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Ezelsbruggetjes
en planeten

Door een bericht op mijn verstofte schoolbankaccount kwam
ik op het fenomeen ezelsbruggetjes. Die zijn handig om dingen
vast te houden in het geheugen.
Op veel scholen is ’t kofschip,
waarmee je werkwoorden leert
vervoegen in de verleden tijd,
ingeruild voor ’t sexy fokschaap.
Soms zijn ze echt handig, zoals: Voorjaar Vooruit (klok naar
zomertijd). Werkwoorden vervangen door lopen (ik loop, hij
loopt), of waar komt de zon op?
Op in het oosten, weg in het
westen. En een andere lastige:
AM Akelige Morgen, PM Prettige
Middag. Voor het onthouden
van de volgorde van de planeten bestaan diverse ezelsbruggetjes. Maak Van Acht Meter
Japanse Stof Uw Nieuwe Pyjama
is er een. Die Japanse stof is op
21 december aan de beurt in de
vorm van Jupiter en Saturnus.
Deze twee grootste planeten in
ons zonnestelsel vallen in die
nacht op het oog samen. De
laatste keer dat dat gebeurde,
was op 16 juli 1623. Toch nog
een mooi lichtpuntje in december 2020. Via mijn vader was ik
nooit verder gekomen dan een
klein stukje kennis over het sterrenstelsel met Grote Beer, Kleine
Beer en Cassiopeia. De rest ben
ik vergeten. Had ik maar een
ezelsbruggetje gehad! Meneer
Van Dalen Wacht ook nog steeds
Op Antwoord, dus wie weet krijg
ik in elk geval de stérren nog wat
meer onder de knie.
Linda Wessels,
redactie De Wessaner
Dat úw lichtje stralen mag in
december!

Westzaan wordt steeds mooier

Wij, de Gebr. Beentjes en onderaannemers, zijn al enige tijd bij u in het mooie Westzaan bezig met het
project ‘Herinrichting J.J. Allanstraat/Zuideinde’. In dit stukje nemen we u mee in de voortgang van de
werkzaamheden.

De straatwerktrein rolt verder

Planning 2021

Op dit moment loopt de uitvoering
van het project op schema. De straatwerktrein die door Westzaan heen
rolt, heeft op het moment van schrijven ruim 2 kilometer van de in totaal
3,5 kilometer afgerond. De laatste
hand wordt nog gelegd aan de afrondende werkzaamheden van fase 1,
2 en 3. Hier is eind november mee
gestart, met onder andere het plaatsen van de nieuwe lichtmasten. We
werken dit jaar door tot 18 december
en dan zullen we met de rijweg ongeveer ter hoogte van Zuideinde 239
zijn. Van 21 december tot en met 1
januari hebben wij kerstreces. In deze
periode wordt niet gewerkt aan het
project. We zullen het werkgebied in
week 51 zoveel mogelijk opruimen en
veilig achterlaten.

De rijweg van fase 4, die loopt van de
firma Brinkman tot en met de kruising met de ‘t Hoenstraat, zullen we
afronden in de laatste week van januari. Vervolgens beginnen we aan de
laatste fase van het project. Dan heeft
de straatwerktrein nog 800 meter te
gaan.

Uitslag prijsvraag
In de septembereditie van De Wessaner hebben wij een prijsvraag uitgeschreven. Het juiste antwoord op
de vraag ‘hoeveel stenen hebben
wij besteld voor de herinrichting van
de J.J. Allanstraat en het Zuideinde?’
is om precies te zijn 1.620.211 stuks.
Meer dan 1,6 miljoen dus. Van de 15
ontvangen inzendingen zaten onderstaande inzendingen het dichtste bij
het juiste antwoord.

1e dhr. van der Spek:
1.500.000, cadeaubon BEKA-vlees
2e dhr. Zwart:
1.478.750,
cadeaubon Westzaanse
Zuivelboerderij
3e familie Kors:
1.251.250,
cadeaubon Bloemsierkunst Albers
Gefeliciteerd! Wij nemen zo spoedig
mogelijk contact met u op om de prijzen te overhandigen!
De slogan die we uitdragen is ‘Westzaan wordt steeds mooier’ en we
horen veel positieve reacties vanuit
de buurt. We blijven er voor gaan om
dit zo te houden. De trein in Westzaan rolt verder...

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.

BAKKERIJ VERHAGEN
Kerkbuurt 64, 1551AE Westzaan
Tel. 075-6284041 / 06-43096176

Het team van Hotel Restaurant
‘De Prins’ wenst u fijne feestdagen
en een mooie jaarwisseling.
Graag verwelkomen wij u in 2021
weer in ons Restaurant.

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.

Tot wij weer open mogen kunt u
gebruik maken van onze
afhaalmaaltijden van
woensdag t/m zondag.
Wij zijn gesloten van zondag
27 december t/m dinsdag 5 januari.
Woensdag 6 januari zijn wij
weer geopend.
Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan, Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136
www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl
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Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

leven ons in een situatie brengt die niet eenvoudig is, maar waartegen we ja hebben gezegd. En
van dit ja getuigt zijn andere gebaar. Terwijl hij zijn
rechterhand voor zijn hoofd houdt, ligt zijn linkerhand vastbesloten op de schouder van zijn vrouw.
‘Rustig maar. Ik ben hier, ik ben erbij en bij jou.’ Hij
weet niet helemaal zeker wat er aan de hand is,
maar hij is en blijft aanwezig. Er ligt een dappere
authenticiteit in deze uitbeelding van Jozef, herkenbaar voor ieder die zich in het spanningsveld
tussen verwarring en geloof bevindt.

Kerst 2020

De geboorte van Christus (Nativity) - Brian Kershisnik.

Het schilderij De geboorte van Christus (Nativity) van Brian Kershisnik is van werkelijk groot
formaat (213 × 518 cm.), zoals ook de gebeurtenis zelf. Het geeft veel stof tot nadenken. Neem
de aandachtig toekijkende vroedvrouwen, met glanzende ogen en handen in de aanslag voor
hulp en bijstand. Zij vormen een liefdevolle en geloofwaardige aanvulling op het geboortetafereel. Kershisnik: ‘Dat een jonge vrouw haar eerste kind zou krijgen, buiten haar normale
woonplaats, zonder dat er vrouwen (desnoods vreemden) bij waren, lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk. Daar komen vrouwen naartoe. Ze zouden het horen, ze zouden gaan helpen. Dat
weet ik zeker.’
De nieuwsgierige hond en haar jonkies zijn de
enige wezens die kennelijk iets merken van de
grote menigte getuigen. De kunstenaar koos voor
honden in plaats van de os en de ezel, omdat honden ‘…in de westerse kunst al heel lang symbool
staan voor trouw; dus ik schilderde honden omdat
de komst van Jezus het ultieme en onmogelijkste
voorbeeld is van trouw aan de onpeilbare belofte
van zijn zelfvernedering.’
Maria, intens op haar moedertaak gericht, voedt
haar pasgeborene. Ze lijkt op haar gemak, alsof
ze rust vindt in haar eigen woorden ‘Hier ben ik,
de dienares van de Heer; mij geschiede naar uw
woord!’ (Lucas 1:38, Naardense Bijbel). Jezus, nog

maar pas uit de baarmoeder, is bezig het ademen
en het zuigen te ontdekken, belichaamd te raken,
te aarden. Hij glimt en heeft nog geen gezonde
kleur. Afgezien van een vaag lichtende nimbus (en
veel hemels kraambezoek!) is hij een baby als iedere andere, op zoek naar voeding en troost.
En dan is er Jozef, het visuele middelpunt van dit
wervelende werk. Jozef houdt zijn hand voor zijn
gezicht, dat een mengeling van opluchting en
verwarring uitdrukt. Zowel op menselijke als goddelijke schaal heeft hij heel wat meegemaakt! Het
gebaar van zijn hand –wat is hier in vredesnaam
net gebeurd? – is ons allen bekend. Wanneer het

Ten slotte is daar de nieuwsgierige hemelmenigte
die in een golf van verwondering over het tafereel
uitwaaiert. Ze wachten op hun beurt om een glimp
van het kindje op te vangen en golven dan verder
met aanbiddende verheffing van armen en stem.
Hun voorwaartse, doorgaande beweging leidt de
verbeelding van de kijker tot voorbij het beeldvlak
en paart zich aan de beweging van de Kerst: dat
Christus is gekomen en zich zal manifesteren in het
doorgaande werk van verlossing.
Advent 2020 is een tijd die ons verwart. Wat ons is
overkomen is nog niet helemaal duidelijk, en hoe
het verder zal gaan al evenmin. Maar laten we eerlijk zijn: toekomst is altijd onzeker. Het beste gebaar
dat we kunnen maken is dat van Jozef: je verbinden
met je dierbaren en krachtig kiezen voor een hoopvolle toekomst.
Kahlil Gibran zei ooit: Elk kind dat geboren wordt,
is een teken dat God nog vertrouwen heeft in mensen. Het kind op dit schilderij symboliseert alle kinderen ter wereld die ons verbijsteren en oproepen
om hoopvol te leven en handelen.
De Doopsgezinde Gemeente van Koog en Zaandijk
en Westzaan wenst u mooie feestdagen en een
hoopvol 2021.
IJke J. Aalders

Een warme kerstgroet van het Weiver
Dit jaar is alles anders dan andere jaren. Covid-19
heeft de hele wereld in zijn greep. Daarom, maar
niet alleen daarom, hebben wij op het Weiver dit
jaar een bijzondere kerstversiering bedacht. Dries
van nummer 43 (dat is de man die ook een minibieb heeft gebouwd waar de Westzaners graag
gebruik van maken) heeft van oude pallets kerstbomen voor de straat gemaakt en de buren hebben allen hun eigen kerstboom op unieke wijze
beschilderd of versierd. Op 6 december zijn laat in
de middag alle bomen feestelijk in of bij de voortuinen geplaatst, onder het genot van een lekkere
glühwein of een ander drankje. Natuurlijk met
gepaste afstand en veel gezelligheid.
Maak met de kerstdagen een leuke wandeling en
kom eens kijken op het Weiver. De kerstbomenparade begint bij nummer 18 en loopt heeeeel ver
door.
De buren van het Weiver wensen iedereen prettige feestdagen, vrolijk kerstfeest en een gelukkig
nieuwjaar.
Marion Flimm
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Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Draadloos muziek in uw hele huis

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen
en gehoorbescherming

Traditionele audio installaties
Luidsprekers, AV meubels
Audio en B&O reparatie.

