van-
gen. Later kwamen ze dichter bij de bellenblaas-
machine staan en probeerden zo de bellen op hun 
neus te krijgen. Aan het eind van de middag heb-
ben we nog wat lekkers gegeten en was de dag 
al weer voorbij. En wij leidsters? Wij hebben niet 
alleen een extra gezellige dag met de kinderen 
gehad. We zijn ook door de kinderen en ouders 

super verwend. Lieve kaartjes, mooie tekeningen 
en leuke cadeautjes hebben we gekregen. Kinde-
ren en ouders bedankt daarvoor. We hebben echt 
genoten.

Monique van Westrop
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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

// van reclame

Grafi sch ontwerp van
logo’s, huisstijlen, fl yers, 

advertenties, website banners, 
geboortekaartjes en brochures.

Lydia de Vries
       06-13054903
       info@ly-risch.nl
       www.ly-risch.nl

       06-13054903       06-13054903
       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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In ons land komen verschillende 
kraaiachtigen voor, onder andere de 
raaf, zwarte kraai, bonte kraai, roek, 
kauw, ekster en gaai. In ons tamelijk 
open landschap, zoals het Westzij-
derveld of het Guisveld, voelen ze 
zich veelal thuis. Kraaien zoeken nu 
meer dan vroeger  de wat de gro-
tere steden op. Daar is meer zwerfaf-
val, zoals patatfrites en platgereden 
soortgenoten. Door zijn intelligentie 
en vindingrijkheid kan de soort zich 
makkelijk aanpassen aan bijna elk 
gewenst leefgebied. 
Veel kraaien leven in groepen. Een 
groep kraaien wordt een ‘moord’ 
genoemd. Als een kraai (Corvus 
corone) sterft, omringt de groep de 
overledene. Deze begrafenisbijeen-
komst is niet alleen om te rouwen. Ze 
komen ook bij elkaar om uit te zoe-
ken wie eventueel de moordenaar is 
en die wordt dan in groepsverband 
weggejaagd. 

De zwarte kraai is letterlijk een alles-
eter, een echte opportunist. Hij voedt 
zich vooral met ongewervelden en 
insectenlarven. Ook granen vormen 
een belangrijke voedselbron. Verder 
staan muizen, vogeleieren, brood en 
andere voedselresten op het menu. 
Een kraai volgt vaak ploegende trac-
toren, op zoek naar regenwormen 
en hij bezoekt regelmatig vuilnis-
belten. Hij eet ook soms plantaardig 
voedsel, waarbij wortels en knol-
len uitgepikt worden. Als aaseters 
ruimen ze verkeersslachtoffers op. 
Laatst zag ik dicht bij de Watertoren 
een aangereden haas die smakelijk 
werd opgepeuzeld.  Het zijn natuur-
lijke opruimers die zo de uitbraak van 
ziektes als botulisme helpen  af te 
remmen.

Kraaien staan bekend om hun pro-
bleemoplossend vermogen en hun 
geweldige communicatievaardighe-

den. Wanneer een kraai bijvoorbeeld 
een mens tegenkomt die het niet 
goed met ze voorheeft, leert hij ande-
re kraaien hoe ze die persoon kunnen 
identificeren. Onderzoek heeft aan-
getoond dat een kraai een gezicht 
niet makkelijk vergeet. Kraaien heb-
ben net als eksters geleerd dat onder 
het plastic van voederkuilen eten te 
halen valt. Het oplossend vermogen 
is groot.

In sommige culturen staat de kraai 
symbool voor geluk, in andere juist 
voor pech. In 1998 kwam een zwarte 
kraai in het nieuws omdat hij ruiten in 
de glazen koepel van het Europarle-
ment in Brussel liet sneuvelen. Door 
met steentjes te gooien viel hij z’n 
eigen spiegelbeeld aan. Mijn groot-
moeder was minder enthousiast over 

de zwarte vogels. Toen mijn opa over-
leed en begraven werd, noemde ze 
de in het zwart geklede mannen die 
mijn geliefde opa ten grave droegen 
steevast kraaien.

Op mijn wekelijkse wandeling naar pelmolen Het Prinsenhof kwam ik dit 
voorjaar een kraai tegen, ruim 40 cm groot, zittend op het hek. Ik opende 
het hek en tot mijn verbazing bleef de pikzwarte grote vogel zitten. Het 
hele Relkepad bleef hij in mijn buurt hangen. Het leek er op dat hij of zij 
mijn wilde verwelkomen. Schiet het schilderen al op, leek hij te vragen. 
Nee, wilde ik wat bot zeggen. Het duurt nog wel een paar weken, waar 
bemoei je je mee! 
Achteraf hoorde ik dat het een ontvluchte, tamme kraai was, met de 
mooie naam Jochem. De eigenaar is mij onbekend. Kinderen uit de buurt 
hebben naar Jochem gezocht. Waar zou deze vogel zich nu schuilhouden?  

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

Jochem De zwarte Kraai 

Wessaner Sintjournaal
Wat jammer, wat jammer dat de intocht niet door 
kon gaan dit jaar. De veiligheidsregio had besloten 
dat het risico toch te groot was dat veel mensen 
van buiten Westzaan massaal naar de intocht zou-
den komen kijken. Om diezelfde reden is er dit jaar 
ook geen Sinterklaasmuseum en Slaapkamer van 
Sinterklaas omdat wij hadden verwacht dat er veel 
mensen op af zouden komen en dat zou onder de 
huidige omstandigheden niet verstandig zijn. Wat 
is er wel?

Het Wessaner Sintjournaal
We krijgen al veel berichten van kinderen die zich 
afvragen hoe de pepernoten en cadeautjes nu in 
Westzaan komen. We hebben via Zaan TV, Youtube 
en andere kanalen een paar keer per week op een 
vast tijdstip verslag gedaan van de tocht van Sin-
terklaas naar Westzaan. 

Pepernoten
Op alle scholen en kinderdagverblijven zijn door 
pieten kisten met zakjes strooigoed bezorgd.

Kleurplatenwedstrijd
Ook dit jaar organiseren wij een kleurplatenwed-
strijd. Op alle scholen en kinderdagverblijven zijn 
de kleurplaten uitgedeeld. Daarnaast liggen ze in 
de winkels in ons dorp. Kleur de plaat mooi in en 
doe hem in de sinterklaasbrievenbussen bij het 
Reghthuys en de DekaMarkt. Op 28 november zal 
een jury in elke leeftijdscategorie (2-5, 6-9 en 10-12 
jaar) drie kleurplaten uitkiezen. De prijzen worden 
thuisbezorgd.

Wedstrijd mooiste sinterklaastuin
Natuurlijk is er ook dit jaar een wedstrijd voor de 
mooiste sinterklaastuin. Ook nu er geen intocht is 
zou het fantastisch zijn voor alle kinderen als ons 

dorp toch verandert in een echt sinterklaasdorp!   
Versier je huis en/of tuin in sinterklaassfeer en maak 
kans op een banketletter. Een deskundige jury zal 
op 28 november door het dorp rijden om de tuinen 
te bekijken.

