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Familietradities
In december deelde de postcodeloterij een rode ster uit aan alle
deelnemers. Een wandeling door
het dorp leerde ons zo wie er lid
is van deze loterij. Op veel plekken hing ie voor het raam te stralen. Mijn ouders hadden er vroeger ook eentje hangen, in het
rood maar zónder lichtjes erin.
Die hing aan de zijkant van de
erker en was van verre zichtbaar,
zelfs op driehoog. Behalve de
kerststerren en de gebruikelijke
decemberbaksels was er in onze
familie nóg een traditie, namelijk
die van het oudejaarsavondslaatje. Een zalmslaatje welteverstaan. Volgens recept van mijn
oma. Met eieren, aardappel, zalm
uit blik en mayonaise, plus fijngesneden augurkjes en uitjes. Mijn
ouders, ooms en tantes en later
mijn zus, mijn broer en ik plus
twee van onze neven hebben die
gewoonte én de receptuur overgenomen. Dachten we. In december heb ik even gepeild in de
familie of ze HET slaatje al hadden gemaakt. De een beweerde
dat het met garnalen was, de
andere zei: ik doe er wat kerrie
bij en weer een ander deed er
paprikapoeder door. Bij ons zijn
de zilveruitjes verdwenen. Maar
we beweren allemaal dat wíj het
echte recept hebben gevolgd!
Zo verwateren óf verbeteren de
mooiste tradities.
Linda Wessels,
redactie De Wessaner

Zo gaat dat met tradities,
van generatie op generatie,
mét voortschrijdend inzicht.

Visser-Schoenprijs uitgereikt
Kees Jak vermeld, maar ook dat de
foto in Westzaan genomen is. En dat
gebeurt zo vaak dat het menig kijker
opgevallen moet zijn hoe fotogeniek
ons dorp is.
Kees Jak is 60 jaar en woont op Het
Welvaren. Hij is geen beroepsfotograaf, maar verdient zijn geld als constructiebankwerker bij Zaanlas Metaal
in Zaandam. Vanwege zijn liefde voor
schaatsen, was hij als kind al geïnteresseerd in het weer. Het fotograferen voor het weerbericht is bij toeval
begonnen met een foto die hij met
zijn mobieltje gemaakt had. Inmiddels heeft Kees een semiprofessionele camera en is het fotograferen bijna
een dagelijkse bezigheid geworden.
Van Kees zijn al zo’n 200 foto’s op televisie te zien geweest. Vaak een landschapsfoto met een molen en een
groot stuk lucht erboven, maar het
weerbeeld wordt ook weleens uitgedrukt door een foto waarop een van
zijn kleinkinderen te zien is.
Wouter Veenis (links), Willie Jak en Kees Jak. Foto Fred Eerenberg.

Het bestuur van het Visser-Schoenfonds reikt elk jaar een prijs uit voor
de meest verdienstelijke Westzaner van het afgelopen jaar. Dit jaar
gebeurde dat voor de vierendertigste keer. Normaal gesproken vindt
de uitreiking plaats in het Reghthuys
tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst
van de Westzaanse Gemeenschap.
Vanwege corona kon dat dit jaar niet
doorgaan. De winnaar heeft de prijs,
een wisseltrofee en een geldbedrag,
begin januari bij zijn huis uitgereikt
gekregen.
De Visser-Schoenprijs is vernoemd
naar de weduwe Geertje VisserSchoen, die na haar dood in 1985
een flink vermogen naliet aan de
Westzaanse Gemeenschap. De prijs
gaat elk jaar naar een persoon of
groep die een uitzonderlijke prestatie
heeft verricht en daarbij het dorp in

de belangstelling heeft
gebracht. Het bestuur
van de stichting VisserSchoen heeft unaniem
besloten om de prijs toe
te kennen aan Kees Jak.
Kees Jak krijgt de prijs
omdat zijn weerfoto’s
regelmatig te zien zijn
in de weerberichten
van zowel de NPO als
RTL4 en voorheen ook
wel eens bij SBS6. Het
zijn altijd sfeervolle
foto’s die een bijzonderheid van het weer
van die dag belichten,
meestal tegen de achtergrond van het fraaie
Westzaanse landschap.
Bij zijn foto’s op televisie staat altijd de naam

Kees Jak wacht het juiste moment af. Foto Fred Eerenberg.

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

Vanaf 13 januari is het ook mogelijk om
een 3 gangen keuze menu bij ons af te halen.
Dit menu kunt u 1 dag van te voren bestellen.
Het menu wordt koud meegegeven en
het hoofdgerecht kunt u thuis in de oven
en magnetron verder bereiden.
Tevens is het natuurlijk ook nog mogelijk
om warme gerechten bij ons af te halen
van woensdag t/m zondag.
Op onze website kunt u alle informatie vinden
www.deprins-westzaan.nl
of u kunt ons telefonisch contacten
op 075-6281972.
Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan, Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136
www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl
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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.

Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Vier het leven,
juist nu!
Stichting Vier het Leven ontving van de leden van Rabobank Zaanstreek, door het
programma Rabo ClubSupport, een donatie. Een mooie opstap naar het uiteindelijke
doel: een minimatinee met optreden in de
Bullekerk.
‘Juist nu is het leven vieren ontzettend belangrijk’, zegt Saskia Eggermont, regiocoördinator van
Stichting Vier het Leven in de Zaanstreek. ‘We horen uit allerlei hoeken verhalen van ouderen die
nu extra eenzaam zijn en die onze uitjes missen.
Dat begrijpen we zo goed, maar er zijn momenteel
gewoon weinig mogelijkheden, met de theaters,
bioscopen en musea gesloten of beperkt open.
Terwijl het juist voor ouderen zo belangrijk is om
nieuwe ervaringen op te doen. Zelf iets organiseren dan maar, besloten we. Voor de broodnodige
financiële ondersteuning besloten we in te schrijven voor Rabo ClubSupport, waar we een mooi
bedrag van ontvingen.’

Een minimatinee
‘Voor onze doelgroep, ouderen vanaf 65 jaar, is
alleen uitgaan vaak lastig. Ze durven niet meer in
het donker, vinden het ongemakkelijk of zijn niet
mee goed ter been, waardoor ze extra hulp nodig
hebben. Dan is het prettig om met een van onze
vrijwilligers mee te gaan. We vinden dat in een
land waar mensen steeds ouder worden, de overheid zich terugtrekt en sociale cohesie vermindert, ouderen de kans geboden moet worden om

het leven te vieren door er samen met anderen
op uit te gaan. Sociaal-culturele arrangementen
lenen zich bij uitstek voor deze missie. Een mooie
voorstelling, muziek of kunst dompelt je onder
in een andere belevingswereld. Nu dat even niet
meer kan hebben we besloten zelf een minimatinee te organiseren. Fantastisch dat Cultureel
Centrum Bullekerk in Zaandam ons idee omarmt
en de locatie voor dit doel ter beschikking stelt.
We zijn momenteel druk aan het bekijken welke
mogelijkheden er zijn om dit, het liefst zo spoedig
mogelijk, plaats te laten vinden!’