Openingstijden kijk op www.hepta.nl

Sandra
Sandra Klokkemeijer
Klokkemeijer

Verzekerd van
Robert Spilen persoonlijk
Sandra Klokkemeijer
Deskundig
advies

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

Robert
van
Spil
Robert
Spil

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

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

Robert Spil

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

www.mrboat.nl voor advies en de scherpste prijzen!

www.saenbike.nl

Diverse soorten epoxy - glasweefsel - vulmiddelen - kleurstoffen - hulpmiddelen

Yoga

Vibes

Wil je weten welke yoga vorm het beste is voor jou?
Scan de QR-code en vraag het ons.
Zeilenmakersstraat 1C 1551 AA Westzaan www.yoga-vibes.nl

Di. t/m Za.
geopend

XL lessen
Vinyasa
Nidra
Yin
Hatha
Workshops

Uitstekende service en kwaliteit
voor een scherpe prijs!
APK - Airco - Onderhoud - Reparaties - Restauratie
In- en Verkoop - Storingen - LPG - Schadeherstel
Banden en velgen - Uitlijnen

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!
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

Autobedrijf Brakenhoff - Kerkbuurt 55 - 1551 AC Westzaan
Telefoon 075 622 72 62
www.autobedrijfbrakenhoff.nl
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...aangenaam.
T (075) 621 66 07 | M 06 22 44 86 96
E klerkrichard@gmail.com

Drijvende Steigers BV

• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers
Kanaalweg 5 A, 1566 NA Assendelft, 075-6351695
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Licht in donkere tijden
De peuters van Babino
Peuteropvang
Westzaan (Torenstraat 5)
brengen licht in donkere tijden. Niet alleen
met hun altijd vrolijke lach en stralende energie,
maar ook met hun lampionnen. In de dagen voor
Sint-Maarten hebben zij prachtige lampionnen
gemaakt met maan en sterren. En natuurlijk goed
geoefend met liedjes zingen. Gelukkig liepen er
ook in deze tijd op 11 november best nog wel wat
kinderen langs de deuren om voor een liedje een
snoepje op te halen. Ontzettend fijne afwisseling
voor de dorpsbewoners van Westzaan.
Inmiddels zijn we op de peuteropvang alweer druk
bezig met het thema Sinterklaas. De opvang heeft

een feestelijke aankleding gekregen, en we knutselen, zingen en dansen de weken voor Sinterklaas
door. Best een spannende tijd voor kinderen. Maar
met verkleden, rollenspel, knutselen, buiten ravotten, zingen en verhaaltjes voorlezen zijn onze peuters en de juffen in deze tijd toch erg ontspannen.
Zo kan er flink genoten worden van dit traditionele
feest. We eindigen het thema met het zelf maken
en bakken van heerlijke pepernoten. Het draaien
van kleine balletjes deeg is iets wat onze peuters
al zeer goed kunnen met hun kleine handjes. Na
de Sint gaan we op de onze opvanglocatie gezellig
door met kerstactiviteiten en een kerstbrunch.
Fijne feestdagen!

2020 was bijzonder jaar

Het laatste optreden van Herleving tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Westzaanse Gemeenschap in januari. Foto:
Karin Timmerman.

Het jaar 2020 is een heel bijzonder jaar geworden
voor heel veel verenigingen en zeker ook voor
toneelvereniging Herleving. De start van het jaar
was zeer geslaagd met het traditionele optreden
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Westzaanse
Gemeenschap in het Reghthuys, met een terugblik op het afgelopen jaar en een nieuwjaarswens.
Dat dit eerste optreden tevens het laatste optreden in 2020 zou zijn was toen nog niet voorzien.
Er werd toen nog met belangstelling uitgekeken
naar de repetities in de loop van het jaar en de
voorstellingen op 24 en 31 oktober en 7 november
in dorpshuis De Kwaker. Zo ook naar de deelname
met een stukje straattoneel op De Dag van Westzaan die op 12 september zou worden gehouden.

Er was gekozen voor ‘De gidsen’ onder regie van
Ria Kee-Holkamp. In ‘De gidsen’ wordt teruggekeken op de wereld van de padvinderij. Zestien
meiden, drie leidsters, een inspectrice en een non
bevolken dit hilarische stuk van Edward Montie uit
1995. Als in 2021 met hulp van het vaccineren weer
op een normaler leven kan worden overgegaan, is
het de bedoeling om de repetities weer te starten
voor de uitvoeringen in oktober en november.
Geniet in ieder geval van de feestdagen en van
elkaar. Blijf gezond met de 1,5 meter afstand en de
mondkapjes.
Martin van ‘t Veer

Juf Marja van Drimmelen met pensioen
Dertig jaar heeft Marja van Drimmelen op De
Kroosduiker met veel plezier lesgegeven. Na 43
jaar onderwijs is zij vlak voor de kerstvakantie met
pensioen gegaan.
Eind jaren tachtig begon ze met een klas van veertig kinderen. Toen ze zelf kinderen kreeg wilde ze
per se door blijven werken. Omdat er nog geen
overkoepelend orgaan was, is ze zelf naar het
gemeentehuis gegaan om ambtenaren ervan te
overtuigen dat ook het onderwijs geschikt is voor
duobanen. Vanwege het gebrek aan leerkrachten eindigt haar loopbaan wederom als fulltime
kracht, dit keer echter voor een klasje van twaalf
kinderen. Haar enthousiasme voor haar werk heeft
geen moment ingeboet. ‘Voor mij was het lesgeven altijd een feestje geweest. Ik voel ik me echt
bevoorrecht dat ik toentertijd van mijn hobby mijn
werk heb kunnen maken. Omdat ik op beide locaties in Westzaan heb gewerkt ken ik veel ouders en
(klein)kinderen.’
Van Drimmelen heeft de hele ontwikkeling van

krijtjes en inktpennen naar het white- en smartboard meegemaakt. ‘Ik kom uit de tijd van de
stencilmachine en het ouderwetse schoolbord. Ik
schreef bedrijven aan om zelf werkbladen te maken
met tulpen, boten en trams. Kalenders waren daarbij ook een makkelijk hulpmiddel.’
Kinderen klikken nu vaker op tablets dan dat er
met de hand geschreven wordt, hetgeen soms ten
koste gaat van de fijne motoriek.
Dat er op school meer individuele aandacht is gekomen vindt ze een goede ontwikkeling. ‘We beginnen en eindigen de dag met te ontdekken hoe de
kinderen in hun vel zitten. Zo klein als ze zijn leren
ze rekening met elkaar te houden, ook qua inleving
in de ander. Kinderen krijgen ’s morgens op eigen
niveau instructie en ‘s middags werken alle groepen themagericht. Vanwege corona bel ik ’s avonds
ouders als er overdag iets bijzonders met hun kind
is gebeurd.’
Met pijn in het hart heeft ze afscheid genomen.
In een zwart gat denkt ze niet te vallen, want: ‘Het

Juf Marja neemt afscheid. Foto: Marjolein Rulke-Greve.

eerste halfjaar doe ik helemaal niets! Ik ga lekker
met mijn man Paul leuke dingen doen en genieten
van wat het leven verder te bieden heeft. Daarna
zien we wel verder.’
Marijke van der Pol
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tom
// van reclame