Versierde bruggen
Vanuit de commissie hebben wij aan dit ‘Westzaan 
Sinterklaasdorp’ alvast een bijdrage geleverd. De 
bruggen in Westzaan zijn door de lichtcommissie 
van de WG, bewoners rondom de bruggen en de 
commissie Sint in Westzaan in sinterklaasstijl ver-
sierd. 

Steun de commissie Sint in Westzaan
Draagt u het sinterklaasfeest in Westzaan een warm 
hart toe? Dan kunt u ons steunen met een vrijwil-
lige bijdrage op rekeningnummer NL81 RABO 0131 
1739 28 t.n.v. Sint Westzaan.
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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



Sinds wanneer wonen jullie hier? 
M: Toen wij dit huis in 2015 voor het eerst bekeken 
zaten Janny en Frits Klerk naast ons in hun voortuin. 
Zij wilden de poort wel opendoen, zodat we ook de 
achtertuin konden zien. We kwamen terug en toen 
Diederik zo bij de zijgevel stond probeerde ik mij 
voor te stellen of hij bij dit huis pas-
te. En dat paste. D: Wij ontmoetten 
elkaar voor het eerst op 27 maart 
2014. Hoe fout kan het plan zijn dat 
je al een jaar daarna een opknap-
huis koopt? Maar we hebben geen 
moment spijt gehad. Het was alleen iets meer werk 
dan we gedacht hadden. Je kon echt letterlijk door 
de voorgevel heen de overburen zien. Uiteindelijk 
is alles gestript. We wilden het huis graag hebben, 
omdat er op de begane grond een aparte kamer 
was voor Marsha’s atelier. Plus vanwege de tuin. 
Het was eigenlijk gewoon een impulsaankoop. In 
totaal heeft het iets van acht kamers. Marsha had in 
haar vorige huis 40 m2, ik 90 m2 en dit is 160 m2. M: 
Ik ben hier na een jaar komen wonen en Diederik 
een half jaar na mij. 

Woonden jullie daarvoor dan nog niet 
samen?
D: Nee. We woonden allebei in Amsterdam en ken-
den elkaar net een jaar. Op datingsite e-Matching, 
wat toen nog een heerlijke houtje-touwtje site was, 
zag ik een foto van Marsha, die zich ook net had 
ingeschreven. M: Ik ontving van hem meteen een 
hele leuke e-mailbrief en reageerde. D: Ik dacht 
meteen: Dit wordt het. Dus ik had voor de eerste 
date een heel cultureel programma samengesteld. 
M: Bij het Oosterpark zagen we elkaar voor het 
eerst en dan denk je: ‘O, oh... Het uitje was helemaal 
in mijn interessesfeer. Diederik is een jongen met 
veel kennis en ik vond dat een leuke aanvulling op 
wat ik doe en hoe ik in elkaar zit. Ik ben nogal visu-
eel ingesteld. Hij praatte veel, maar aan het einde 
van de dag ging het toch nog een uurtje over mij. 
Daarna voelde het goed. D: Na die eerste ontmoe-
ting zag ik wel ‘potentie’. Ik was niet hoteldebotel, 
maar Marsha voelde wel meteen vertrouwd. M: Bij 
de tweede ontmoeting zocht ik voor een project 
veertjes in het park. Toen bleek dat hij die veertjes 
beter zag dan ik!

Wat doen jullie voor werk?
M: ik ben sinds 2001 afgestudeerd beeldend kun-
stenaar en ik geef in ons tuinhuis les in keramiek. D: 
ik ben ‘meester’ in de Watergraafsmeer in Amster-
dam en geef drie dagen per week les aan twee 

groepen 6. Daarnaast heb ik een tuin en een huis, 
haha! Ik heb ooit aan de UvA biologie gestudeerd 
en heb daar elf jaar gewerkt. Ik was handig met 
computers en ja, in het land der blinden is eenoog 
koning. Al gauw gaf ik cursussen en had ik een 
soort coördinatiefunctie tussen bedenkers en de 

gebruikers. Maar al het vergaderen 
lag mij niet. Uiteindelijk gaf ik zelfs 
les in dingen waar ik zelf niks van af 
wist. En waar ik niet eens bevoegd 
voor was. Daar was ik opeens wel 
klaar mee. Ik kreeg het idee dat ik 

maar een beetje subsidie zat weg te lullen. Ik wilde 
wel eens een vak leren, dat ook maatschappelijke 
waarde heeft. En om je biologiekennis aan pubers 
te vergooien dat zag ik niet zitten. Nu op de basis-
school zijn er weleens momenten dat ik denk: wat 
doe ik mezelf aan? Maar over het algemeen ben ik 
er heel tevreden mee. Ik sluit niet uit dat ik over tien 
jaar weer iets heel anders ga doen, hoor. Want het 
is wel een heel intensieve baan, die mij veel energie 
kost. Vandaar dat ik het ook maar drie dagen doe.

Hebben jullie hiervoor ook een tuin  
gehad?
M: Het was aanvankelijk vooral mijn passie. In mijn 
vorige tuintje had ik allemaal verschillende soor-
ten bloemen. Diederik had op zijn balkon alleen 
maar eetbare planten en kruiden. Onze tuin nu is 
veel groter dan waar we in beginsel naar op zoek 
waren. Diederik draagt zorg voor tal van planten 
en ondersoorten – hij koopt zelfs zaden in het bui-
tenland - en ik doe het ontwerp van de tuin en de 
composities. Op kijkdagen is niet alleen mijn kunst, 
maar ook die van mijn leerlingen te zien.

Hoe bevalt het wonen in Westzaan?
M: Oorspronkelijk kom ik uit Leerdam. Daarna ben 
echt een zwerfkat geweest. Toen wij Westzaan bin-
nenreden voelde het meteen als thuiskomen. Dat 
mensen veel aandacht besteden aan hun huis en 
hun tuintje gaf een verwelkomend gevoel. Alle 
buren waren even aardig. D: Mijn moeder zei altijd: 
familie en vrienden zijn leuk, maar wil je goed con-
tact met je buren dan moet je daar meteen binnen 
een uur al kennis mee gaan maken. M: Jij zei al: pas 
op! Ik neem iedereen mee naar huis. D: Die eerste 
avond had Marsha de voordeur afgesloten. Toen 
wij terugkwamen ging de sleutel geen kant meer 
op. Zaten wij daar op de stoep te wachten op een 
slotenmaker. Die avond hadden we meteen al mee-
levende buren over de vloer.
D: Ik ben en blijf een Rotterdammer, maar ik voel 

me hier absoluut thuis. Dat ‘niet lullen maar poet-
sen’ vind ik hier meer terug dan in Amsterdam. 