Terugblik december 2020
Activiteiten Lambert Melisz

Hoewel anders dan andere jaren, was de maand
december voor de bewoners toch verrassend. De
kerstbomen gaven sfeer in en rondom het complex
en dat gaf toch licht in de duisternis. Een grote verrassing was het dat de bewoners die trouw de dinsdagmiddag bezoeken werden getrakteerd op wat
lekkers voor bij de koffie. Het was fijn deze mensen
weer, al was het op afstand, weer eens te zien en te
spreken. En hoe triest was het om te horen hoe stil
het rondom hen is.

dat hij in deze moeilijke tijd aan hen dacht! De activiteitencommissie bedankt de Sintcommissie hartelijk
voor deze leuke actie.

Loterij

Afscheid

De kleine loterij was een succes. In de vorige Wessaner meldde ik dat er drie hoofdprijzen waren, maar
dankzij onder andere Patricia Slot als sponsor, konden wij maar liefst negen prijzen uitdelen. En weer
gingen we de ronde doen om de prijzen af te geven
en weer zagen we blije gezichten.

Erna van Gils, de voorzitter van de stichting, heeft
haar functie opgezegd. Helaas kon zij geen afscheid
nemen met een hapje en drankje, maar hopelijk zal
dat in 2021 alsnog gaan lukken. De stichting heeft
momenteel Klaas Tuyn als tijdelijke voorzitter. De
stichting hoopt dat zich spoedig een nieuwe voorzitter aanmeldt, zodat het bestuur weer compleet is.

Sinterklaas

De Sint en zijn pieten lopen door de gangen van het wooncomplex.

De grote verrassing was toch wel dat de bewoners
de Sint en zijn pieten in de gangen van Lambert
Melisz zagen lopen. De Sint kon het niet over zijn
hart verkrijgen om niet te komen. Hij bedacht met
zijn hulpjes het idee om een zakje pepernoten aan
de bewoners af te geven en zo hun te laten weten

Kerstdagen
Rond de kerstdagen werden de bewoners verrast
met een lekkernij, geschonken door de bewonerscommissie. Zo hebben allen geprobeerd om het
voor de ouderen in deze maand toch een beetje
leuk en feestelijk te maken.

Helaas kunnen we nog geen activiteiten voorbereiden en moeten we afwachten wat 2021 ons brengt.
We hopen dat men het virus met de vaccinaties
spoedig onder controle krijgt, zodat alles weer normaal wordt.
Marion Bruins
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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!
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

www.saenbike.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
Wij verzorgen de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Bij Sportify Kids vinden wij het belangrijk dat elk kind zich optimaal kan
ontwikkelen. De samenwerking van pedagogische medewerkers en sportinstructeurs zorgen voor sport en spel, creatieve en muzikale activiteiten.

Sportify Kids Westzaan - Zuideinde 150 - 1551 EM - 06 15676834 - 088 2011608 - Email : locatiewestzaan@sportifykids.nl
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van de vloerbedekkingen ontstaan.
Langs de Nauernasche Vaart stonden toen bijna dertig hennepklopmolens.
bood
N AT U U R I N E N O M W E S T Z A
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R Ezeildoekweverij
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G
werkgelegenheid aan duizenden

Hennep, een zeer veelzijdige
plant
Graag kom ik op de hennepmolen De Paauw in Nauerna. Hennep
(Cannabis sativa) werd eeuwenlang
gebruikt om canvas van te maken
voor zeilen en tenten. De term ‘canvas’ is dan ook afgeleid van ‘cannabis’. De Zaanstreek groeide uit
tot wereldleider op het gebied van
de zeildoekindustrie. In de 17e en
18e eeuw werden in Krommenie
en Assendelft hallucinerend grote
hoeveelheden zeildoek van hennep
geproduceerd. In het topjaar 1725
werd ruim 1100 kilometer, oftewel
een retourtje Zaandam-Parijs geproduceerd. Later is uit de zeildoekindustrie onder andere het bedrijf Forbo

spinners en wevers. Het zeildoek
werd op rollen gezet en door een
rolreder (handelaar en fabrikant
tegelijkertijd) verhandeld aan onder
meer de VOC. Met de komst van
stoomschepen in de 19e eeuw stortte de industrie in.
De laatste hennepklopper van
Nederland, De Blauwe Arend,
stond in Zaandam en werd in 1913
gesloopt. Met De Paauw, geopend
in 2018, heeft Nauerna nu de enige werkende hennepmolen ter
wereld. Alfons van Schijndel, lid
van de maalploeg, volgde nauwgezet de bouw en fotografeerde

In Groningen vindt grootschalige hennepkweek plaats.

elk detail van de hennepverwerking, zoals het roten. Dat is het
blootstellen aan vocht. Veel kennis is verloren gegaan, volgens
Alfons, en we proberen stukje bij
beetje deze kennis terug te winnen.
Als je even tijd hebt, kom dan naar
de hennepklopper. Het is een alleraardigst museum geworden, met
veel verborgen schatten. Hier kun
je uitgebreid zien en beleven hoe
divers het product hennep is. Kom
een keer langs. Zie www.molendepaauw.nl.

Hennep in molen De Paauw. Foto Fred Eerenberg.

Hennep maakt al langer dan 10.000
jaar deel uit van onze cultuur. Hennep is één van de sterkste en meest
duurzame vezelplanten op aarde.
Het is één van de oudst bekende
gecultiveerde gewassen, vermoedelijk afkomstig uit zuidelijk of
centraal Azië. Het werd gebruikt
voor papier, brandstof, olie, medicijnen, bouwstenen, behuizing,
plastic, touw en zelfs als voedsel. Zie plaatje. Vooral in Tweede
Wereldoorlog was hennep, naast
linnen en katoen, een belangrijke
vezel voor het vervaardigen van
kleding. Een interessant weetje is
dat hennep zelfs beschouwd werd
als wettig betaalmiddel (geld). Zo’n
200 jaar geleden konden mensen
in Amerika hun belasting met hennep betalen. Het was zo kostbaar
dat boeren soms beboet of zelfs
gevangen gezet werden indien ze
geen cannabis kweekten. Wetenschappelijk beschouwd zijn industriële hennep en marihuana (wiet)
dezelfde planten met de geslachten soortnaam Cannabis sativa.
Ze bezitten echter een verschillend genetisch profiel. Het is jammer dat hennep en marihuana zo
vaak met elkaar verward worden.