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

www.bouwbedrijfwerkhoven.nl

Fitcircuit

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

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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Graﬁsch ontwerp van
logo’s, huisstijlen, ﬂyers,
advertenties, website banners,
geboortekaartjes en brochures.
Lydia de Vries
06-13054903
info@ly-risch.nl
www.ly-risch.nl

tandheelkunde
o
mondzorg

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

2020 snel vergeten
Waar de Mexicaanse
Griep ons in 2009 redelijk met rust liet heeft
iedereen in 2020 kennis kunnen maken met
een
corona-uitbraak
die werkelijk de gehele
wereld op zijn kop heeft
gezet. Als vereniging
blikken we aan het eind van het jaar kort terug op
een bewogen jaar.
Tot zondag 8 maart leek alles ons voor de wind te
gaan; alle velden waren door het groeiende aantal leden het hele weekend vol en ons eerste elftal sleepte die dag een felbegeerde periodetitel
binnen. We waren dicht bij een droom om in ons
100-jarige jubileumjaar (2021) wederom terug te
keren in de derde klasse. Na de eerste persconferentie van Rutte en De Jonge op 9 maart viel die
droom volledig in duigen. Het nieuwe toegangshek tot het complex was bijna klaar en kon na
aflevering direct permanent gesloten worden. We
moesten ons een flinke tijd vermaken met oude
foto’s op social media, challenges vanaf huis en
families voor het goede doel portretteren boven
op de Watertoren. Vanaf half mei mochten we weer

met een 20 pagina’s stringent protocol voorzichtig
tegen een balletje trappen.
Eind juli bereikte ons het intens trieste bericht dat
ons jeugdlid Storm Stolp was overleden. Het was
voor ons een eer dat wij in coronatijd op ons complex de uitvaartplechtigheid mochten organiseren
voor zo’n 300 aanwezigen en circa 400 online. Het
bijzondere is dat de livestream nog steeds dagelijks
bekeken wordt op onze Facebookpagina (Voetbal
Westzaan).
Na de ‘eerste golf’ kon er vanaf 9 augustus weer
wat geoefend en gebekerd worden. De laatste dit
jaar was op 11 oktober, zonder publiek maar wel
met een mooie overwinning op Sporting S. Voorlopig is het over en uit, maar de hoofdcoach ziet een
historisch record: ‘Het is nu meer dan een jaar geleden dat we op eigen terrein hebben verloren.’ Wie
ook lichtpuntjes zagen waren de (ver)bouwers van
onze kantine. Zij hadden zonder al die wedstrijden
en publiek ruim baan om het laatste stukje van ons
complex prachtig te renoveren.
Wij popelen vanzelfsprekend om de volledig verbouwde kantine en buitenschoolse opvang aan
u te tonen, maar het zal geen nieuwjaarsreceptie
worden. Ook de festiviteiten rondom het 100-jarig
bestaan op 13 juni 2021 zijn uiterst onzeker. Laten

we gewoon hopen dat er in 2021 weer eens gevoetbald kan worden met publiek en dat we in de kantine wekelijks het glas kunnen heffen dat we weer
in het ‘echte normaal’ zijn geland.
Namens het bestuur en de leden wens ik u hele
fijne feestdagen toe en meer dan ooit een waanzinnig gezond, gelukkig en gezellig 2021.
Arno van den Broek, bestuurder PR

De trompet deed dit jaar zijn intrede bij het aftellen naar
belangrijke wedstrijden. Links coach Arjan Zwaan en rechts
verdediger Hendrik-Jan Staal.

Eco-School op Wij-land

Het Eco-team tekent de intentieverklaring.

Vanaf 9 november en 19 november zijn beide
locaties van Wij-land een Eco-School. We hebben

op die dagen met acht geselecteerde kinderen
(Eco-team) en Angelieke Carpentier (directeur) de
intentieverklaringen getekend. Eco-Schools is hét
wereldwijde keurmerk om leerlingen te stimuleren
tot duurzaam denken en doen. Met behulp van
zeven stappen onderzoeken leerlingen de school
en werken ze aan acties om die te verduurzamen.
Bijvoorbeeld door energie te besparen, afval te
verminderen of het schoolplein te vergroenen.
Als kers op de taart kan de school het internationale keurmerk voor duurzame scholen behalen: de
groene vlag.
Het animo van de kinderen om in het Eco-team te
komen was erg groot. We hebben moeten loten.
Het Eco-team bestaat uit twee leerlingen van
groep 5, 6, 7 en 8. Op 26 november (Assendelft) en
op 30 november (Westzaan) kwam er een begelei-

der van Eco-Schools om een presentatie te geven
over Eco-Schools en om de school te inspecteren
met de leerlingen van het Eco-team. Alle kinderen
kwamen op die dag in het groen naar school, alles
wat maar met groen/duurzaam/aarde/ecologie te
maken heeft.
namens het Eco-team,
Leontien van Broeckhuijsen en Ingrid Bottema

Enorme ledengroei TV Westzaan
Het gaat goed met de
Westzaanse tennisvereniging. Sinds vorig jaar
is het aantal leden fors
gegroeid naar ruim 300.
Steeds meer mensen
vinden de weg naar de
tennisbaan en daar is de vereniging erg blij mee.
‘We hebben onlangs natuurlijk een kostbare renovatie 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 maakten hier grif
gebruik van. ‘De tennisclub telt nu ruim 100 jeugdleden 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 worden. Tennis biedt
nog altijd de meeste mogelijkheden. ‘Bij ons spelen
we het hele 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
Cindy Wildeboer-Peters
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Klein, maar groot
in mogelijkheden!
Lambert meliszstraat 29a,
1551 CT Westzaan
www.ﬁonaskapsalon.nl
info@ﬁonaskapsalon.nl

Greta
Angelina
Facebook

06 26 13 43 67
06 24 20 52 18
Angel-Face & Great Hair

Kapsalon 075 6210084
Haarwerken 06 24304074

Wij staan voor kwaliteit,
voorspelbaarheid & duurzaamheid
Algemene & cosmetische tandheelkunde
Implantologie
Mondhygiëne
Speciale aandacht voor kinderen,
angstige patiënten en ouderen

- Feesten, partijen,
lunches en diner
- Diverse gerechten
buiten de kaart!
- Gratis eigen
parkeergelegenheid.

amer
De gezelligste huisk
ek
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st
an
van de Za

Ruime
openingstijden

Geen
wachttijd

- 7 dagen per week
geopend!

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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Complete mondzorg
onder één dak

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

Afspraak
herinnering

Erkende
kwaliteit

IN DE SCHIJNWERPER
Mike Stoof: ‘Hoe moet dat? Doe eens voor’

Mike Stoof (30) woont sinds twee jaar met zijn vrouw Barbara (26) en hun dochters Hilde
(bijna 3) en Lovis (bijna 1) op Zuideinde 65.

Zwanenburg
Daar hebben we de eerste jaren gewoond. Mijn
vrouw komt daar vandaan. De oudste is er geboren. Het huis werd te klein, we zagen dit en hebben
binnen tien minuten besloten het te kopen. Allebei
zouden we daar wel naartoe terug willen, omdat
allebei onze vriendengroepen daar wonen. Haar
vriendinnen hebben kinderen in dezelfde leeftijd.
Ze rijdt soms wel drie keer per week die kant op. Ik
ga daar op vrijdagavond met vrienden een beetje
slap te ouwehoeren en ben dan om een uurtje of
elf weer thuis. Ik neem dan geen drankie, geen
dingetje, niks. Je denkt als je ouder wordt toch wat
meer na. Tot ik kinderen had nam ik dat niet zo
nauw. Haha! Maar ik heb mijn werk en mijn rijbewijs hard nodig.

Saskia Stoof

we weer verder. We vinden dat je je eigen leven
moet blijven leiden. Maar in het weekend is er echt
een hele dag voor het gezin. Samen kom je er wel
uit. (Zachtjes:) Ik ben nog steeds heel verliefd op
haar.

Hoveniersopleiding
Ik ben in Haarlem naar het vmbo gegaan en koos
voor tuin- en landbouw. Na de mbo-hoveniersopleiding in Alkmaar heb ik een jaar gewerkt. Daar
was ik op mijn negentiende helemaal klaar mee. Ik
ging veel naar Ajax, zat met zijn allen in de kroeg
en het was lang leve de lol. Opeens wilde ik dat niet
meer. Toen heb ik bij defensie gesolliciteerd, bij
het korps mariniers in Rotterdam. Geen gezeik en
gewoon gaan. Ik wilde denk ik mijn vader laten zien
dat ik dat ook kon.

Mijn moeder. Tot mijn negende woonden we op Korps mariniers
Klein Engeland. Zij kreeg toen een relatie met Wim Van de 500 sollicitanten worden er maar twintig
Kaatee en we verhuisden naar Osdorp. Voor mij aangenomen. Ik ging ervoor. Ik had daarvoor al veel
was dat heel moeilijk, omdat ik tot dan altijd met in de sportschool getraind. De laatste medische
haar samen was geweest. En hier had ik mijn vrien- keuring kwam ik niet door, omdat ik een S-bocht
den. In de puberteit heb ik heel
in mijn rug zou hebben. Tijdens de
wat botsingen met Wim gehad. Ik
psychologische keuring was ik bin‘Ik kan
was niet de makkelijkste. Nu gaat
nen vijf minuten al klaar en mocht
levensreddend ik de medische keuring overdoen.
dat allemaal goed en kom ik graag
hulpverlenen’
bij hen. Veel mensen kennen mijn
Moest ik anderhalf uur op een loopoma Zwaantje Stoof van de Veldband lopen met 45 kg bepakking
weg nog wel. Ze is 90 en woont in Wormer. Als ze op mijn rug. Tralala, niks aan de hand. De snelheid
bij ons gegeten heeft zegt ze: ‘Zo. Het is voor de werd opgevoerd en na een uur was het wel goed.
komende twee weken wel weer genoeg geweest, De opleiding begon met je kop kaalscheren, je
want ik ben helemaal kapot.’
werd ingedeeld en binnen enkele minuten renden
we over het veld. Je wordt zogezegd helemaal uit
elkaar getrokken en je leert heel veel. Als je denkt
René van Laarhoven
Mijn vader. Ik lijk zowel qua uiterlijk als qua karakter dat je niet meer kunt, dan kun je altijd nog verder.
heel erg op hem. Toen mijn moeder zwanger van Je leert ook samen te werken en zelfredzaam te
hem was had hij al een ander. Ik heb hem dus nooit zijn, te overleven in moeilijke situaties.
thuis als ‘mijn vader’ meegemaakt. Als sergeantmajoor bij defensie was hij veel van huis. Als hij Combat Life Saver
thuis was haalde hij me op. Later werkte hij bij de Daarna ging in naar de operationele kazerne in
Bijzondere Bijstandseenheid. Een heel stoere vent, Doorn en werd opgeleid tot Combat Life Saver.
ja. Voor mij is hij meer een goede vriend dan een Naast je gevechtsfunctie moet je levensreddende
vader.
hulp kunnen bieden aan gewonden binnen je
groepje. Schotwonden, amputaties, noem maar
op. Na de koud-weer, berg en jungle training zou
Barbara
We gaan al elf jaar met elkaar. Toen wij acht jaar ik aan de korporaalsopleiding beginnen, maar drie
geleden trouwden zei ik tegen allebei mijn ouders: maanden voordat mijn oudste dochter werd gebo‘Ik ga iets doen wat jullie niet gedaan hebben, ren werd ik bij die orkaan op Sint-Maarten ingezet
namelijk bij elkaar blijven.’ Tot nu toe lukt dat nog en kon ik niet weg. Terug in Nederland wilde ik zes
aardig. Haar ouders en opa en oma zijn ook nog weken voor de bevalling niet langer meer weken
altijd bij elkaar. We zijn aan elkaar gewaagd. Af en van huis zijn. Dat was in 2018. Op woensdag gintoe is er best wel eens ruzie. Zodra de kinderen op gen we het veld uit, ben ik gaan douchen en in de
bed liggen zeg je wat je ergens van vindt en gaan auto heb ik mijn neef Youri Rutte gebeld. Ik mocht