Marsha, hoeveel uur geef jij les?
Twee lessen van elk 2,5 uur per week. Ik ben opge-
leid om met verschillende soorten klei te werken 
en heb daar twintig jaar ervaring in. Verder werk 
ik ook met stof om klei of keramiek heen. Ik maak 
ook beelden voor in de tuin, maar de tuin op zich 
is ook weer een bron van inspiratie. Daar willen we 
volgend jaar iets mee gaan doen. 

Exposeer je ook?
Ja, in de weekenden van 28/29 november en 5/6 
december exposeer ik met vrouwen van Tengel bij 
het Weefhuis in Zaandijk. Het meeste werk dat daar 
staat verkoop ik dan ook. Ook tijdens mijn exposi-
ties thuis verkoop ik goed. Ik maak niets op com-
merciële basis, maar alleen wat ik zelf mooi vind. 
Soms ook heel museale stukken, hoor.

Wat vinden jullie belangrijk in het leven?
M: Ik vind het echt leuk om van alles zelf te maken. 
Ook voor dit huis hebben we veel dingen zelf 
gedaan. Dus dat je je eigen omgeving en sfeer 
creëert, zoals ook Diederik die zijn eigen plantjes 
kweekt. En het zelf aanleggen van de tuin. D: Voor 
mij is rust, orde en regelmaat echt heel belangrijk. 
Uit zelfbescherming. Ik ben wel wat chaotisch en 
ik wil altijd te veel. Ik heb een heel gestructureerd 
leven, want ik heb de neiging om anders uit de 
bocht te vliegen. In het voorjaar is de achtertuin 
gesaneerd vanwege lood in de grond. Ik mag wel 
zeggen mede dankzij het verplicht thuisblijven kon 
ik dat toen ook aan. 

Marijke van der Pol

Veel Westzaners hebben inmiddels al kennisgemaakt met de pronktuin achter het huis bij  
Diederik Slob (48) en Marsha Metselaar (47) op Kerkbuurt 12. Te zien is een bijzondere mix van 
unieke planten en kunst van Marsha’s hand. 

IN DE SCHIJNWERPER
Diederik Slob en Marsha Metselaar: 
‘Graag delen wij onze tuin en kunst met anderen’

‘Eigenlijk 
gewoon een 

impulsaankoop’

9
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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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door WILLEM TIP/deel 50
beeld: Digitale Beeldbank

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

Rust en beperking van het doorgaande verkeer was in de jaren dertig niet wat de Zaanstreek 
als eerste zocht. Veeleer hoopte men op herstel van de economie. Aanvankelijk beperkte 
de overheid zich tot maatregelen die niet of nauwelijks bleken te werken: bezuinigingen en 
aanpassingen. Pas in 1935 waagde de Nederlandse overheid het om de beproefde maar dure 
gouden standaard te verlaten. De gouden gulden was, zo schertste men intussen op straat, 
geworden tot een loden last. Door het loslaten van de gouden standaard, de mogelijkheid 
guldens in te wisselen tegen duur goud, werd de gulden in het buitenland dadelijk goedko-
per. Dat werkte gunstig uit. De goedkopere gulden bevorderde niet alleen de handel maar 
ook de scheepvaart. De bestuurders kregen weer moed, ook in Westzaan. Burgemeester Jant-
zen zorgde ervoor dat de historische namen Watermolenpad en Zeilenmakerspad voortaan 
eindigden op ‘straat’. Dat paste beter bij de grote papierbedrijven die langs de beide ‘straten’ 
lagen. De historische naam ‘Krabbelbuurt’ verdween ook (1939). Het werd nu ‘J.J. Allanstraat’, 
een moeilijk te spellen naam, verwijzend naar de enkele jaren eerder overleden Westzaanse 
industrieel en politicus. 

In het buitenland namen de spanningen intussen 
hand over hand toe. Vooral de dreigende taal en 
het antisemitisme van de nazi’s in Duitsland baar-
de zorg. Als voorzorg richtte men in het voorjaar 
van 1937 in de Zaanstreek een luchtbeschermings-
dienst op. Burgers kregen voorlichting over het 
verduisteren van ramen, over EHBO en over wat te 
doen bij een luchtaanval. Lang hoopte men nog 
dat Nederland buiten de strijd zou blijven, zoals in 
de Eerste Wereldoorlog. Die hoop zou ijdel blijken. 
De nazi’s dachten anders dan het keizerrijk vijfen-
twintig jaar eerder. Jaar na jaar verlegden ze hun 
grenzen. Binnenslands met hun haatdragende ras-
senleer, buitenslands met hun jagen naar ‘heim ins 
Reich’ en ‘Lebensraum’. In het voorjaar van 1938 

trokken ze Oostenrijk binnen, in het najaar Sude-
tenland. Een paar maanden later organiseerden 
ze in eigen land een vijandige pogrom tegen de 
Joodse medeburgers, de zogenaamde Kristall-
nacht. In maart 1939 bezetten ze heel Tsjechië, 
in september van hetzelfde jaar vielen ze Polen 
binnen. Daarna kwam alles in een stroomversnel-
ling. De Nederlandse neutraliteit bestond voor de 
nazi’s niet. Nederland was nodig voor een snelle 
inval in Frankrijk. Bovendien mocht Nederland van 
de nazi’s niet bezet worden door de Engelsen en 
daarmee een Engelse aanvalsbasis worden op het 
vasteland. Op 10 mei 1940 trokken de nazilegers 
met een grote overmacht de Nederlandse grens 
over. Binnen een week was de strijd in Nederland 
afgelopen. Koningin Wilhelmina vertrok na de val 
van de Grebbelinie (13 mei) noodgedwongen naar 
Engeland. Een dag later besloten de nazi’s een 
doorbraak te forceren en Rotterdam te bombarde-
ren. Op 15 mei volgde de capitulatie. De bezetting 
die vijf jaar zou duren was begonnen.
Aanvankelijk leek het er even op dat de nazi’s in 
Nederland de teugels minder strak zouden aan-
trekken dan elders. Nederland kreeg een ‘burger-
lijk’ en geen militair bestuur toegewezen met aan 
het hoofd een rijkscommissaris, de Oostenrijker 
Seyss-Inquart. Die toegeving was echter niet meer 
dan schijn. Heel spoedig toonden de nazi’s hun 
ware gezicht. Rassenhaat was hun devies. In hun 
propaganda voerden ze de ‘ware’ Nederlander op 
zoals zij die zagen. Die ‘ware’ Nederlander paste in 
hun ‘nieuwe orde’. Veel goede landgenoten bleken 
niet de ‘ware’ Nederlander. Nog geen half jaar na 
de inval, in februari 1941, hoorden ze met ontstelte-
nis over de eerste razzia’s op joden in Amsterdam. 
Een staking was het antwoord van die stad en een 
aantal plaatsen er omheen: Zaandam, Haarlem, 
gemeenten in het Gooi en de stad Utrecht. De 
staking werd ogenblikkelijk hard neergeslagen. 