In Oude Pekela zijn twee bedrijven
gevestigd die hennepvezels verwerken, HempFlax en Dun Agro. In
zijn ruwe vorm wordt hennepvezel
gebruikt als bodembedekking in
dierenhokken. Hoewel de vezel licht
is, kan hij behoorlijk wat water en
geurtjes absorberen. Het is bovendien slijtvast, waardoor er in de hokken geen papperige brij ontstaat.
Henneptouw is erg sterk en wordt
zowel in de landbouw als op molens
en schepen nog steeds gebruikt.
Hennepvezel wordt ook gebruikt
voor het afdichten van de verbindingen van (water)leidingen, door om
de schroefdraad vezels te wikkelen.
Bij het nat worden zetten de vezels
uit en zorgen zo voor een goede
afdichting. De houtachtige delen
van de hennepplant kunnen in combinatie met kalk gebruikt worden
voor het bouwen van woningen. Dat
noemen ze hennepbeton. Hennep
wordt van oudsher ook gebruikt als
veevoeder voor herkauwers. Ook in
België zijn er enkele boeren die de
gehele plant hakselen en voeren
aan koeien, met goede resultaten.
Verder onderzoek moet uitwijzen
of hennep een eiwitrijk alternatief is
voor hakselmaïs.

Afscheid van Peter Huisman
De Historische Vereniging wenst iedereen een mooi,
gezond en liefdevol 2021 toe. Na onze oproep in De
Wessaner van december dat wij op zoek waren naar
een secretaris hebben we een aanmelding ontvangen waar we heel blij mee zijn. Binnenkort hopen wij
u hier meer over te kunnen vertellen.
Peter Huisman is per 1 januari gestopt als secretaris
omdat hij samen met zijn vrouw Hilly binnenkort naar
het oosten van het land vertrekt. Wij zijn als bestuur
van de Historische vereniging Westzaan dankbaar
voor wat Peter in de afgelopen drie jaar voor de vereniging heeft gedaan. Hij was ook de trekker voor
de werkzaamheden in het stadsarchief. Samen met
het team werden wekelijks alle stukken die wij heb-

ben mogen ontvangen, benoemd en geredigeerd en
ingebracht in het computersysteem van het gemeentelijk archief. Wij wensen Peter en Hilly een hele mooie
toekomst toe met heel veel woongenot, en vooral
genieten van alles wat er is.
Bestuurslid Arthur zal een groot deel van de taak in het
stadsarchief van Peter overnemen. Hopelijk mogen
wij nog heel veel stukken betreffende de geschiedenis van Westzaan in ontvangst nemen, zodat wij deze
nalatenschap veilig kunnen redigeren en onder het
juiste klimaat kunnen opbergen. Dat is een belangrijke taak, waarvan de werkzaamheden door corona
op dit moment vrijwel stilliggen.
Wilt u meer weten over deze taak of onze activiteiten of wilt u graag deelnemen aan het enthousiaste

archief team, dan
kunt u bellen met
de voorzitter Ingrid
Jahn 06-1717 1793
of 075-6153 348 of
mailen naar voorzitterhvw@westzaan.nl.
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.
Ingrid jahn
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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

Drijvende Steigers BV

• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers
Kanaalweg 5 A, 1566 NA Assendelft, 075-6351695

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
door WILLEM TIP/deel 52
beeld: Digitale Beeldbank

De Tweede Wereldoorlog
Het verzet tegen het nazibewind nam geleidelijk aan ook geregelde vormen aan. Sinds het
midden van het jaar 1942 begonnen in de Zaanstreek verschillende verzetsgroepen sabotagedaden uit te voeren. Het Zaandamse arbeidsbureau werd tweemaal opgeblazen, eerst in mei
1943 en later nog eens in januari 1945. Vermaard werd de actie waarbij in de roerige dagen
van begin september 1944 de springlading onder de Hembrug een en andermaal onklaar
werd gemaakt. Ook in Westzaan trad het verzet op. Bij de conservenfabriek Tanger aan de J.J.
Allanstraat verdween een grote partij van vijfendertighonderd blikken doperwten. Ze gingen
via het verzet naar verschillende ziekenhuizen. Na de oorlog kreeg Tanger alsnog zijn geld.
Bij een andere gelegenheid verdween op klaarlichte dag bij Schipper aan de Overtoom een
grote partij kaas die voor de nazi’s bestemd was. In december 1944 haalde het Zaanse verzet
met het beurtschip ‘Westzaan 2’ van de firma Couwenhoven een grote partij wapens weg uit
Middenmeer. Couwenhoven had de boot eerder als gestolen gemeld om de bezetter op een
dwaalspoor te brengen. Voor het transport was het schip voorzien van een dubbele bodem.
echter gevangen genomen. Het onderzoek dat
volgde kwam hun uiteindelijk te staan op arrestatie (1943), internering en ontslag (1944). Een NSB’er
nam de taak van de burgemeester tijdelijk over.
Pas na de bevrijding konden ze terugkeren in hun
oude functie. Burgemeester Jantzen bleef nog
tot 1951 burgemeester van Westzaan. Secretaris
Schoenmaker vertrok eerder uit het dorp, omdat
na alle wederwaardigheden de onderlinge verhouding met de burgemeester niet meer in orde
was gekomen. Hij aanvaardde de functie van waarnemend burgemeester in Oudorp.

Op gezette tijden bracht het verzet ook onderduikers naar het noorden van het land. Soms onzichtbaar in een lege melkauto. Andere keren reisden de
onderduikers eenvoudigweg het eerste stuk naar
Purmerend met de trein. Voor bonnen zorgden
de Binnenlandse Strijdkrachten. Onderduikadressen, waarvan er ook in Westzaan verscheidene
waren, kregen extra bonnen uitgereikt. Die waren
bij overvallen op distributiekantoren buitgemaakt.

Niet alle verzetsacties slaagden. Een poging om
het Westzaanse bevolkingsregister uit het raadhuis te halen mislukte. Twee jongens gingen de
secretarie binnen, terwijl een derde bewapend
met een stengun op de uitkijk stond. Binnen zat
echter Jan May, de gezagsgetrouwe hulppolitieagent. Hij ontdekte de beide jongens en sloot ze
zonder omwegen op. Er dreigt een zware straf. De
Westzaanse lakfabrikant Folmer mengde zich er
echter in. Hij belde de hulpagent op en bewoog
hem de jongens te laten gaan. Het Westzaanse
bevolkingsregister bleef echter waar het was.

Het Westzaanse verzet werkte hoofdzakelijk op
kleine schaal. Vanuit het Westzaanse raadhuis werden berichten doorgegeven naar Londen. Men
saboteerde er de verplichte inlevering van wapens
en koper. De verplichte collectes voor de ‘Winterhulp’, een NSB-organisatie voor maatschappelijke hulpverlening, werkte men zoveel mogelijk
tegen. In november 1940 bracht de rondgang in
Westzaan niet meer op dan 73 gulden, de laagste
opbrengst in de Zaanstreek. De een na laagste
opbrengst had het kleine Jisp met 141 gulden.
Burgemeester Jantzen en gemeentesecretaris
Schoenmaker verstrekten al in de eerste maanden
van de oorlog een blanco persoonsbewijs voor
een geheim agent die in Nederland zou worden
gedropt om hier zijn werk te doen. De agent werd

Een andere actie slaagde wel. Michiel Smit, een van
de betrokkenen, vertelde later over de verdwijning
van een MEA-autobus: ‘Op een gegeven moment
moesten wij zo’n bus dumpen omdat ie in handen
van de Duitsers dreigde te vallen. Besloten werd
de bus te stallen op het erf van Siem Mes aan de
Watermolenstraat. Maar bij het duwen kwam de
bus met z’n wielen in het water terecht. De volgende dag zag Mes het gevaarte staan. Hij trok
wit weg, want als de Duitsers erachter kwamen
dat het ding bij hem stond, zwaaide er natuurlijk
wat. Gelukkig had hij als timmerman een takel.
Daarmee heeft hij de bus achter de oude Coöperatie kunnen zetten. Om te voorkomen dat hij zou
worden ontdekt, is de bus toen geheel gecamoufleerd.’