de volgende dag langskomen. Daarin verschil ik
dus met mijn vader. Bij hem ging die baan voor
alles. Qua werk zijn er niet veel mensen die kunnen
wat hij doet, maar qua vrouwen en kinderen vind
ik hem maar een mietje. Ik duik niet weg voor de
gevoelige kant. Kijk, mijn moeders familie en ook
bij de Kaatee’s zijn niet van ‘defensie’. Die zijn er
allemaal voor en met elkaar. Dus dat heb ik gelukkig ook goed meegekregen.

Rutte Groep
Ik ben daar begonnen als voorman, moest opnieuw
naar school en kreeg langzaamaan projecten toegewezen. Ik zit nu in mijn laatste jaar voor uitvoerder. Ik heb de laatste negen maanden een groot
industrieterrein gedraaid, d.w.z. alles eruit, pvc-pijpen voor de kolkjes aansluiten, banden zetten op
specie, het hele bestek lezen, uitzetten en zorgen
dat de stratenmakers aan de gang kunnen. Ik werk
zowel met mijn hoofd als met mijn handen. Ik kan
ook op shovels rijden. Ach, men leert.
Ik ben van ‘Hoe moet het? Doe eens voor. Ah joh,
dat kan ik beter. Ga effe aan de kant.’ Haha! Negen
van de tien keer lukt het en als het niet gaat moet je
dat netjes toegeven. En vragen hoe het wel moet.
Ik probeer die jongens erbij te betrekken en merk
dat ik steeds meer leidinggevende aan het worden
ben. Mijn bazen zijn wel tevreden met me, ja. Ik wil
hier graag mee door. En ook leren hoe je bijvoorbeeld kademuren moet herstellen.

Lees verder op pagina 13 >
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Simone Dijkman

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar

MAKELAARDIJ

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.

Meubelatelier Jacco Bakker b.v.
Delta 12
1704 EE Heerhugowaard
072 - 57 15 999
info@jaccobakker.nl

Nauerna 40A - 1566 PD Assendelft
T 075 670 74 44 - F 075 670 88 45

www.schramadvocaat.nl

Simone Dijkman Makelaardij...... voor duidelijkheid!

Op ons kun
je rekenen
www.FinenzoZaanstad.nl
Telefoon: (075) 612 14 17

Gebruikt u verschillende medicijnen?

T: 075 628 13 50 - E: venemawestzaan@solcon.nl
ESCHAD
UW
DEUW SCHA
IALIST
SPEC
ST
SPECIALI
ET!
TH
EL
REG
H
REGELT ET!

MEDICATIEROL

Met de
houdt u het overzicht!

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie.

Wij
Wij regelen
regelen de
de schade
schade voor
voor u
u bij
bij
alle
alle verzekeringsmaatschappijen!
verzekeringsmaatschappijen!
m
m
m
m

Leenauto’s
Leenauto’s beschikbaar
beschikbaar
Reparatie
aan
Reparatie aan ruiten
ruiten en
en open
open daken
daken

Ook
Ook voor
voor schade
schade aan
aan de
de caravan
caravan of
of camper!
camper!
Houthavenkade
Fax
Houthavenkade 50
50
Fax 075-6706123
075-6706123
1506
PD
Zaandam
info@oudenaren.nl
1506 PD Zaandam info@oudenaren.nl

Tel.
Tel. 075
075 -- 616
616 48
48 85
85

Molenwerf 9 • 1541 WR Koog aan de Zaan
Telefoon (075) 63 555 11 • www.apotheekwestzijderveld.nl
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Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
door WILLEM TIP/deel 51
beeld: Digitale Beeldbank

De Tweede Wereldoorlog
De verplichte ‘arbeidsinzet’ voor de nazi’s haalde tallozen weg van huis en haard. Ze moesten
over de grens gaan werken in de landbouw of in de oorlogsindustrie. Wie niet wilde gaan en
geen ‘Ausweis’ kon bemachtigen moest onderduiken, voortdurend beducht dat zijn schuilplaats zou worden verraden of zou worden ontdekt bij een razzia. Onderduiken betekende
een groot risico. Onderduikers werden zwaar gestraft en degenen die hen hielpen ook. In de
eerste drie oorlogsjaren was het aantal tewerkgestelden niet minder dan 370.000. Nieuwe
plannen voor wegvoeringen volgden in april 1943. Die accepteerde de Nederlandse bevolking
echter niet meer. Een proteststaking was het antwoord. Eerst in Twente, later in het hele land.
Ook bij de blikfabriek in Krommenie legde men het werk neer. Het weerwoord van de nazi’s
was meedogenloos, zoals eerder bij de Februaristaking: fusillades. Vier inwoners van Krommenie en Assendelft werden in mei 1943 ter dood gebracht.
De Weelbrug naar het zuiden gezien. Links de bank.

De oude winkel van de Coöp.

De Jodenvervolging kwam ook steeds dichterbij.
Wie zich volgens voorschrift meldde of werd opgehaald bij een razzia wachtte het concentratiekamp.
Eerst in Drenthe, vervolgens diep in Duitsland of in
Polen. Aanvankelijk overwogen de nazi’s nog dat
ze daar tewerk zouden worden gesteld. Weldra
gingen ze echter over tot de bouw van hun sinistere vernietigingskampen. Miljoenen lieten daar
het leven. Sommige Zaankanters zwichtten voor
de terreur. Ze sloten zich aan bij organisaties zoals
de NSB en genoten bepaalde voordelen. Velen lieten zich door de terreur echter niet tegenhouden.
Hun moed heeft talrijke onderduikers en Joden het
leven gered.
Doordat de handel overzee nagenoeg onmogelijk
was geworden en de bestaande voorraden door
de nazi’s werden opgeëist, was er al snel schaarste
aan allerlei goederen. Benzine was er voor gewone burgers niet meer. De benzinepompen werden al vroeg, in de zomer van 1940, verzegeld.
Vrachtwagens voorzag men noodgedwongen
van gasgeneratoren, hoge ketels die in de laadbak konden worden gemonteerd en vervolgens
werden gestookt met hout of kolen. Metalen zoals

koper, nikkel en tin moesten worden ingeleverd.
Bijna alle Zaanse kerkklokken werden in 1943 afgevoerd. Daaronder was ook de klok van het Westzaanse raadhuis. De klok van de gereformeerde
kerk in Westzaan-Zuid kon door de inspanning van
gemeenteleden nog op tijd onderduiken. Na de
oorlog zou een aantal klokken terugkeren, waaronder de raadhuisklok. Niet terug kwam de eveneens
geroofde kristallen luchter in de Westzaanse raadzaal. Na oorlog moest men een nieuwe kroonluchter kopen.
De brandstoffenschaarste steeg met de jaren. De
levering van gas en elektriciteit werd steeds minder en hield uiteindelijk op (eind 1944). Overal
werd nu naar hout en resten steenkool gezocht
voor de blikken noodkacheltjes. Voor de oorlog
had men voor het verkeer al veel bomen weggehaald langs de smalle dorpswegen. Nu verdwenen
de laatste. De schaarste bracht sommigen ook tot
diefstal. Gewone burgers waren daarvan vaak het
slachtoffer. Zo vermiste de Westzaanse boer Jan
Oudkerk op een dag een varken, Jaap Hotting een
aantal fietsbanden, brandstoffenhandelaar Kesselaar een voorraad kolen, landbouwer Hoogmoed

veertien mud tarwe. Zuster Greveling in de Middel
vermiste kolen, boer Ham, ook in de Middel, drie
schapen. Op de zwarte markt brachten deze goederen intussen hoge prijzen op: een mud tarwe de
onvoorstelbare prijs van duizend gulden, een pond
boter zestig gulden, een enkele sigaret van het
merk Miss Blanche een rijksdaalder. Het geld werd
op deze wijze snel minder waard. Wie het niet kon
of wilde uitgeven zette het in arren moede op een
spaarrekening. Eind 1941 noteerde de Westzaanse
Raiffeisenbank 429 duizend gulden aan spaargeld.
Vlak na de oorlog (eind 1945) was dat 1,7 miljoen,
ruim viermaal zoveel.
Alle goederen waaraan een tekort was gingen op
de bon. Ieder huishouden kreeg te maken met een
voorraad bonkaarten. De winkeliers op hun beurt
de moesten de bonnen verzamelen en opplakken
om hun winkelvoorraad aan te vullen. Zo had ook
de beheerder van de Westzaanse Coöperatie ‘s
avonds aan de bonnen veel werk. Met lijm werden
die keurig op kaarten geplakt. Voor de kachel konden de kaarten vervolgens drogen. De beheerder
had echter ook vijf katten. Die zorgden ervoor dat
de muizen niet bij de voorraad konden komen. De
kaarten met lijm en bonnen waren echter ook een
smakelijk speelobject. De volgende ochtend had
de beheerder de hulp van iedereen nodig om de
schade te herstellen.