Er volgden fusillades en de gemeenten die had-
den meegedaan kregen hoge boetes. Amsterdam 
vijftien miljoen gulden, Zaandam een half miljoen 
gulden. Het nazibeleid werd na de staking gewoon 
voortgezet. De aanhoudende vervolging van min-
derheidsgroepen zoals joden en zigeuners was wel 
het meest onvoorstelbare van de hele oorlog. Zes 
miljoen joden zouden uiteindelijk omkomen, naast 
de slachtoffers onder de andere bevolkingsgroe-
pen die de nazi’s minachtten.
Bij het begin van de oorlog hadden de nazi’s het 
idee dat de strijd snel voorbij zou zijn. In Berlijn 
vermeiden de nazileiders zich al in schaalmodellen 
van onmatig grote pleinen en pronkgebouwen. De 
betonnen koepels en kolossale zuilenrijen zouden 
alles gaan overtreffen wat ooit gebouwd was. In 
hun ‘nieuwe orde’ was alles een maat groter. Dic-
taturen wentelen zich graag in onmatigheid. De 
tegenstand vanuit Engeland en weldra ook van-
uit Amerika bleek echter taai. Amerika dat zich 
aanvankelijk afzijdig had gehouden kon dat na de 
aanval op Pearl Harbor (1941) niet meer blijven. 
De nazi’s in Nederland stelden zich noodgedwon-
gen in op een langer verblijf. De schaarste die de 
voortslepende oorlog in Duitsland zelf meebracht, 
trachtten ze intussen te dempen door een stelsel 
van roof en wegvoering.

De oude ophaalbrug in het Watermolenpad en de 
papierfabriek van Gebr. De Jong.

Oorlogsschade

Oorlogsvliegtuigen boven het Westzijderveld.

Bomen werden omgezaagd om opgestookt te worden.

De Tweede Wereldoorlog



12

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!
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Elke vrijdag van 8.00 tot 

13.00 uur in Westzaan  
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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
En dan is dit alweer het laatste stukje ‘op de 
tuin’. Wij gaan voorjaar 2021 verhuizen naar 
Drenthe en ik moet de tuin per 1 januari 
afstaan. Door allerlei onvoorziene oorzaken 
en door het enthousiasme van de jongelui die 
mijn tuin gaan overnemen, heb ik besloten om 
per 1 november te stoppen. Dan kunnen de 
nieuwe tuinders al beginnen met het naar hun 
zin inrichten van de tuin, zodat ze in het voor-
jaar meteen aan de slag kunnen met zaaien en 
poten. 

Het was wel even een dingetje om afscheid 
te nemen van de tuin en het complex waar ik 
met zoveel plezier tien jaar lang heb mogen 
tuinieren. Ieder korreltje grond is als het ware 
door mijn vingers gegaan en iedere struik en 
boom is veelvuldig door mij toegesproken. 
Want je doet wel gek hoor als je alleen op de 
tuin bent en de bomen en struiken en planten 
die jou ieder jaar weer fantastisch eten ver-
schaffen niet meer als dingen ziet, maar echt 
als levende wezens. Wat ze natuurlijk ook zijn. 
Ze zeggen nooit iets terug en dat is nu juist zo 
prettig als je een paar uurtjes rust zoekt. Ik zal 
toch ook wel de medetuinders missen, niet 
allemaal maar dat is ook het echte leven. Maar 
een aantal zal ik nooit vergeten en ze heb-
ben een speciaal plekje in mijn hart. Ik zal de 
gesprekken missen die over alles en niks gin-
gen en die erg belangrijk waren voor mij. Het 
zijn momenten van afscheid nemen, zoals van 
de gasten van de b&b, de kippen, de buren, de 
vrienden en ons huis waar we 30 jaar gewoond 
hebben. En nu dus ook van de tuin. Er wacht 
ons een nieuwe periode in Dwingeloo en we 
hebben er heel veel zin. Iedereen heel veel 
goeds gewenst.

Truus Weertman

pho-soep
4 personen 
voorbereidingstijd: 15 minuten
bereidingstijd: 10 minuten

Wat hebben we nodig?
• 1 liter runderbouillon
• 4 cm stukje gemberwortel, in heel dunne reepjes
• 2 kruidnagels
• 1 fijngehakte rode chilipeper
• 2 teentjes knoflook, in plakjes gesneden
• 2 eetlepels Thaise vissaus
• 4 lente-uitjes, fijngesneden
• 150 gram rijstnoedels
• 100 gram taugé
• 2 stuks paksoi, in plakjes
• klein handje koriander en muntblaadjes plus tak-

jes munt, om te garneren
• 200 gram ossenhaas of entrecote, in dunne  

plakjes gesneden( gaat rauw in de soep)
• sap van 1 limoen plus limoenpartjes,  

om te garneren
• hoisinsaus

Bereiding:
Neem een grote pan en doe hier de bouillon met 
de gember, kruidnagel, chili, knoflook en vissaus in. 
Breng dit aan de kook. Voeg de lente-uitjes, noe-
dels, taugé en paksoi toe en breng weer aan de 
kook. Voeg daarna het limoensap, de koriander en 
de muntblaadjes toe en schep de soep in kommen. 
Voeg het vlees toe in elke kom samen met een takje 
munt, een limoenpartje en een lepel hoisinsaus.

De kachel staat bij ons weer te snorren! Ik ben een vreselijke koukleum, helaas voor mijn man die soms 
in zijn T-shirtje zit en ik met een plaid of dik vest. Hij was zo lief om voor mij een elektrisch kleed aan te 
schaffen. Dat leg ik in mijn stoel, stekker in het stopcontact en stoven maar! Is uiteindelijk wel erg over-
dreven, maar voor sommige echt koude dagen stiekem wel heel lekker. Wat ook goed werkt is warme 
thee of een lekker soepje. Voor deze maand een Vietnamese soep. En als meevaller: deze soep bevat 
weinig calorieën.