Conservenfabriek Tanger

Dirk Mooij van Schipper Kaas

De Westzaners zwegen intussen bij voorkeur,
zowel degenen die in het verzet actief waren
of onderduikers onderdak verleenden als hun
buren en kennissen. Het gevaar van verraad was
te groot. Iedere toevallige bezoeker en iedere
voorbijganger kon een verklikker zijn. Het plaatselijke verenigingsleven zette men voort, zo goed
en zo kwaad als het ging. Verschillende nieuwe
verenigingen zagen zelfs het licht. Minstens acht
toneelverenigingen gaven jaarlijks goed bezochte voorstellingen. Na het laatste applaus volgde
dan de onmisbare tombola. Hoofdprijs een fietsband of een halve mud aardappelen. De nazi’s
verhinderden de uitvoeringen aanvankelijk niet.
Pas gaandeweg duldden ze minder. Evenmin
mengde de bezetter zich graag in de kerkdiensten op zondag. Zo bleef het mogelijk dat in de
zondagse preek zaken aan de orde kwamen waarover op weekdagen niet kon worden gesproken.
De oude Bijbelteksten boden aanknopingspunten genoeg.

Lees verder op pagina 9 >

Burgemeester Jantzen
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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

- Feesten, partijen,
lunches en diner

FRED KROKET

uw Westzaans snackwagen

Elke dag geopend van
10.00 uur tot 19.00 uur.
Komt u gezellig langs om te genieten van onze verse Frites uit
Zuyd, elke week een ander kroketje van de week, hamburgers
en gehaktballen van Saenseballen, Zaanse mayonaise en tal van
andere heerlijke snacks?
Locatie: kleine steng Westzaan
(bij het tankstation tov de Zaanse gevangenis)

Bloemen, planten en woonaccessoires

www.flowersbymonica.nl

- Diverse gerechten
buiten de kaart!
- Gratis eigen
parkeergelegenheid.

amer
De gezelligste huisk
ek
re
van de Zaanst

- 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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exclusief voor iedereen

Kerkbuurt 68a Westzaan
tel: 075 - 621 74 76

> Vervolg van pagina 9
Het kerkbezoek nam in de oorlogsjaren eerder toe
dan af. De Westzaanse ‘Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij’ hield elke zomer getrouw zijn
verplichte jaarvergadering. Die werd echter slecht
bezocht door de altijd dreigende avondklok. Na
tien uur was het spertijd. Wie zich dan buiten liet
zien werd opgepakt. De toon tijdens de vergaderingen was voorzichtig. Pas na de bevrijding kon
weer alles gezegd worden. Op 27 juli 1945 zou de
voorzitter verheugd vaststellen dat er weer in volle
vrijheid vergaderd kon worden. ‘We behoeven niet
meer zacht te praten of in de zaal rond te zien of er
ook verraad aanwezig is.’

Dorpsbus rijdt weer
Voorzien van de beste wensen voor 2021 en vooral veel gezondheid en een spoedige start van de
vaccinaties tegen covid-19 is ook onze dorpsbus
vanaf 4 januari weer gaan rijden. Wel uiteraard
met beschermingen voor passagiers en chauffeurs in de vorm van ontsmettingsmiddelen, het
dragen van mondkapjes en het respecteren van
de 1,5 meter afstand.

gezien het coronaspook nog volop aanwezig is en
de vooruitzichten staan en vallen met het vaccineren, zijn er ook passagiers die erg voorzichtig zijn
en grote afstand bewaren tot hun medereizigers.
Dit geldt tevens voor sommige chauffeurs op de
bus die op leeftijd zijn en voor wie de gevolgen
van een besmetting dus groter is. Maar we blijven
optimistisch. We weten zeker dat de dagen alweer
langer worden en dat biedt mooie vooruitzichten.

Het afgelopen jaar zullen we snel vergeten want
vanaf april is de bus dus minimaal gebruikt. Aan-

Martin van ‘t Veer

De feestmaand in coronatijd

Dit jaar moest de feestmaand dus anders. Vorig
jaar hebben we Sint-Maarten gelopen bij een aantal bewoners van Lambert Melisz. Dat kon dit jaar
natuurlijk niet, dus hebben we met de kinderen
binnen in het kinderdagverblijf gelopen. We hadden de lichten uitgedaan, zodat het een beetje
donker was, en op verschillende plekken zaten
leidsters met wat snoep. De kinderen hadden allemaal een tasje en liepen met hun lampion naar de
leidster, zongen een liedje en kregen hun snoepje.
Na het laatste snoepje ging het licht weer aan en
mochten ze één snoepje opeten. De rest ging mee
naar huis. Ook kwam de overbuurman nog mandarijntjes brengen voor de kinderen voor Sint-Maarten en ook die gingen in de tasjes mee naar huis.

Sinterklaas werkte dit jaar vanuit huis, dus ook hij
kon niet bij ons langskomen. Gelukkig kwamen de
pieten wel langs toen wij niet aanwezig waren. De
peuters hadden een schoorsteen gemaakt en een
stoomboot en daar hebben de pieten cadeautjes in
gedaan. De week voor Sinterklaas hebben we allemaal sinterklaasactiviteiten gedaan: pepernoten
gebakken, pietengym gedaan en de peuters hebben een sinterklaasbaard gemaakt van slagroom. En
iedereen mocht hun schoorsteen of stoomboot met
de cadeautje mee naar huis nemen. Zo hadden we
dus toch een heel leuke sinterklaastijd.
De kerstweek liep helaas ook anders dan we
gedacht hadden. Midden in de week moesten we
sluiten in verband met de lockdown. Maar op maandag en dinsdag hebben we nog wel een gezellige
kerstlunch met de kinderen gehad. Daarna moesten wij van een hoop kinderen voor zeker vijf weken
afscheid nemen. Gelukkig hadden de kinderen er
geen last van, maar de ouders en wijzelf hadden het
er wel moeilijk mee. Maar we slaan ons erdoorheen.
Het moet goed komen.