Houthandel Rote deelde vlak na de oorlog stookhout uit.
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Ieder huis kan energiezuinig zijn. Als je
maar weet waar te beginnen. Met de
HuisScan van HomeQgo zie je direct welke
energiebesparende maatregelen jij kunt
nemen.

Zaanweg 51B
1521 DL Wormerveer
Telefoon 075 - 621 98 02

Voor al uw feesten en partijen
tot 90 personen, de hele boot
voor uw gasten.
Ook voor vlees- & vis gerechten.

Energiezuinig en
duurzaam wonen

Start de HuisScan op
rabobank.nl/huisscan

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

Kleine Tocht 37 1507 CA Zaandam
075 616 07 66 www.autoprins.nl

Elke vrijdag van 8.00 tot
13.00 uur in Westzaan
(op de stoep in de
kerkbuurt).
LID

TWEEWIELERBEDRIJVEN
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> Vervolg van pagina 9
Wat vind je belangrijk in het leven?
Genieten. Mijn gezinnetje staat op nummer een.
Wat we in de toekomst ook zullen doen, als wij
maar bij elkaar zijn. We hebben het goed. Een paar
keer per jaar gaan we op vakantie en als de kinderen iets nodig hebben dan kan ik dat kopen. We

werken er hard voor, mijn vrouw werkt vier dagen
per week, maar we kunnen er ook goed door ontspannen. Ik kan niet goed stilzitten. De hele tuin,
het hek, het verandaatje, alles heb ik zelf gedaan.
Ik ben dol op barbecueën; ik kan dat het hele jaar
door doen. Het buurtje hier is ook top.
Marijke van der Pol

De feestdagen zijn weer in zicht! Altijd een super gezellige tijd met familie en vrienden. Dit jaar echter
met nogal wat restricties, helaas. Het worden nu wel een héél knusse Kerst en Oud en Nieuw. Met alleen
de kinderen of een paar familieleden of vrienden. We moeten keuzes maken. Gelukkig heb je in december meerdere feestelijke dagen om gezellig door te brengen met jouw geliefden.

Nieuwjaarsrolletjes of kniepertjes

Weetje:

Oud en nieuwgerecht
20 kniepertjes

Wij aten dit vroeger altijd met Oud en Nieuw en
natuurlijk op nieuwjaarsdag. Ze gingen in een
trommel om ze zolang mogelijk knapperig te houden. Mijn moeder had zo’n ouderwets groot zwaar
gietijzeren wafelijzer dat je op het vuur verwarmde.
Je had wel wat spierballen nodig! Het rook altijd
heerlijk. Er zijn verschillende benamingen voor. Zo
heeft elke streek zijn eigen knijpertje, kniepkouskes, rollechies of fluitjes. Ik ken ze als kniepertjes.
Plat schijnen ze symbool te staan voor het oude
jaar dat zich ontvouwen heeft. In het nieuwe jaar
worden ze geserveerd als rolletjes als symbool voor
het nieuwe jaar, dat zich nog moet ontrollen. Mooie
gedachte!

Wat hebben we nodig?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1250 gram tarwebloem
125 gram lichte basterdsuiker
12 gram vanillesuiker
2 gram gemalen anijs
½ ei
75 gram zachte boter
250 ml water
beetje zonnebloemolie om het ijzer in te vetten
Je hebt hiervoor wel een oublie-ijzer of wafelijzer
nodig

Bereiding:
Doe de bloem, vanillesuiker, anijs en basterdsuiker
in een kom en roer dit om met mixer of garde. Voeg
het ei, de boter en het water toe en roer dit tot een
glad dik beslag. Vet het oublie-ijzer voor het bakken
licht in met zonnebloemolie. Verwarm het oublieijzer voor. Neem een sauslepel met beslag en giet
dit in het midden van de wafelplaat. Doe het ijzer
direct dicht. Het is in ongeveer 55 seconden klaar.
Je kan de wafels plat of opgerold serveren. Als je
een plat wafeltje wilt, haal je dat met een vork uit
het ijzer en leg je het plat op een taartrooster om af
te koelen. Als je een rolletje wilt maken (wat natuurlijk origineler en veel leuker is) neem je de steel van
een pollepel en leg je deze op de wafel als die nog
op het ijzer ligt. Dan rol je de wafel om de steel met
behulp van een vork. Met de vork vouw je het eerste stukje wafel om het stokje heen en vervolgens
rol je het op. Doe dit snel, de wafels worden snel
hard. Zodra de buitenkant hard is, kun je het stokje
eruit halen. Leg de rolletjes op een taartrooster om
af te koelen en hard te worden. Wil je het extra feestelijk maken, dan vul je de rolletjes, als ze geheel
afgekoeld zijn, met slagroom. Heerlijk!

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Activiteiten Lambert Melisz

Geen sintavondje
en kerstdiner
Wat hadden wij als activiteitencommissie het
graag anders gezien in de maand december.
Toch hebben wij het voor de mensen, al is het
een schrale troost, gezellig gemaakt met een
kerstboom in de grote zaal en in de hallen, en
hebben we zoals beloofd alles mooi versierd.
Er is nog een tijdje gedacht om de Sint langs
de deuren te laten gaan met iets lekkers. Maar
Sint met een mondkapje op, dat konden we
de beste man toch echt niet aandoen met zijn
mooie baard! Ook moesten we zuinig zijn op
deze oude man, want hij zit toch ook in de
risicogroep qua leeftijd. De dinsdagmiddaggroep had besloten, met goedkeuring van
het bestuur, om de trouwe bezoekers van de
activiteiten te trakteren op iets lekkers. Zij zijn
tenslotte de mensen die deze middagen draaiende wisten te houden.
Om het toch een beetje spannend te maken,
was er ook een kleine loterij voor deze groep
mensen. Ze moesten hun huisnummer in de
brievenbus doen en daar werden drie hoofdprijzen uit getrokken.
Hartelijk dank aan visboer Buijs en Coop Westzaan voor het sponsoren. En banketbakker Bas
voor de korting op het lekkers.

Trakteren
De bewonerscommissie gaat zo rond de feestdagen alle bewoners trakteren op iets lekkers.
Hoe leuk is dit. Zij hadden ook een oproep op
de site ‘Je bent een Westzaner als…’ gedaan of
de kleuters een mooie tekening wilde maken
voor de bewoners. Deze oproep was een succes en alle tekeningen blijven hangen tot januari.

Kerstboom
De gemeente Zaanstad heeft bij de hoofdingang een kerstboom geplaatst, waar de bewoners heel blij mee zijn. Hoe gezellig is het om
ook buiten een echte kerstboom te hebben,
compleet met verlichting! De gemeente heeft
overigens bij alle verpleeghuizen en seniorencomplexen een boom neergezet in verband met het streven om Zaanstad groener te
maken.
Het bestuur en de activiteitencommissie wensen u een mooi en coronavrij 2021 en hopen
dat er in het nieuwe jaar in de grote zaal weer
volop gezelligheid kan plaatsvinden.
Marion Bruins
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(075)
612 59 33

✓Administratieve dienstverlening
✓Personeels- en salarisadministratie
✓Belastingzaken voor bedrijven en particulieren
✓Startersbegeleiding
✓Organisatie- en bedrijfsadviezen
✓Financiële adviezen
✓NU OOK INTERNETBOEKHOUDEN

Dennis Bakker

Als momenten herinneringen worden ...