Weetje:
Pho is een Vietnamese soep bestaande uit bouil-
lon, rijst, kruiden en rundvlees, soms kip . Pho is 
een populair gerecht in Vietnam, men eet het  thuis 
en het wordt geserveerd bij straatstalletjes en res-
taurants in het hele land. Pho wordt beschouwd als 
het nationale gerecht van Vietnam . Pho ontstond 
in het begin van de 20e eeuw in Noord-Vietnam 
en werd na de Vietnamoorlog over de hele wereld 
door vluchtelingen geïntroduceerd. De pho-soep  
in Hanoi (noordelijk) en Saigon (zuidelijk) verschil-
len door de vorm van de noedels, de zoetheid van 
de bouillon en de keuze aan kruiden.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Iets positiefs vanuit De Kwaker

Op 3 november kregen we bericht van de Rabo-
bank dat we € 283,17 mogen ontvangen dankzij 
Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport biedt kennis 
en financiële ondersteuning aan clubs en verenigin-

gen. Leden van de Rabobank Zaanstreek hebben 
tijdens de stemperiode bepaald welke financiële 
bijdrage de deelnemende clubs en verenigingen 
ontvangen. Wij zijn degene die op De Kwaker heb-
ben gestemd uiteraard zeer dankbaar. Alle kleine 
beetjes helpen in deze tijd, zullen we maar zeggen. 
Op het moment van schrijven komt er vanavond 3 
november weer een persconferentie en we wach-
ten met spanning af welke maatregelen er nu weer 
zullen volgen. Wij als De Kwaker blijven natuurlijk 
positief en we hopen dat jullie allen dat ook blijven. 
Blijf vooral aan jezelf en aan je medemens denken.
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Dennis Bakker Martin van der Blom

Blankenburg 17                        www.bakkerenvanderblom.nl
1551 AS  Westzaan                  info@bakkerenvanderblom.nl

Als momenten herinneringen worden ...

(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

Dit jaar vieren we met ze allen kerst thuis 
en daar hoort natuurlijk een doe-het-zelf 
take-away 3 of 4-gangen kerstmenu van 

restaurant Wolfsend bij.

Voor vragen of bestellingen kunt u een 
mail sturen naar info@wolfsend.nl of een 

app sturen naar Daniela 0643540128. 

Wolfsend
Lagedijk 13,
1544 BA Zaandijk

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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Duurzaam pakkettensorteercentrum in Westzaan
Op bedrijventerrein Hoogtij in Westzaan is eind september het feestelijke startsein gegeven 
voor de bouw van een nieuw pakkettensorteercentrum van PostNL. Wethouder Hans Krieger 
en directeur operations Iris van Wees van PostNL Pakketten sloegen samen symbolisch de eer-
ste paal voor het duurzame nieuwe pand.

De nieuwe locatie in Westzaan draagt bij aan het 
vergroten van de capaciteit voor de sortering en 
distributie van pakketten. PostNL verwacht hier 
dagelijks tussen de 40.000 en 50.000 pakketten te 
gaan verwerken. ‘Covid-19 heeft het gedrag van 
de consument veranderd. Er wordt steeds meer 
online besteld. De sterke volumegroei hebben 
we opgevangen door onze capaciteit met 40 pro-
cent op te schalen. Dat zetten we in aanloop naar 
de feestdagenperiode voort en we investeren in 
nieuwe locaties om in de groeiende pakketmarkt 
het bezorgproces optimaal te kunnen inrichten. In 
Nederland openen we volgend jaar twee nieuwe 
pakkettenlocaties. Een daarvan is dit duurzame 
pand in Westzaan,’ aldus Van Wees.

Wethouder Krieger is een blij mens: ‘Er is grote 
vraag naar ruimte voor bedrijven op Hoogtij. Dat 
het bedrijf werkgelegenheid creëert is voor de 

gemeente een belangrijk criterium bij de toe-
kenning van bedrijfsruimte. Dit nieuwe pak-
ketsorteercentrum zorgt voor zo’n 400 directe 
arbeidsplaatsen. Banen die hard nodig zijn in deze 
regio en waar wij als Zaanstad blij mee zijn.’ Bouw-
bedrijf Aan de Stegge Twello gaat het pand neer-
zetten en directeur Marco van der Laan is er trots 
op dat zijn onderneming wederom voor PostNL 
aan de slag mag: ‘De vestiging in Westzaan is de 
veertiende die wij voor PostNL bouwen. Daar-
uit blijkt het onderlinge vertrouwen en de goede 
samenwerking.’

Duurzaamheid
Breeam is het keurmerk voor het realiseren van 
duurzame gebouwen met een minimale milieu-
impact. Op Hoogtij beoogt PostNL het Breeam- 
certificaat Outstanding te behalen. Daarmee wordt 
dit het achtste PostNL-pakkettensorteercentrum 

met een dergelijk certificaat. Hiervoor investeert 
PostNL onder meer in duurzame materialen, de 
plaatsing van zo’n 900 zonnepanelen en warmte-
terugwininstallaties. Bovendien wordt het gebouw 
gasloos. Dat maakt het pand tot een van de duur-
zaamste logistieke gebouwen. De nieuwe PostNL-
locatie in Westzaan gaat deel uitmaken van een 
netwerk dat momenteel uit in totaal 25 pakketten-
sorteercentra in Nederland en zes in België bestaat.

Komende zomer klaar
PostNL opent in 2021 twee nieuwe pakkettenlo-
caties in Nederland: deze locatie in Westzaan en 
een speciaal sorteercentrum voor kleine pakket-
ten in Nieuwegein. In België wordt in Willebroek 
een nieuw hoogtechnologisch sorteercentrum 
gebouwd dat volgend jaar in gebruik wordt geno-
men. Het sorteercentrum in Westzaan wordt in 
de zomer van 2021 in gebruik genomen en van-
uit daar worden pakketten bezorgd in en rondom 
Zaanstad, onder andere in Purmerend, Volendam 
en Beverwijk. 

Bron: zaanstad.nieuws.nl

Vereniging Westzaanse Gemeenschap in een notendop

De Vereniging Westzaanse Gemeenschap is opge-
richt op 1 april 1946 en heeft o.a. als doel het 
stimuleren en organiseren van gemeenschapsac-
tiviteiten in ons prachtige dorp Westzaan. Zoals 
bijvoorbeeld De Dag van Westzaan, de Winterfair, 
Sinterklaasintocht, Kerstavond, Koningsdag en 
de 4-meiherdenking. De Vereniging Westzaanse 
Gemeenschap heeft bijna 700 particuliere leden, 
40 verenigingen en instanties als leden en vele 
commissies die allerlei activiteiten organiseren. 
De vereniging draait geheel op vrijwilligers.
Voor Het Dagelijks Bestuur zijn wij op zoek naar 
mensen die het leuk vinden om samen diverse 
activiteiten in gang te zetten en of mee te helpen 
organiseren. Vind jij het leuk om je samen met 
diverse vrijwilligers in te zetten voor ons dorp 
Westzaan of wil je meer weten over de Westzaan-
se Gemeenschap? Neem dan contact met ons op 
en stuur een mailtje naar bestuurwg@westzaan.nl 
en wij nemen contact met je op.

Winterfair en Kerstavond in Westzaan
Met pijn in ons hart hebben wij noodgedwongen 
moeten besluiten om de Winterfair en de Kerst-
avond dit jaar niet door te laten gaan. De nieuwe, 
strengere coronamaatregelen vanuit de overheid 
laten het dit jaar niet toe om beide activiteiten te 
organiseren. Zeker gedurende deze moeilijke peri-
ode realiseren wij ons dat er juist nu behoefte is 
aan samenzijn. Het organiseren van de kerstavond 
in de kerk is helaas niet mogelijk, ook het organi-
seren van een bijeenkomst in de buitenlucht is 
aan allerlei vereisten gebonden. De Winterfair, die 
wij vorig jaar voor het eerst onder de vlag van de 
WG hebben georganiseerd vanwege het stoppen 
van de vorige organisator, gaat dit jaar helaas niet 
door. Wij hopen op uw begrip en hopen in het 
nieuwe jaar het organiseren van activiteiten weer 
te mogen oppakken. 