Namens Babino wens ik u en een heel goed
en vooral gezond 2021 toe.
Monique van Westrop

IJsclub Lambert
Melisz wacht
nog steeds op
vorst
Het heeft al een paar jaar niet hard genoeg gevroren om te kunnen schaatsen, maar bij ijsclub Lambert Melisz geven ze de moed niet op. December
en januari waren te warm, maar wie weet wat
februari doet. Een paar dagen met ’s nachts en
overdag temperaturen onder nul zou het hele seizoen goed kunnen maken.

Foto Fred Eerenberg
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Simone Dijkman

HIER HAD

UW

MAKELAARDIJ

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

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.

Voor informatie
over adverteren in

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

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

kunt u mailen naar
financien@wessaner.nl

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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www.oudenaren.nl
www.oudenaren.nl

10-03-16 17:56

IN DE SCHIJNWERPER

Luzan Veenendaal: ‘Juist nu maak ik graag reportages
bij mensen thuis’
Ik videobel met Luzan Veenendaal (48) die met haar man Onno Hos (52) en hun
kinderen Daan (19), Noortje (17), Pim (14) en Eefje (11) op De Kersenboomstraat 19
woont.
Wat doe je voor werk?

maken bij iemand thuis is nog leuker. Helemaal om
vast te leggen hoe mensen nu thuis leven en daar
aan het werk zijn. Zo heb ik voor mezelf vastgelegd
hoe Amsterdam eruitziet zonder al die mensen. Ik
heb denk ik wel een gezonde nieuwsgierigheid. Ja,
misschien is mijn glas altijd wel voor driekwart vol,
ja. En ik ben ook wel ondernemend.

Ik ben sinds 1999 zzp’er in fotografie en grafische
vormgeving. Ik woonde als kind op Rooswijk en
na Mavo Zaandijk en de Amsterdamse Grafische
School ben ik in vaste dienst gegaan bij ontwerpstudio Hans van Dalen. Daar maakten we de hele
schoollijn voor Dormaël, van de keten van Steps.
Ik ontwierp, met elementen die in de kledinglijn
gebruikt werden, agenda’s, multomappen, etc. Hoe ben je ertoe gekomen om ook fotoWe maakten ook grafische ontwerpen voor Meyn grafe te worden?
in Oostzaan. Daarna heb ik bij FotoLitho Zaanstad Fotografie is altijd wel een uit de hand gelopen
gewerkt, die films aanleverde voor drukkerijen. hobby van mij geweest. Ik heb daarin ook cursusOmdat ik iets creatiefs wilde doen ben ik naar ont- sen gedaan. Toen Rabobank Westzaan honderd
werpbureau Dart Design in Amsterdam gegaan, op jaar bestond werd daar een jubileumboek voor
de afdeling desktop publishing. We maakten o.a. gemaakt. Ik heb toen foto’s gemaakt en dat werd
brochures voor ABN AMRO en verpakkingen voor erg gewaardeerd. Ik werd daarna steeds vaker
Etos. Weer heel iets anders dus. Daarna ben ik voor benaderd om fotoreportages voor particulieren te
mezelf begonnen, want er was werk te over. Heel maken. Laatst nog een shoot op rollerskates! Bij een
leuk! Mijn netwerk breidde zich vanzelf uit. Ik was trouwerij probeer ik onzichtbaar te zijn, maar ik let
jong, had nog geen kinderen en werkte fulltime. Ik er wel op dat alles er goed uitziet: corsage recht of
kon makkelijk voor een paar weken achter elkaar knoopje dicht. De mensen moeten zich prettig bij
worden ingezet. Zo werkte ik ook bij NH Vormge- je voelen. Het kan niet worden overgedaan. Ik heb
vers in Zaandam. En voor Annual BV maakten we ook al een aantal begrafenissen gedaan. Ik zoom
HEMA-verpakkingen. Omdat ik altijd alleen werk niet in op tranen, maar probeer de sfeer vast te legheb ik vorig jaar besloten om weer
gen. Mensen zien dan later pas wie
voor twee dagen per week te gaan
er geweest zijn. En iets heel anders:
‘Een logo’tje
werken bij een ontwerpbureau in
ik doe ook fotografie voor websites
maken is zo
Amsterdam, waar ik boekomslaen ken op dat gebied ook een tekstgedaan’
gen ontwierp. Ook weer zo leuk.
schrijver waar ik mee samenwerk.
Zo kon ik daarnaast mijn eigen
klussen blijven doen. Dat contract is door corona Heb je nog andere hobby’s?
niet verlengd en nu freelance ik daar. Ik kan goed Muziek. Ik ben begonnen met drummen. Ik heb
vanuit huis werken, maar bij grotere klussen is het heel lang dwarsfluit gespeeld. Als kind wilde ik
vanwege het overleg handiger om bij de klant op graag zangeres worden, maar dat mocht niet. Mijn
kantoor te zitten.
moeder vond het voor een astmatisch kind niet
goed om later in zo’n rokerig hol te gaan zingen. Ik
heb wel in een popkoor en in musicals gezongen;
Nu zitten jullie dus met zijn allen thuis.
Ja. Ik heb mijn eigen fotostudio, maar daar zit Onno dat kriebelt altijd nog wel. Pim heeft een drumstel
nu meestal. ’s Avonds zit een van de kinderen daar op zijn kamer en les bij Fluxus. En ik nu dus ook. Het
ook wel eens met vrienden te chillen. Onno heeft is leuk om iets voor mezelf te hebben.
een ICT-functie bij Rabobank Nederland in Utrecht
en werkt tot de zomer sowieso thuis. Gelukkig En dan ben je ook nog moeder van vier
heeft iedereen een eigen kamer. Ik heb voor mezelf kinderen
nu maar een laptop aangeschaft, zodat ik overal Al met al is het wel een hele organisatie. De jongste
kan zitten. Ik doe niet altijd grote projecten, dus zit nog in groep acht, de oudste op de VU en de
even een logo’tje voor iemand maken is natuurlijk andere twee daar tussenin. Ze doen het gelukkig
zo gedaan.
allemaal hartstikke goed en ze zijn hartstikke lief. Je
bent veel aan het halen en brengen. Ze weten dat
we rond kwart over vijf, half zes gaan eten. Dus dan
Hoe omschrijf je je karakter?
(‘Lief!’, roept Eefje op de achtergrond.) Haha! Nou, ik moeten ze thuis zijn.
denk dat ik wel enthousiast ben. En creatief. Ik ben
echt een mensen-mens. Ik maak ook fotoreporta- Kook jij ook als je buiten de deur werkt?
ges en dan heb ik vooraf graag eerst een gesprekje Ja, natuurlijk. Maar Onno kookt nu ook vaak. Ik
om te kijken in welke setting we dat zullen gaan werk niet op vaste tijden, terwijl hij op woensdag
doen. Een studioportret is leuk, maar een reportage altijd vrij is. Onze ouders pasten altijd op, dus dat

was heel makkelijk. Het is een druk bestaan en
zo’n gezin brengt veel reuring met zich mee. Soms
zijn pubers ook wel eens frustrerend hoor en dan
kan ik wel boos worden. Natuurlijk moeten ze
alles zelf gaan ontdekken, maar ik roep dan ook
wel eens: luister nou even gewoon naar mij! Het
huishouden is een eindeloos project. Maar ik heb
liever mijn gezin op de rit, dan mijn huishouden.
Als het maar gezellig is. En dan liggen er maar stapeltjes. En bergen wasgoed.