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

lab

Martin van der Blom

Blankenburg 17
1551 AS Westzaan

www.bakkerenvanderblom.nl
info@bakkerenvanderblom.nl

03

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. meijerboomverzorging.nl of bel 06-21800308

www.joek-aa.nl

De echte Zaanse oliebol gevuld met
Zaanse chocolade van de Euforij en
voorzien van heerlijke kaneelsuiker!
7 oliebollen voor € 5,00 (€1,00 p.s.)
4 appelbeignets voor € 5,00 (€1,50 p.s.)
Plaats je bestelling voor 30 december
door een mail te sturen naar
info@wolfsend.nl of stuur een app
naar Daniela 0643540128.
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boomrooierij • boomverzorging
• boomveiligheidscontrole
• bomen en planten
• stobbenfrezen

Wolfsend
Lagedijk 13,
1544 BA Zaandijk

Speurtocht ‘De Wijzen van Westzaan’
Deze
kerstvakantie
organiseert de Protestantse
Gemeente
Westzaan een leuke
speurtocht! Je trekt
achter de Wijzen van
Westzaan aan en zoekt
in ons dorp de sterren
en de tafereeltjes die met Kerst te maken hebben.
Vind je alle sterren dan maak je zelfs kans op een
leuke prijs.
Hoe werkt het? Vanaf 21 december vind je de

instructies voor de Wijzen van Westzaan op de
website van de Protestantse Gemeente Westzaan
(www.pgwestzaan.nl) en bij een aantal winkels in
het dorp (let op de leuke poster). Er zijn twee tochten: één in de Burgemeestersbuurt aan de Noord
en één in de Vogelbuurt aan de Zuid. Je kunt dus
zelfs twee keer meedoen. En het leuke is, je bepaalt
zelf wanneer je gaat. Dat kan namelijk elke dag
tot en met 3 januari 2021. Leuk om samen met je
ouders of je vrienden te doen. Enne, let wel op de
coronaregels onderweg, hè.

Hanging baskets in Westzaan
ook mooie hanging baskets aan de lantaarnpalen
komen te hangen. Maar zoals u wel zult begrijpen
zijn de kosten hiervoor hoog en ze komen elk jaar
weer terug. Toch denken we dat het met elkaar, als
inwoners van Westzaan, moet lukken! Maar ook
de vele bedrijven in ons dorp vragen we om een
bijdrage, zodat wij allemaal kunnen genieten van
prachtige bloeiende planten!
Als u dit initiatief wilt ondersteunen, maar ook als
u op- of aanmerkingen heeft, zouden wij dit graag
vernemen.
Uw eventuele bijdrage kunt u overmaken op het
rekeningnummer van de Westzaanse Gemeenschap: NL04 RABO 0370 1159 96 o.v.v. hanging baskets. Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de
(financiële) Ontwikkelingen. Alvast heel hartelijk
dank.
Nu ons mooie dorp een nieuwe bestrating en nieuwe lantaarnpalen krijgt op het dorpslint, zouden
wij het fantastisch vinden als er vanaf de zomer

De Wessaner
in 2021
In het nieuwe jaar zal De Wessaner verschijnen
op de volgende donderdagen:
21 januari,
25 februari,
25 maart,
22 april,
27 mei,
24 juni,
22 juli,
23 september,
21 oktober,
25 november,
16 december.
Redactie en bestuur wensen u een gezond en
voorspoedig nieuwjaar.

Tineke Dekker (t.dekker16@chello.nl)
Jolanda Hendriks (a.hendriks551@gmail.com)

De Groene
Koets rijdt
weer
Sinds september 2020 rijden we weer met dorpsbus De Groene Koets. U kunt weer een rit boeken
voor een bezoek aan de fysiotherapie, de kapper,
de supermarkt et cetera. Bel dan 06-1344 5600.
Dat de passagiers en ook de chauffeurs voorzichtig zijn is begrijpelijk.We doen ons best binnen de
kaders van de richtlijnen van het RIVM. We hebben de bus aangepast naar de coronaregelgeving. Het aantal zitplaatsen is beperkt, maar we
vinden steeds een oplossing.
De vrijwilligers van De Groene Koets wensen
u heel prettige kerstdagen en een goede en
gezonde start in 2021. En let op elkaar en wees
voorzichtig.

Geen nieuwjaarsreceptie WG
Het bestuur van de Westzaanse Gemeenschap
wenst u alvast prettige kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar.

In het decembernummer van De Wessaner bent
u gewend om een uitnodiging te krijgen voor
de nieuwjaarsbijeenkomst van de Westzaanse
Gemeenschap. Maar, u begrijpt het al, deze wordt
niet gehouden en dat heeft alles te maken met de
COVID-19 situatie. Ook ‘Kerstavond
in Westzaan’

in de Grote Kerk gaat niet door. Als bestuur vin
den we dat ongelofelijk jammer,
maar het is niet
anders en we gaan er met elkaar het beste van
maken. Het voorzittersoverleg, dat ieder jaar in
januari plaatsvindt, zal mogelijk online gehouden
worden. Het bestuur bekijkt de mogelijkheden.
De voorzitters krijgen hiervoor een uitnodiging.
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Nieuw kunstgebit?
Gegarandeerd de beste zorg
voor u en uw kunstgebit!
kunstgebi
BEL VOOR

EEN

AFSPRAAK

GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com
www.bartnieuwenhuijs.nl

075 - 670 76 3
36

Vlietsend 9 B - 1561 AA, Krommenie
Telefoon:075 – 670 76 36 - www.prothista.nl

jaar
Al méér dan 35t
lis
ia
ec
sp
dé
in uw regio!

Hauzendorfer Bosch Car Service

Tienlingstraat 14 | 1507 DD Zaandam
Tel. 075 614 24 14
info@hauzendorfer.nl
www.hauzendorfer.nl

Wij doen alles voor uw auto

IN JE FAVORIETE VESTIGING EN OP GROENHART.NL

16

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN
SPECIALIST IN
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE HOUTBOUW

A A NTA L:

X MET KRENTEN & ROZIJNEN

A A N TA L :

X ZONDER

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 Verstegenstraat 33 • M. Booy, Middel 140.

Oliebollen te koop

Tijd voor oliebollen!
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 voorzien. Met
liefde gebakken als u ze bestelt via het formulier!
Graag de formulieren inleveren voor 28 december.
De adressen waar u de bon in de brievenbus kunt
stoppen staan op de bon. We zien u graag terug op
31 december in de kantine van de ijsclub!

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.
NA A M :
TELEFOON:
A A NTA L:

X MET KRENTEN & ROZIJNEN

A A N TA L :

X ZONDER

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 Verstegenstraat 33 • M. Booy, Middel 140.

IJsclub Lambert Melisz, Antoon Kuiper

Westzaner speurt de hemel af

Op 21 december conjunctie Saturnus en Jupiter

Mijn naam is Michel van Nieuwland, oftewel de
Zaanse Astronoom. Ik ben 41 jaar en woon in De
Kersenboomstraat in Westzaan. Mijn hobby is
astronomie (sterrenkunde) en in het verlengde
astrofotografie (het fotograferen van planeten,
sterren en deepsky-objecten zoals sterrenstelsels,
gasnevels en sterhopen). Ik doe dit met een tweetal
telescopen, een Sky Watcher 300P 1’’ flextube goto en een Bresser Messier 8’’ Dobsontelescoop. De
eerste telescoop is programmeerbaar om objecten
automatisch te volgen en is te bedienen met de
smartphone. Met beide telescopen kun je zowel
kijken als fotograferen en filmen. Beide telescopen
hebben een grote buis met een grote spiegel waarmee je zoveel mogelijk licht (en beeld) opvangt

uit de ruimte om zoveel mogelijk te vergroten en
details te zien. Dit alles in afhankelijk van helder
weer, een rustige lucht/atmosfeer en de stand van
de te bekijken objecten (de hoogte ten opzichte
van de horizon). Daarnaast heb ik twee koffers vol
met accessoires, zoals oculairs (lenzen), een camera, collimatiegereedschap (voor het uitlijnen) en
diverse filters.

conjunctie van Saturnus en Jupiter. De twee planeten volgen elkaar elke avond aan de hemel en nu
staan ze op 21 december heel dicht bij elkaar. De
laatste keer dat ze zo dicht bij elkaar stonden en in
dezelfde verhouding was op 16 juli 1623. De planeten komen in het zuidwesten zo dicht bij elkaar te
staan dat ze samen één heel felle grote ster lijken.
Ze zijn dan niet alleen door een verrekijker of telescoop zichtbaar, maar ook met het blote oog. De
volgende goed zichtbare conjunctie is in 2080 en
de daaropvolgende in 2417.
De afgelopen weken kon je Jupiter en Saturnus al
steeds dichter tegen elkaar aan zien kruipen, zij het
wel laag aan de horizon en daardoor moeilijk zichtbaar. Om dit bijzondere fenomeen te aanschouwen
hoopt iedereen in de week van 17 tot 21 december dus op heldere avonden en nachten. Indien
mogelijk zal ik ook een paar mooie foto’s maken en
plaatsen op mijn Facebookpagina: facebook.com/
Mightyviruz. Zoals veel hobbyisten elkaar groeten
doen wij dit in de astronomie ook en wensen wij u
clear skies!
Michel van Nieuwland

In 2020 hebben we al de nodige mooie en bijzondere zaken aan de hemel mogen aanschouwen. Zo
waren daar de komeet Neowise (zomer 2020) en
op 14 oktober stond Mars heel dicht bij de aarde:
62,07 miljoen kilometer en goed zichtbaar. We sluiten het jaar af met nog een bijzonder fenomeen: de
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De lekkerste kazen
en wijnen
Wij hebben ze!
Zuideinde 38
Koog aan de Zaan
075-6160244
www.lecockelon.nl
9

DEXIS NETHERLANDS
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

www.dexis-nl.nl
DEXIS STERK IN SERVICE EN TOPMERKEN!