Commissie Dorpscontact
Helaas heeft het bestuur van de commissie dorps-
contact besloten om er na vijf jaar mee te stoppen. 
Dit besluit betreuren wij zeer. Wij willen Jerry Jahn 
en Ingrid Jahn- van Binsbergen bedanken voor 
hun inzet en geweldige werk in de afgelopen vijf 

jaar. In de afgelopen vijf jaar heeft de commis-
sie veel voor het dorp Westzaan gedaan. Ook de 
maandelijkse bijeenkomsten van Dorpscontact in 
het Reghthuys waren door de vele goede sprekers 
informatief, leerzaam en ook gezellig. 
Voor de commissie Dorpscontact zijn wij op zoek 
naar nieuwe bestuursleden. Vind jij het leuk om 
de verbindende schakel tussen de Westzaners 
en de gemeente Zaanstad te zijn, informatieve 
bijeenkomsten te organiseren en op te komen 
voor de belangen van alle Westzaners en heb je 
nieuwe verfrissende ideeën? Neem dan contact 
op met het dagelijks bestuur van de Westzaanse 
Gemeenschap via bestuurwg@westzaan.nl of 
westzaansegemeenschap@upcmail.nl (ons oude 
e-mail adres is nog bereikbaar). Website: www.
westzaan.nl

Wij wensen alle Westzaners voor de  
komende tijd een goede gezondheid en 
evengoed prettige feestdagen!  

dagelijks bestuur Westzaanse Gemeenschap
Marcel Haarhuis, Nel Zwikker-Buis, Arianne de Jong, 

Markjan Fraij en Reinhold Damminga

Enorme ledengroei TV Westzaan 
Het gaat goed met de West-
zaanse tennisvereniging. 
Sinds vorig jaar is het aantal 
leden fors gegroeid naar 
ruim 300. Steeds meer men-
sen vinden de weg naar de 

tennisbaan en daar is de vereniging erg blij mee. 
‘We hebben onlangs natuurlijk een kostbare reno-
vatie gehad die het tennispark een flinke upgrade 

heeft gegeven. Zo’n investering is altijd een risico, 
maar zoals het er nu uitziet: geen onverstandige’, 
zegt voorzitter Cindy Wildeboer-Peters. Ook de 
ZomerChallenge, een speciaal lidmaatschap dat 
spelers tegen een laag tarief de kans gaf om drie 
maanden de tennissport uit te proberen, was een 
groot succes. Zowel jong als oud maakte hier grif 
gebruik van. ‘De tennisclub telt nu ruim 100 jeugd-
leden en daar zijn we best trots op. Want een 

sportieve basis wordt uiteindelijk toch in de jonge 
jaren het beste gelegd’, aldus de voorzitter. Nu de 
coronamaatregelen steeds strikter worden, lijkt 
sporten steeds lastiger te worden. Tennis biedt nog 
altijd de meeste mogelijkheden. ‘Bij ons spelen we 
het gehele jaar door in de buitenlucht. De kantine 
is dan wel gesloten, maar tennissen zal voorlopig 
absoluut mogelijk blijven.’ TV Westzaan nodigt alle 
Westzaners uit om lekker te komen tennissen.’
Ga naar de website voor meer informatie:  
www.tvwestzaan.nl
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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 eerst 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 
klaarstaan om Westzaan van oliebollen te voor-
zien. Met liefde gebakken als u ze bestelt via het 
formulier! Graag inleveren vóór 28 december. 
De inleveradressen staan op de bon. We zien u 
graag terug op 31 december in de kantine van 
de ijsclub!

IJsclub Lambert Melisz, Antoon Kuiper

Meester Van der 
Weijden overleden
Op 24 oktober is oud-schoolhoofd Wim van der 
Weijden op de gevorderde leeftijd van 88 jaar 
overleden. Voor oud-Westzaners was deze ‘mees-
ter’ een geliefd en bekend persoon. Hij was hoofd 
van de Noorderschool van 1957 tot 1965. Met 
deze aanstelling was hij met zijn 21 jaar het jong-
ste schoolhoofd van Nederland! Westzaan haalde  
hiermee de landelijke kranten.
Zijn eerste standplaats was Rotterdam, daarna 
Westzaan en tenslotte Hauwert, dat onder de 
gemeente Medemblik valt. Dichtbij, in  Hoorn, kon 
hij in het hoger onderwijs terecht. Dit  was met de 
auto makkelijk te  doen. Hier bleef hij tot zijn pen-
sioen.
Westzaan kende hij helemaal niet. Dat moet vast 
bij die grote rivier ‘wezen’, zei hij altijd geksche-
rend. Wat de doorslag gaf, was dat er een nieuw 
huis beschikbaar kwam aan de Burgemeester 
Ferfstraat. De overstap beviel uitstekend: een keu-
rig dorpje en leuke collega`s. Hij had een eigen stijl. 
Een klap in zijn hand op de gang was voldoende 
om de aandacht te vragen. Hij bleef altijd  vriende-
lijk, maar indien echt nodig kon hij je heel streng 
en doordringend aankijken. Dan wist je genoeg.
Apart was dat hij altijd zijn hond Arnaud, een 
Mechelse herder, meenam in de klas. Na de reünie 
van de Noorderschool in 1993 zijn we contact blij-
ven houden met meester Wim en zijn vrouw Joke. 
Ze zijn inmiddels al zeven keer bij ons op bezoek 
geweest. Wij als klas waren uitgenodigd op hun 
diamanten huwelijksfeest. Mede door de corona 
en zijn slechte gezondheid kon dit jaar de reünie  
helaas geen doorgang vinden. Westzaan had een 
speciaal plekje in zijn hart. Dat memoreerde hij 
altijd op zulke bijeenkomsten. 
En wij als klas van 1958/1959 zeggen nu rust zacht.

namens alle onze Westzaanse  reünisten,  
Lida en Kees Pot, 

Jaap van het Kaar

Reünisten Noorderschool 1958. Van Links naar rechts achterste rij: Ivonne van der Werff, Erik Rem,  Olga Koene, Cees van Sante, 
Hans Heyn, Janny de Graaf, Klazien Crok, Wim van der Weijden, Joke van der Weijden, Jan Bleeker, Jan Sampimom, Cees Keij-
ning, Johan May, Wouter Veenis, Jan Sluys. Voorste rij: Marian Schellinger, Lida Jansen, Jaap van het Kaar, Kees Heinis, Jan ten 
Cate en Jan Krijgsman.
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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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Dat een goede boekhouding de basis en een belangrijke steun is voor iedere ondernemer of 
zzp‘er kan niet vaak genoeg gezegd worden. Hierin worden alle inkomsten en uitgaven ver-
antwoord van de onderneming, of die nou contant, via de kas of via de bank het bedrijf in of uit 
zijn gegaan. Gelukkig zijn hiervoor tegenwoordig complete boekhoudpakketten in de cloud 
aanwezig, waarop men zich eenvoudig kan aanmelden. Hier begint voor Bettie meestal het 
advieswerk voor de startende ondernemer of nieuwe klant. Zij adviseert haar klanten over de 
te nemen stappen en eventueel richt zij voor hen de complete administratie efficiënt in.