Ben jij de spil van het gezin?
Daar zijn de meningen denk ik wel over verdeeld.
Je probeert het met alle middelen die je hebt goed
te doen. Kijk, ik kan wel zeggen: je mag nergens op,
want dat is lekker rustig voor mij, maar het is beter
als ze dingen doen waar ze blij van worden, ook
qua hobby. Maar wil je op les, dan moet je daar ook
voor oefenen. Dat geldt natuurlijk ook voor mijzelf.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Wees lief voor elkaar. Soms is geven leuker dan
nemen. Juist nu hebben mensen vaak kortere lontjes. Ja, liefde voor elkaar. Maak er wat moois van.
(‘Familie’ roept Eef.) Ja, en je familie is natuurlijk het
allerbelangrijkst. En je gezondheid niet te vergeten.
Marijke van der Pol
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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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Lieve mensen, we zijn de feestdagen weer doorgekomen met of zonder familie en vrienden. Het is
gewoon niet anders. Maar we gaan een nieuw, zonnig en gezond 2021 tegemoet! Daar gaan we vanuit.
Altijd positief blijven, al is dit niet makkelijk. Ik vind het zelf ook best lastig. Wij gaan deze maand maar
eens een lekker taartje maken voor bij de koffie of een bakkie thee. Met als extra een hele grote klodder
slagroom of ijs. Verwen jezelf maar eens!

Tarte tatin met peer
gebak, 8 personen
voorbereidingstijd: 15 minuten
bereidingstijd: 25
afkoeltijd: 15 minuten

Wat hebben we nodig?
½ kopje suiker
3 eetlepels ongezouten boter
2 theelepels vers citroensap
4 peren, net rijp maar stevig
bloem om het deeg uit te rollen
1 rol koelvers bladerdeeg
vanille-ijs of gezoete slagroom om te serveren
Verwarm de oven voor op 375 °

Bereiding
Roer in een 25 cm dikke ovenvaste koekenpan, bij
voorkeur gietijzer, de suiker met 2 eetlepels water
door elkaar. Kook op middelhoog vuur, zonder te

draaien, tot het mengsel ongeveer na 6 minuten
goudbruin wordt. Roer de boter erdoor en blijf af
en toe roeren tot het mengsel een gouden kleur
heeft. Roer het citroensap erdoor.
Snijd, terwijl het suikermengsel kookt, de peren
doormidden en in vieren, verwijder de klokhuizen
en snijd de helften in de lengte in 2 dikke plakken
elk (dus 8 plakjes in totaal per peer). Als het suikermengsel goudbruin is, schik je de plakjes peer
in cirkels in de pan. Zet het vuur laag tot medium
laag en kook tot de peren zacht zijn, ongeveer 3
minuten.

veer 25 minuten in de oven tot het deeg goudbruin
en gepoft is. Zet de pan op een rooster en laat 15
minuten afkoelen. Haal een mes langs de rand van
de pan, plaats een serveerschaal (groter dan de
pan) op de pan en keer voorzichtig de tarte tatin
op het bord. Als er peren aan de pan kleven, leg ze
dan op hun plaats terug. Laat nog wat afkoelen en
serveer dan warm, met ijs of gezoete slagroom.

Weetje
Tarte tatin is een ‘appeltaart op z’n kop’ en heeft een
laagje van gekaramelliseerde suiker. De taart werd
in 1889 per ongeluk gemaakt door twee zussen Stéphanie en Caroline Tatin, die het hotel Tatin runden
in het dorpje Lamotte-Beuvron in het midden van
Frankrijk. Het originele recept is eenvoudig en er
bestaan ondertussen heel wat varianten van. De vulling kan bestaan uit andere vruchten (zoals peren),
maar ook uit gegrilde groenten of tamme kastanjes.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Strooi ondertussen wat bloem op een schoon werkoppervlak. Rol het bladerdeeg uit tot een vierkant
dat iets groter is dan de diameter van de pan die je
gebruikt. Snijd het deeg in een cirkel die net iets
groter is dan de omtrek van de pan, en prik het bladerdeeg op verschillende plaatsen met een vork in.
Leg het deeg over de peren en stop voorzichtig de
randen rond de bovenkant van de peren. Bak onge-

Monumentale stoelen in Reghthuys weer als nieuw

Het monumentale Reghthuys in Westzaan is helemaal klaar voor het nieuwe (trouw)seizoen. Aan
het eind van 2020 zijn op de valreep de 35 antieke
stoelen van de stijlvolle trouwzaal opnieuw gestoffeerd. Door onder andere een bijdrage van het Prins
Bernhard Cultuurfonds konden de stoelen in Louis
Seize-stijl, waaronder de oude burgemeestersstoel,
geheel in stijl worden gerestaureerd.
Het Reghthuys in Westzaan is een rijksmonument en
werd officieel in 1783 in gebruik genomen als rechtbank waar civielrecht werd gesproken. Die functie
heeft het pand echter niet lang gehad. Vanaf 1816
tot aan de samenvoeging in 1974 van de gemeenten Westzaan, Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaan-

dijk, Wormerveer, Krommenie en Assendelft tot de
gemeente Zaanstad, heeft het Reghthuys als raadhuis voor de gemeente Westzaan dienstgedaan.
Sinds 1990 draagt het pand, dat zich midden in het
prachtige dorp bevindt, de monumentenstatus. Het
interieur, dat de grandeur ademt van het Westzaan
van een aantal eeuwen geleden, draagt daar voor
een groot deel aan bij. Vandaag de dag dient het
Reghthuys als trouw- en evenementenlocatie. Zo
worden er regelmatig intieme concerten gegeven
in een huiskamerachtige setting. Hopelijk kan het
evenementenprogramma in de loop van 2021 weer
worden opgestart, na een bijna volledig stilgevallen
programma in 2020.
Mede dankzij de gulle gift
van het Prins Bernhard Cultuurfonds zal het de toekomstige gasten aan zitcomfort
in elk geval niet ontbreken.
Het cultuurfonds steunt jaarlijks talloze projecten en
cultuurmakers op het gebied van natuur, cultureel
erfgoed, theater, beeldende kunst, dans, letteren
en film. Wil je het resultaat zelf binnenkort eens
komen bekijken? Houd dan de agenda in de gaten
via www.reghthuyswestzaan.nl/evenement-agenda

De burgemeestersstoel
en bekijk wie er de komende tijd in Westzaan komen
optreden (onder voorbehoud i.v.m. de situatie rondom corona).
Esther Keizer
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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

Bestel voor 30 en 31 januari ons heerlijke uitgebreide
ontbijt en vier met ons Internationale croissant dag!
Croissant met boter en jam
Gekookt ei
Mini broodjes met ham en kaas
American pancakes met vers fruit, slagroom en honing
Flesje vruchtensap
Flesje Cava + €2,50
€15,00 p.p.
Bestellen kan door een mail te sturen naar info@wolfsend.nl
of een app naar Daniela 0643540128
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boomrooierij • boomverzorging
• boomveiligheidscontrole
• bomen en planten
• stobbenfrezen

2021 Ons jubileumjaar

Hussel-toernooi

Spelmoment uit de nieuwjaarswedstrijd VV Quarantaine - VV Lockdown.