Voor een overheerlijk ontbijt, lunch of
tussendoortje, voor feestelijk gebak en
heerlijke taarten gaat u naar…

De lekkerste ZAANSE DUIVEKATERS worden
door onze bakkers gemaakt!
WINKELCENTRUM WESTERKOOG • Koog aan de Zaan • T 075 - 6315350 • E info@ndelangebakkerij.nl

 Hatha Yoga
 Yin Yoga
 Workshops
Speciale lessen
WWW.YOGASTUDIOTINY.NL
06 30 24 58 85
Lid Vereniging Yogadocenten
Nederland
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Neem contact op voor
een gratis proefles!
Jeroen Duijvestijn
06 48508795

info@gitaarlesaandemiddel.nl
www.gitaarlesaandemiddel.nl

ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

MKB-Online.nu - FT Webdiensten
maakt websites voor ondernemers
Als ik bij Frank Tol op het Weiver nummer 90 over de drempel stap, krijg ik door de vrij hoge
stoep al direct het idee: dit huis zal droog staan, ook al loopt de polder Westzaan onder water.
Frank heeft hier zijn bedrijf FT Webdiensten aan huis en woont er met zijn vrouw Syria en hun
twee kinderen Lua (10) en Venus (2.5). Syria is afkomstig uit Brazilië, het koffieland bij uitstek,
en dat verklaart waarschijnlijk de extra sterke koffie die mij vlot door haar geserveerd wordt.
Als ik daarna, flink wakker geworden door de
sterke koffie, voor mij kijk, zie ik op de donkergrijs
gekleurde wand, waar normaal zijn beide kinderen
met krijt op mogen tekenen, een ingewikkelde, bijna wiskundige formule. Frank heeft die alvast voor
mij opgeschreven in de hoop hiermee zijn betoog
over websites te verduidelijken. Ik schrik hier nogal
van, want ik denk dat ‘Einstein’ mij nu zijn relativiteitstheorie gaat uitleggen, terwijl wiskunde nooit
mijn sterkste kant was. Maar in de loop van het nu
volgende gesprek weet hij mij duidelijk te maken
dat deze formule een voorbeeld is van hoe je met
bepaalde code de lettergrootte, het lettertype, de
ruimte om de tekst heen, de ruimte om de afbeeldingen, eigenlijk de gehele opmaak en vormgeving van een website kunt bepalen.
Deze code wordt CSS genoemd en wordt als het
ware verstopt in de achterkant van een website.
Hij zorgt naast de lay-out van de website er ook
voor dat de website bijvoorbeeld goed te bekijken
is op de verschillende zogenaamde ‘devices’, zoals
een desktop, laptop, mobieltje, tablet en zelfs een
televisiescherm. Frank legt uit dat dit vroeger wel
anders was. ‘Je ziet nog steeds wel sites, zelfs van
gerenommeerde bedrijven, die er op het eerste
gezicht prima uitzien. Maar als je zo’n website dan
op je mobieltje wilt bekijken is hij onleesbaar, of

lopen de letters het scherm uit. Frank zorgt ervoor
dat de website van zijn klant op elk scherm goed
past. Dat deze zich in feite aanpast aan het scherm
waarop je de site bekijkt.’
Frank vertelt enthousiast verder dat je heel handig
gebruik kunt maken van deze techniek. ‘Zo kun
je bijvoorbeeld een bepaalde tekst alleen op een
pc of laptop zichtbaar maken en bijvoorbeeld een
bel-mij-knop juist alleen zichtbaar maken op een
mobieltje. Op die manier past niet alleen de lay-out
zich aan het scherm aan, maar past de inhoud zich
ook aan de gebruiker aan.’ Na deze wijze lessen
laat hij mij enkele van de door hem gerealiseerde
websites zien, waaronder ook een paar websites
van bedrijven hier in Westzaan. Zo heeft hij ook de
website van autobedrijf Brakenhoff gemaakt, om
maar een voorbeeld te noemen.
Frank heeft veel van zijn kennis over vormgeving opgedaan tijdens zijn grafische opleiding in
Amsterdam. Kennis van onder meer het gebruik en
het combineren van de diverse lettertypes, kleuren
en de juiste verdeling van de ruimte op een pagina.
Hij laat zien dat een website voor een kapper of
schoonheidssalon een heel andere ‘look-and-feel’
heeft dan die van een aannemer of een boekhouder. Frank weet met veel passie steeds een goed

evenwicht aan te brengen in alle bovengenoemde
zaken. Dit vraagt veel werkuren en geduld. Zodoende brengt hij vele uren door in het tuinhuis achter
zijn woning. Daar heeft hij een soort schrijvershut
gecreëerd, waar hij, net als beroemde schrijvers dat
doen, in alle rust kan werken tot hij een resultaat
bereikt heeft dat aan zijn verwachtingen voldoet.
En aan die van zijn opdrachtgevers uiteraard.
Frank is voor zijn inkomen niet geheel afhankelijk
van het websites bouwen. Hij verzorgt ook de webhosting en het onderhoud van websites. Daarnaast
is hij, in niet-coronatijden, een paar dagen per
week werkzaam als schipper op een rondvaartboot
in Amsterdam. Het varen met toeristen door de
Amsterdamse grachten is een welkome afwisseling
van een paar dagen werken in zijn schrijvershut.
Hopelijk zal dit snel weer mogelijk worden.
Voor meer informatie kijk op: www.MKB-Online.nu
Hier vindt u informatie over gerealiseerde projecten en het onderhoudswerk dat Frank Tol hieraan
verricht om deze sites up-to-date te houden.

Historische Vereniging zoekt secretaris
Door het vertrek van Peter Huisman naar het oosten van het land zijn we als Historische Vereniging
Westzaan op zoek naar bestuurlijke versterking.
De taken die de secretaris invult zijn het invullen
van communicatie naar alle partijen waar de vereniging contact mee heeft. Het bijhouden van de
ledenadministratie met alles wat daarbij komt kijken. Een belangrijke taak, waarvan de werkzaamheden door corona op dit moment vrijwel stil
liggen, is het invulling geven aan het archief dat is
ondergebracht bij het Stadsarchief Zaanstad. Met
een aantal vrijwilligers wordt er straks weer wekelijks gewerkt aan het benoemen van alle stukken
die er zijn en nog steeds binnenkomen.
Wilt u meer weten over deze taak of onze activiteiten, dan u kunt bellen met de voorzitter Ingrid
Jahn op 06-1717 1793 of 075-6153 348. Voor het
geringe bedrag van € 10,- (meer mag ook) kunt u
lid worden van onze vereniging. U steunt daarmee

het in stand houden van de geschiedenis van ons
dorp. Stuurt u dan een e-mail naar secretarishvw@
westzaan.nl. 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.
Wij danken alle leden die op ons gestemd hebben
voor hun steun via Rabo ClubSupport. Wij hebben het mooie bedrag van € 1.183,12 in ontvangst
mogen nemen.
Met een 5-tal leden van onze vereniging hebben wij meegedaan met de Zaanse Geschiedenisquiz, die dit jaar op een geheel andere wijze is
gedaan dan in voorgaande jaren. Dit maakte het
er allemaal niet makkelijker op, zeker niet omdat
je individueel allerlei opdrachten moest vervullen met foto’s erbij. Er mocht maar één deelnemer
van iedere club aanwezig zijn in het Zaantheater,
wat het er ook niet leuker op heeft gemaakt. Deze

deelnemer kon ook geen feedback vragen aan
de andere deelnemers van onze vereniging. We
hebben het goed gedaan, maar zeker niet goed
genoeg, dus volgend jaar een revanche. Dit jaar
behaalden we voor de tweede keer de poedelprijs. Dit kan zeker beter en daar gaan we dan ook
voor.
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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 graffiti
Afnemen zonnepanelen

PERSO ON LIJ K,
FLE XIBEL EN EF FECTIE F

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

Voor een
stralend &
gezond gebit!
J.J. Allanstraat 322, 1551 RT Westzaan,

075-7711481
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Op zoek naar
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075-6218845

010-4625985

Provincialeweg 21a

Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie

3047 BB Rotterdam

WWW.INTERSELEKTIE.NL

kwaliteit van bron tot bord
LEES
het beste RUNDVWESTZAAN
UIT UW EIGEN

BEKIJK ONS AANBOD
OP DE WEBSITE

Onze winkel is elke zaterdag geopend
van 09.00 tot 13.00 uur.
J.J. Allanstraat 350a, Westzaan | 075 - 61 22 981 | info@bekavlees.nl | www.bekavlees.nl
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De
puzzel
van
INGRID

, Zuideind

e 14

Deze maand de traditionele kerstpuzzel. U kunt de oplossing vóór 5 januari inzenden naar de vermelde adressen. Onder de juiste inzendingen wordt een cadeaubon van 50 euro verloot. De oplossing van de puzzel in het vorige nummer is BULLEKERK en ZWEETBRUG. Dit zijn de bijnamen van
de Westzijderkerk in Zaandam en de brug bij Davidson in Westzaan.

KRUISWOORDRAADSEL
1
2

3

4

5

6
9

12

15

17

26

32
37

11

14

16

25

10

13

20

21

22

27

28

33

18
23

39

41

47

49

48
50

51

52
53
54
56

55
57

59

58
60

61

62

63

64

66

65
67

68
69

31
36
42

44
45

46

30
35

40

43

24

29

34

38

Horizontaal: 4 Europees land,
6 leersoort, 9 daar, 10 jongensnaam, 12 vastketenen, 16
blikschade, 17 predikant, 19
persoonlijk voornaamwoord,
22 meisjesnaam, 23 kleur, 25
licht breekbaar, 27 muzieknoot, 30 ego, 32 Sesamstraatbewoner, 33 vaartuig, 34
ketjapsoort, 35 kunstleder, 37
foto in raamwerkje, 39 automatic speech recognition
(afk.), 41 groot water, 42 deel
van een boom, 43 bevel, 44
bekaf, 46 deel van een schip,
48 landcode van Polen, 49 buitengewoon onnozel, 52 nachtkleding, 53 dronken persoon,
55 algemeen overleg (afk.),
59 jongensnaam, 60 deel van
een schip, 62 plechtige binnenkomst, 63 ongekleurd, 66
direct data entry (afk.), 67 verslavend middel, 69 oud (Eng.),
70 thulium (afk.).