Door in de cloud te werken is het voor de onder-
nemer mogelijk om zijn administratie te volgen en 
zijn resultaat op ieder gewenst moment in te zien. 
Met een handige app is het mogelijk om bonnen 
direct in de administratie te uploaden en kan je 
zelfs vanaf je telefoon je administratie volgen.
Bettie heeft gedurende vele jaren ervaring opge-
daan als office-manager bij een bouwbedrijf. Hier-
voor verzorgde zij de gehele administratie, zowel 
het maken van offertes als het beantwoorden van 
de telefoon en het verwerken van de financiële 
administratie. In 2013 startte zij haar eigen admi-
nistratiekantoor en kon zij met deze kennis haar 
klanten goed van dienst zijn. Naast het administra-
tiewerk doet zij voor hen ook de controle van de 
boekhouding en de btw-aangiftes. Ze kunnen ook 
bij haar terecht voor de jaarcijfers en de aangifte 
inkomstenbelasting. Ook voor grotere klanten ver-
zorgt Bettie de administratie. De jaarcijfers gaan 
dan vaak in samenspraak met een registeraccoun-
tant. 

Het grote voordeel van haar vestiging als zelfstan-
dig administratiekantoor is voor Bettie dat ze een 
kijkje in de keuken kan nemen van heel verschil-
lende bedrijven, variërend van starters en zzp’ers 
tot midden- en kleinbedrijf. Hierbij kan je denken 
aan timmerbedrijven, schilders, kappers, horeca, 
productiebedrijven etc. Dit maakt het werk voor 
haar afwisselend en interessant.
Het inschakelen van ES Administraties kan op ver-
schillende manieren en hangt af van de behoeften 
van de ondernemer. Van de klant die zijn admini-
stratie in een schoenendoos met losse bonnen 
aanlevert (dit worden er steeds minder), tot de 
klant die alles al compleet in de computer heeft 
ingevoerd en alles wat daartussen zit. Iedereen 

is bij haar welkom. Ook de correspondentie, het 
maken van prijsoffertes, het maken van verschillen-
de overzichten of het factureren in overleg met de 
opdrachtgever behoren regelmatig tot haar taken-
pakket. Zij fungeert zo regelmatig ook als personal 
assistent van de ondernemer.

ES Administraties is een klantgericht, laagdrempe-
lig en betrokken administratiekantoor. Voor Bettie 
is persoonlijke aandacht voor de klant zeer belang-
rijk. Sinds 2019 heeft zij een mooie kantoorruimte 
tot haar beschikking aan de J.J. Allanstraat 334 te 
Westzaan om haar klanten van daaruit te bedienen 
en te verwelkomen.

ES Administraties van Bettie Steutel 
is klantgericht en laagdrempelig

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

Inwoners Zaanstreek 
steunen lokale  
verenigingen massaal  
tijdens lockdown

94 clubs ontvangen verenigingson-
dersteuning
De afgelopen weken hebben veel inwoners van 
de Zaanstreek gestemd op hun favoriete clubs 
en verenigingen. Via Rabo ClubSupport zijn er 
door lokale verenigingen 94 bestedingsdoelen 
opgegeven voor ondersteuning. Vervolgens 
hebben Rabobank-leden gekozen welke doe-
len daadwerkelijk ondersteund moeten wor-
den. Uit een recent Rabobank-onderzoek blijkt 
dat het Nederlandse verenigingsleven bij-
draagt aan ons sociale welzijn, maar dat dit 
wel onder druk staat door corona. Zeker nu 
de maatregelen nog meer zijn aangescherpt, 
komt de ondersteuning voor deze verenigin-
gen uit de Zaanstreek dus als geroepen.

Tijdens de lockdown tussen maart en juli van 
dit jaar viel het verenigingsleven voor een 
groot deel stil: competities werden opgeschort, 
optredens gecanceld en bijeenkomsten afge-
last. Uit onderzoek uitgevoerd door de Rabo-
bank blijkt dat in normale tijden 77 procent van 
de inwoners uit de provincie Noord-Holland 
die betrokken zijn bij een vereniging, tenmin-
ste één keer per week op de club is. Waar dit 
tijdens de lockdown van afgelopen maart en 
april nog maar 29 procent was. Ruim 70 pro-
cent van de betrokken inwoners geeft dan ook 
aan zijn club of vereniging gemist te hebben. 

Resultaten Rabo ClubSupport
Via Rabo ClubSupport kunnen clubs en vereni-
gingen zich aanmelden voor ondersteuning op 
het gebied van kennis, netwerk en financiën. 
Dit jaar hebben zich landelijk meer dan 30.000 
clubs opgegeven, dat zijn er bijna de helft meer 
dan in 2019. In de Zaanstreek hebben 94 ver-
enigingen zich aangemeld. Deze week zijn de 
resultaten bekendgemaakt en werden de ver-
enigingen uit de Zaanstreek verrast met een 
persoonlijke digitale boodschap. Een feeste-
lijke uitreiking zoals vorig jaar zat er nu helaas 
niet in. Maar met de persoonlijke mail aan alle 
deelnemers heeft de bank er toch een bijzon-
der moment van gemaakt. 
Meer informatie vind je op Rabobank.nl/club-
support. 

De volledige publicatie van het verenigings-
onderzoek is te vinden op 
www.economie.rabobank.comRabo ClubSupport

Deze organisaties in Westzaan hebben geld ontvangen van Rabo ClubSupport:
Stichting Zuidervermaning  € 981,-
Digitale Beeldbank  € 1550,-
Dorpshuis De Kwaker  € 283,-
Toneelvereniging Herleving € 839,71
Historische Vereniging  € 1183,-
Willem Jansen Stichting  € 306,-
Dorpsbus De Groene Koets  € 1491,-
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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 R U I S W O O R D R A A D S E L

  De
puzzel
     van
 INGRID

Deze maand geen prijspuzzel. U kunt de oplossing dus niet inzenden. 
De oplossing van de prijspuzzel in het vorige nummer is OP ZE OOS-
SAANS ETE, een Zaanse uitdrukking die betekent dat je het bord hele-
maal schoonlikt. De prijspuzzel is na loting gewonnen door Klaas Krom, 
Mosakker Koog aan de Zaan. Hij heeft een cadeaubon van 50 euro ont-
vangen. 