We waren 2021 het liefst groots en feestelijk
begonnen om een voorschotje te nemen op
het 100-jarige jubileum op 13 juni 2021. In zijn
online-nieuwjaarsspeech was de voorzitter
echter al meteen duidelijk: Alle festiviteiten
rondom deze unieke verjaardag worden een
jaar opgeschort. Uiteraard was het voor niemand een verrassing maar we hadden met
elkaar gehoopt dat er na tien maanden corona weer iets mogelijk zou kunnen zijn. Het
mocht niet zo zijn.
Op het moment van schrijven (3 januari) mag de
jeugd tot 18 jaar nog wel trainen en onderling wat
oefenen en de senioren mogen trainen met maximaal twee spelers. Helaas kent laatstgenoemde
groep na zo’n lange periode al die oefeningen wel
en is het te hopen dat er wat lichtpuntjes van buiten komen die de motivatie kunnen terugbrengen.

• Gasttrainingen van de selectiespeelsters van

De traditionele nieuwjaarsreceptie kon dit jaar
uiteraard ook niet doorgaan. Onze nimmer opgevende vrijwilligers hebben lang gezocht naar een
coronaproof-variant voor de opening van het jaar.
Op 3 januari met een stralend zonnetje hadden ze
die gevonden in een leuk hussel-toernooi voor de
jeugd. Alle leeftijdgenootjes mochten die dag een
uurtje gemixt voetballen in teams met heel toepasselijke namen. Zo heb ik zelf de wedstrijden FC Irma
Sluis-VV Hamsteren en HFC Rutte-VV Van Dissel
bezocht en zag ik dat heel veel spelers vol plezier
stonden te ballen. Volgend jaar gaat dit evenement
zeker op herhaling, maar ik hoop oprecht dat we
dan weer teams op bezoek krijgen als VV Omhelzing, HFC High-Five en het Knuffelteam.

VV Alkmaar.

Met dit samenwerkingsverband zijn wij ervan
overtuigd dat dit contract uitstekend aansluit bij
de afspraken die wij omtrent dit onderwerp hebben gemaakt met hoofdsponsor ING. Tijdens de
formele ondertekening waren het management
en de hoofdcoach van Alkmaar dusdanig onder
de indruk van ons prachtige complex dat ze geen
moment aarzelden om ons aanbod voor het spelen
van diverse oefenwedstrijden op ons terrein aan te
pakken.

Tot slot: een hoop van onze bestuurders zitten al
langer dan acht jaar op hun plek. Het wordt tijd
voor wat verfrissingen, dus hebben we inmiddels
wat mensen aan de bestuurstafel laten aanschuiven die de komende jaren nieuwe dingen met onze
vereniging gaan doen. Voelt u zich ook geroepen
om deel te nemen aan de leukste en grootste familie van Westzaan, meld u dan gewoon aan.
Arno van den Broek, voorzitter pr VVV Westzaan

Samenwerkingsverband
Betekent dit dat de vereniging nagenoeg platligt?
Nee, integendeel zelfs. Begin december hebben
we een samenwerkingsverband met eredivisionist
damesvoetbal VV Alkmaar ondertekend. Hiermee
zijn we de enige official partner binnen de Zaanstreek. Het is de intentie om het meidenvoetbal te
laten groeien en op een hoger niveau te tillen. Het
contract bevat daarvoor ook concrete afspraken,
zoals onder andere:

• Onze

trainers/coaches worden opgeleid om
talenten binnen en buiten onze vereniging te
scouten en ze onderhouden rechtstreeks contact met de scouts van VV Alkmaar.

• Workshops (voeding/trainingsmethodieken/ontwikkeling etc.) voor de meiden en begeleiding.

De ondertekening van de samenwerking met VV Alkmaar. Links Stefan Gorthuis, voorzitter VVV Westzaan, en rechts
Patrick Tenthof, manager VV Alkmaar.
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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
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WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN
SPECIALIST IN
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE HOUTBOUW

Opgeknapt

Bij de ingang van het Relkepad zijn fietsenrekken
geplaatst voor bezoekers die naar pelmolen
Het Prinsenhof willen in het Westzijderveld.

Tijdens de laatste dagen van 2020 heeft fotograaf
Karin Timmerman de nieuwe bestrating in Westzaan op de foto gezet. De straten zien er nu prachtig uit, met mooie trottoirs en parkeerplaatsen. Het
Zuideinde was nog niet af. Maar daar is in januari
2021 verder aan gewerkt.

Een nieuw straatontwerp in Westzaan: de pannenkoek. Op verschillende plaatsen aangebracht om te
attenderen op een zijstraat. Zoals hier bij het parkeerterrein op de Middel. Ook op de driesprong MiddelWeiver ligt er één.

Op het Weiver en de Middel zijn mooie lantaarnpalen
gekomen met een kikker erbovenop. Een verwijzing
naar de bijnaam Kroosduikers voor inwoners van
Westzaan.

Om het helemaal af te maken komen nog een paar
bomen op het Weiver. De plekken zijn al aangegeven.

De straat is voorzien van mooie trottoirs waar in deze coronatijd druk gebruik van wordt gemaakt.

Het heeft even geduurd, de herbestrating van het Weiver. Maar
dan heb je ook wat.

Het lijkt wel of een deel van de straat voorzien
is van fietsstroken. Maar daar kan ook hier en
daar op geparkeerd worden. De grasstrook
langs de straat wordt weer in ere hersteld.