In het halletje bij de voordeur staan twee flinke
boekenkasten. De boeken daarin mag je lenen,
houden of ruilen. We houden geen administratie bij, we rekenen op ieders eigen verantwoordelijkheid en dit gaat al jaren goed. Er worden
veel boeken geleend en er worden ook regelmatig mooie boeken ingeleverd. Guda Kit brengt
als vrijwilligster de boekenkast maandelijks op
orde, zodat het aanbod ook steeds actueel blijft.
Wil je gebruik maken van de boekenkast? De
Kwaker is van maandag t/m vrijdag open van

7

8
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Boeken en
puzzels

70

Verticaal: 1 hard lopen, 2
idem, 3 maal, 4 Javaans ambtenaar, 5 landcode van Niger,
6 meisjesnaam, 7 Nederlandse
wereldkampioen wielrennen
1979, 8 Friese jongensnaam, 11
aankomend voornaamwoord,
12 dierengeluid, 13 uitroep
van Archimedes, 14 Romeinse
oorlogsgod, 15 stuurrad, 16
schoonmaakdoek, 17 Indische markt, 18 muzieknoot, 19
askruik, 21 tijdperk, 24 dierlijke liefkozing, 25 landcode
van Frankrijk, 26 daksteen,
29 vogel, 33 afgesloten, 35
de oudste (afk.), 40 stiekeme
schoolverzuimer, 47 bier, 48
brievendienst, 50 in geheime
zitting (afk.), 51 insgelijks, 54
familielid, 56 kameraad, 57
ontdaan, 58 belofte, 60 kleedje
voor een ingang, 61 zeer sterke
kunststof, 64 edel, 65 plaats in
Noord Holland.

8.45 tot 10.45 uur, met uitzondering van de
schoolvakanties. Wil je boeken brengen die nog
de moeite waard zijn? Bel dan even vooraf op
075-6310 352 (mogelijkheid om voicemail in te
spreken), dan maken we een afspraak met je.

Straks ook een puzzelkast?
In deze tijd wordt er veel gepuzzeld. Wij willen
een puzzelkast gaan maken, waar je puzzels
kunt ruilen! Om daarmee te starten hebben we
natuurlijk eerst een aantal puzzels nodig. Heb
je goede, complete puzzels staan? Wij nemen
ze graag in ontvangst. Je kunt je puzzels van
maandag t/m vrijdag brengen tussen 8.45 en
10.45 uur of anders op afspraak.

Zijn de juiste woorden ingevuld, dan lezen jullie mijn wens voor iedereen voor het komende jaar.
Horizontaal: 2 8 14 20 28 38 45 56 68.
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EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

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

INSTALLATIEMAN

r
e
m
m
a
V ol e n d

www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

renovatie
onderhoud
service

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

Uitvaartverzorging

Dag & Nacht bereikbaar
023 - 5 371 375

VISHANDEL PLAT

WEBSITES • HOSTING • ONDERHOUD

opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan

www.luvu.nl
uitvaartleidster:
M.C. Luttik
Jacobus van Waertstraat 23
1551 CH Westzaan
075-6170954/06-49686796

Standplaats Praxis Zaandam
Geopend maandag t/m zaterdag
Tel. 06 304 569 49

MKB-ONLINE.NU

Gré Luttik

-

Ruud Kerkhoff

persoonlijke begeleiding
wilsbepaling / nazorg
samen naar waardig afscheid
opbaren: ‘t Reght Huys / thuis
deeluitvaarten
ongeacht uw verzekering...

Bent u op
zoek naar advies
over verzekeringen,
hypotheken, financiën
of pensioen?

All-in websites
Webhosting en onderhoud Weiver 90
1551 SK Westzaan
WordPress en Joomla!
Overzetten naar WordPress

06-814 757 74

Zoekmachine vriendelijk
Geschikt voor mobiel

info@mkb-online.nu

WWW.MKB-ONLINE.NU

Westzijde 318, Zaandam
T 075 - 616 17 17



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

DE KINDERTUIN

PeuterSpelen
Voor- en Naschoolseopvang
Kinderdagverblijf

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

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

J.J. Allanstraat 334 / 1551 RT Westzaan
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Belangrijke adressen

K E R K D I E N S T E N

Spreekuren Westzaanse huisartsen

Doopsgezinde Gemeente

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:

De kerkdiensten zijn in ieder geval tot en met 3
januari afgelast. Voor de actuele stand van zaken:
www.dgkoog.doopsgezind.nl
10 jan 10.00 uur br. IJke Aalders
17 jan 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
24 jan 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
31 jan 10.00 uur br. Teun-Jan Tabak

Christelijke Gereformeerde Kerk
Alle kerkdiensten zijn in Westzaan,
J.J. Allanstraat 185
Wilt u onze gast zijn? Graag aanmelden via
bertbax@zonnet.nl
25 dec 9.30 uur ds. J. Westerink, Urk
		 16.00 uur kandidaat D. de Bruijne, Ermelo
27 dec 9.30 en 16.00 uur ds. A.G. Boogaard, 		
		Rotterdam
31 dec 17.00 uur ds. D. Quant, Houten
1 jan 10.30 uur ds. A.K. Wallet, Schoonrewoerd
3 jan 9.30 en 16.00 uur ds. J. van Dijken,
		Nieuw-Vennep
10 jan 9.30 uur ds. D. Quant, Houten
		 16.00 uur ds. R.G. den Hertog, Amsterdam
17 jan 9.30 uur kandidaat A. Veuger, Nijkerk
		 14.30 uur ds. H. de Graaf, Harderwijk
24 jan 9.30 uur ds. L.B.C. Boot, Veenendaal
16.00 uur kandidaat G. van Vliet, Ede
31 jan 9.30 en 16.00 uur kandidaat J.A. de Kok,
		Voorthuizen

Gereformeerde gemeente Westzaan
Van harte welkom om de diensten te bezoeken.
Graag wel aanmelden via
GerGemWestzaan@kpnmail.nl
25 dec 10.00 en 15.30 uur leesdienst
26 dec 9.30 uur kerstfeest met de kinderen
27 dec 10.00 en 15.30 uur student M. Boersma
31 dec 19.00 uur oudjaarsdienst
1 jan 10.00 uur nieuwjaarsdienst
3 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst
10 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst
17 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst
24 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst
31 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
De kerkdiensten zijn onder voorbehoud.
Bekijk voor de meest actuele informatie:
www.pgwestzaan.nl
24 dec kerstnachtdienst
		 20.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
25 dec 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
27 dec 10.00 uur ds. T. Wielsma, Uithoorn
3 jan 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10 jan 10.00 uur ds. E. Plaisier, Uitgeest
17 jan 10.00 uur ds. L.J. Rasser, Amsterdam
24 jan 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
31 jan 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

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 januari 2021 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
21 januari 2021.

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 toegestuurd. Een berichtje naar het secretariaat is
voldoende.

T. Verhoeven zei: Nogal wat mensen
hebben moeite hun woorden onder
gedachten te brengen.

Noord: Ruud van Vuure, Torenstraat 28,
tel: 075-6282813
Zuid:
Markjan Fraij en Sylvia Slegers,
Zuideinde 281, 075-6312 219
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GEZICHTSBEHANDELING,

HUIDVERBETERING ,
ELEKTRISCH ONTHAREN

Fiets Service
Ramon

SPECIALIST IN BIER, WIJN EN
VELE SOORTEN GEDISTILLEERD

Onderhoud en reparatie
Haal- en brengservice

Nu ook bij ons verkrijgbaar
de Originele Reght Huys Bitter

Telefoon: 06-13547972
Guisweg 35

Blankenburg 21
1551AS Westzaan

1544 AG, Zaandijk

info@slijterijsaendyck.nl
tel. 075 - 621 37 91

N AT U U R L I J K M O O I

www.slijterijsaendyck.nl

www.slijterijsaendyck.nl

DE PE RSOON LIJKSTE
OPLOSSIN G VOOR
U W HU ID VIN DT U BIJ
LIE V IN W E STZA A N
MEER WETEN?
OF VRIJBLIJVEND EEN
AFSPRAAK MAKEN:

06 - 55 321 459
Gas - Water - Sanitair

INSTITUUTLIEV.NL

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

Rioleringen - Dakbedekkingen
Lood-, zink- en koperwerken

Dirk Hagemeijer
E dhagemeijer@outlook.com
M 06-15 63 65 76
T 075-621 77 40

Specialistisch.
Innovatief.
Duurzaam.
ZAANS VAKMANSCHAP

Harm Hagemeijer
E info@hagemeijervloeren.nl
I www.hagemeijervloeren.nl
M 06-43 90 35 57

Bona Gecertiﬁceerd Vakman,
certiﬁcaatnummer NL31093

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.
www.huighaverlag.nl
volg ons:
Witte Vlinderweg 74 • 1521 PS Wormerveer • T 075 612 73 73
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