Horizontaal: 1 drank, 6 vette stof, 10 bagage, 12 
foto in raamwerkje, 14 golfterm, 15 bergovergang, 
17 Deens autokenteken, 18 jongensnaam, 20 stil!, 
21 kwetsen, 23 gedragsregel, 25 onsmakelijk, 27 
geld, 28 strook langs de weg, 29 geneeskrachtige 
plant, 31, Nederlandse schrijver, 33 hoofddeksel, 
34 kweekruimte, 36 meisjesnaam, 37 soortelijk 
gewicht (afk.) , 38 computer hardware, 40 Regi-
mental Police (afk.), 41 dorpel, 43 algemeen bur-
gerlijk armbestuur (afk.), 45 gokbewijs, 46 Griekse 
onheilsgodin, 48 vleesproduct, 50 bloemenpul, 
54 schoolvak, 55 tennisterm, 57 uitroep van pijn, 
58 betalingsmethode, 61 Frans lidwoord, 62 
muzieknoot, 63 uitkeringsinstantie, 65 persoonlijk 
voornaamwoord, 66 zomer( Fr.), 69 kookgerei, 74 
muziekritme, 75 maar (Duits), 77 tv-zender, 78 Busi-
ness Software Alliance (afk.), 80 plaats in Finland, 
81 Europeaan, 84 megabyte (afk.), 86 omdraaien, 
87 calcium (afk.), 88 tijdperk, 90 jongensnaam, 91 
aankoopbewijs, 92 persoonsaanduiding, 94 fami-
lielid, 95 gierigaard, 96 eetwaar, 97 fashion, 99 
parasiet, 101 Europese politiedienst, 104 nummer 
(afk.), 106 binnendijk, 107 niet parkeren (afk.), 108 
boom, 110 niet zonder, 111 speelgoed, 112 hoog-
ste berg in Azië, 115 gebedenboek, 116 helikopter-
schroef.

Verticaal: 1 Nederlands natuurreservaat, 3 open 
plek in het bos, 4 water in Friesland, 5 dansbewe-
ging, 6 hoofddeksel, 7 familielid, 8 boom, 9 deel 
van een hekwerk, 11 rivier in Frankrijk, 13 ego, 16 
brandresten, 18 met het bedoelde, 19 armee, 21 
waterplantje, 22 schaatsen, 24 toeslag, 26 onder-
uit, 29 trede, 30 strandkleding, 32 muziekplaten, 
34 fris, 35 september (afk.), 38 meester (afk.), 39 
persoonlijk voornaamwoord, 41 dagaanduiding, 
42 schoeisel, 44 luiermand, 47 kraanauto, 49 
lengtemaat, 50 landcode van Venezuela, 52 grijs 
gesteente, 53 bazige vrouw, 54 tennisterm, 56 deel 
van een voet, 58 familielid, 59 meteen, 60 kijkkast, 
64 spinrag, 67 jongensnaam, 68 persoonlijk voor-
naamwoord, 69 teenager, 71 sciencefictionfilm, 72 
proeftocht, 73 deel van een schip, 74 Duitse haven-
stad, 76 boekverhalen, 78 knolgewas, 79 levens-
lucht, 82 klein kind, 83 voegwoord, 85 uitroep 
van bijval, 87 Franse graaf, 89 globe, 91 plaats in 
Zwitserland, 93 zeevogel, 94 aandrijving, 97 fana-
tiekeling, 98 brillendoos, 100 haarverzorger, 102 
vensters, 103 jongensnaam, 105 muzieknoot, 107 
nee(Eng.), 109 via, 111 postbedrijf, 113 familielid, 
114 schoolonderzoek (afk.).

Zijn de woorden juist ingevuld dan lees je bij 51 
horizontaal de andere benaming van de Wester-
zijdekerk en bij 70 horizontaal de bijnaam van de 
brug bij Davidson te 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

Seneca zei: De beste wijze om iets te 
leren is er les in te geven.

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: Markjan Fraij en Sylvia Slegers,
 Zuideinde 281, 075-6312 219

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 december 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 
17 december 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
Corona gooit ook bij ons roet in het eten. De 
kerkdiensten zijn vooralsnog afgelast. Hopelijk 
kunnen wij t.z.t. weer in de Kooger Vermaning 
bij elkaar komen. Wat nu al wel zeker is, is dat de 
kerstavonddienst niet doorgaat. Daar komt iedereen 
bij elkaar om bekende kerstliederen te zingen. Het 
aantal bezoekers is te groot en zingen is al helemaal 
niet mogelijk. Vandaar. Kijk verder op onze site voor 
de actuele stand van zaken: 
www.dgkoog.doopsgezind.nl

Christelijke Gereformeerde Kerk
Alle kerkdiensten worden gehouden in Westzaan, 
J.J.Allanstraat 185.
Wilt u onze gast zijn? Graag aanmelden via 
bertbax@zonnet.nl

 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
 6 dec Voorbereiding Heilig Avondmaal
        9.30 uur kandidaat G. van Vliet, Ede
  14.30 uur (!) ds. A.J. van der Toorn, Leiden
 13 dec Viering Heilig Avondmaal
       9.30 en 16.00 uur ds. H. Fahner, Nunspeet
 20 dec 9.30 uur prof. dr. A. Huijgen, Kampen,
  16.00 uur ds. J.L. de Jong, Soest
 25 dec Eerste Kerstdag
        9.30 uur ds. J. Westerink, Urk
  16.00 uur kandidaat D. de Bruijne, Ermelo
 26 dec Tweede Kerstdag
        geen dienst
 27 dec 9.30 en 16.00 uur ds. A.G. Boogaard,   
  Rotterdam
 31 dec Oudejaarsdag 
  17.00 uur ds. D. Quant, Houten

Gereformeerde gemeente Westzaan
Van harte welkom om de diensten te bezoeken. 
Graag wel aanmelden via  
GerGemWestzaan@kpnmail.nl 

 22 nov 10.00 uur leesdienst
  15.30 uur ds. P. Mulder
 26 nov 19.30 uur ds. L. Blok
 29 nov 10.00 uur leesdienst
  19.00 uur student M. Boersma
 6 dec 10.00 en 15.30 uur leesdienst 
 13 dec 10.00 uur leesdienst
  15.30 uur ds. J. IJsselstein 
 20 dec 10.00 en 15.30 uur leesdienst 
 25 dec Eerste Kerstdag
  10.00 en 15.30 uur leesdienst 
 26 dec Tweede Kerstdag
  9.30 uur Kerstfeest met de kinderen 
 27 dec 10.00 en 15.30 uur student M. Boersma 
 31 dec 19.00 uur oudjaarsdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
Vanwege corona is de kerk gesloten. 
De diensten zijn te beluisteren via de website: 
www.pgwestzaan.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