Ook op de J.J. Allanstraat liggen pannenkoeken. Deze is bij de splitsing met de Dolphijnstraat naar de begraafplaats.
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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

Bouwbedrijf Werkhoven:
continu topkwaliteit
Als ik Walter Werkhoven (44) voor dit verhaal spreek, zie ik een goed geklede man die aan het
werk is op een net kantoor met een werkplaats waar alles tot in de puntjes is verzorgd. Ik moet
gelijk bekennen dat dit niet mijn beeld is van een aannemer. Tijdens het gesprek begrijp ik
welke reis Walter maakte van timmerman naar eigenaar van Bouwbedrijf Werkhoven.
Tijdens zijn schoolperiode volgde hij achtereenvolgens de opleidingen Timmerman 1 en 2, waarna hij in
de avonduren zijn uitvoerders- en aannemersdiploma
via Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf
(KOB) behaalde. In deze periode werkte Walter voor
diverse aannemers in de Zaanstreek en bracht hij het
uiteindelijk tot werkvoorbereider/projectleider. In die
rol werkte hij aan de restauratie van monumentale
panden in de Amsterdamse binnenstad. Complexe
projecten die de nodige zorg en aandacht verlangden. In diezelfde periode, zo’n twintig jaar geleden,
startte hij met de bouw van zijn eigen woning aan de
Overtoom 136, die hij in een periode van vijf jaar in de
avonduren en weekenden voltooide.
Alle opgedane kennis en ervaring bij elkaar gaven
hem het extra zetje om zich in 2005 als zelfstandig
aannemer te vestigen. Met zijn laatste beetje geld
kocht hij een gebruikte Ford Transit-bus en startte
Bouwbedrijf Werkhoven, dat hij vanuit het souterrain
van zijn woning ruim tien jaar leidde. Het als eenmanszaak begonnen bedrijf ontwikkelde zich voorspoedig, zodat hij in 2016 de gemeente benaderde voor
grondaankoop op bedrijventerrein HoogTij om er een
ruimere werkplaats met kantoor te bouwen. De bouw

startte in 2017 en begin 2018 kon het pand in gebruik
worden genomen. Maar pas nadat met alle relaties,
vrienden en familieleden eerst ter plekke een groot
openingsmoment werd gevierd.
Walter is met zijn bedrijf gespecialiseerd in het bouwen van maatwerkprojecten voor zowel particulieren
als ondernemers. Elk project is weer anders dan het
voorgaande en heeft zijn eigen uitdagingen. Zo realiseerde hij de verbouwing van restaurant Het Heerenhuis in ’t Kalf in Zaandam. En momenteel wordt onder
meer gewerkt aan het ombouwen van een bestaande
loods in het centrum van Zaandam tot een woongebouw met acht appartementen. Binnenkort wordt
gestart met een uitbreiding van de dokterspost aan
de Torenstraat in Westzaan-Noord. In Amsterdam
werkte Walter ook aan de verbouwing van een aantal dokterspraktijken, zodat het bedrijf daar inmiddels
ruime ervaring mee heeft. Ook zijn complete verbouwingen van woningen, of onderdelen daarvan, in het
gebied tussen Amsterdam en Haarlem veel voorkomende opdrachten.
Walter werkt bij deze opdrachten vaak samen met
een architect die vormgeeft aan de specifieke wensen
van de opdrachtgevers. En dat past helemaal in de
missie van zijn bedrijf: slim bouwen door maatwerk-

oplossingen te bieden, klanten ontzorgen en continu
topkwaliteit leveren. Om deze missie dagelijks waar
te kunnen maken heeft het bedrijf een groeiend vast
team van vakmensen op kantoor en op de bouwlocatie. Daarnaast werkt Walter samen met vaste onderaannemers en zzp’ers.
Inmiddels wordt Walter ook vaak gevraagd om bij een
verbouwing het interieurwerk te verzorgen, zoals kasten, keukens en vloerafwerkingen. Voor elk onderdeel
kent zijn team een echte vakman: specialisten die de
laatste voorschriften van het bouwbesluit kennen en
toepassen. Zo worden deurhoogtes van 231,5 meter
gebruikt en voldoen alle verbouwde panden aan de
hoogste isolatiewaarden. Als een project voltooid
is en moet worden opgeleverd, komt er een laatste
controle waarbij Walter er op toeziet of alles perfect
afgewerkt is en zelfs of de ramen keurig gelapt zijn.
Dat alles past helemaal bij het ontzorgen van klanten
en continu topkwaliteit leveren!
Voor meer info en een overzicht van gerealiseerde
projecten bekijk: www.bouwbedrijfwerkhoven.nl.

Snert naar de mensen gebracht

De traditionele snertdag, de 2e zaterdag van 2021,
was net even anders maar zeker een succes. Uiteraard kon deze dag ‘live’ niet doorgaan, maar daar
hadden de vrijwilligers wat op bedacht. Als de mensen niet naar De Kwaker kunnen komen, dan komt
De Kwaker wel naar hen! Ruim 15 vrijwilligers hebben bijna 240 koppen verse snert, uiteraard met
een plakje roggebrood en spek, rondgebracht. Al
met al een groot succes. Volgend jaar gaan we uiteraard weer live met een leuke band en vers geurende
(gratis) snert. Noteer hem alvast maar in de agenda:
zaterdag 8 januari 2022.
Op 15 december, tijdens de zoveelste persconferentie, hoorden we dat we wederom volledig moesten
sluiten. Net als voor zovelen ook een flinke tegenval-

ler voor De Kwaker. Vanaf september mochten we
weer enigszins bewegen in De Kwaker. Fitcircuit o.l.v.
Maya Stoffer ging voor het eerst binnen van start.
Ook zumba op maandag met docente Suzan Tinaz,
de combinetis en bodyshape o.l.v. Debbie Winkel
op dinsdagavond en de 50+ gymnastiek op dinsdagochtend, waar Louky de Jong lesgeeft, mochten
weer beginnen. Weliswaar alles volgens de RIVMrichtlijnen.
Bridgen en klaverjassen mochten ook weer starten.
Maar helaas, na één keer moesten beide kaartclubs
toch weer stoppen. Ook de rest van onze activiteiten zoals boekbinden, zingen, koersballen, koken,
handwerken, bridgetoernooien en niet te vergeten de jaarlijkse snertdag waar de band de Rocking
Players zou optreden, konden niet doorgaan. Onze
hoop is nu gevestigd op de vaccinatie, die op het
moment van schrijven bijna van start zal gaan. Soms
is het moeilijk om positief te blijven, maar gelukkig
houden de beheerders, het bestuur en alle vrijwilligers de moed erin en hopen we op een mooi 2021,
waarin De Kwaker weer het sociale middelpunt van
ons dorp kan en mag zijn.

Attentie van De
Zonnebloem Westzaan
In december hebben we bij alle gasten van De
Zonnebloem een kleine (chocolade)attentie
met gedicht en tekening langsgebracht en zo
onze gasten allemaal weer heel even gezien
en sommigen ook gesproken. Kleuters van
de school Wij-land op de J.J. Allanstraat hadden voor elke gast een kersttekening gemaakt.
Een paar dagen later konden we bij onze gasten
in Lambert Melisz plantjes langsbrengen die ons
vanwege de winkelsluiting in verband met de
lockdown aangeboden waren door Ikea Amsterdam Zuidoost. Wat betreft onze activiteiten in
2021 gaan we per maand bekijken en beoordelen
wat mag en wat mogelijk is vanwege het corona
virus, maar tot en met maart nog even niet.
Iedereen een vriendelijke groet, namens de vrijwilligers van De Zonnebloem Westzaan, Anneke
van ’t Hoff-Martens, 06-2442 1811.
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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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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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Uitstel aanpak
laatste
weggedeelte

De
puzzel
van
INGRID
Deze maand geen prijspuzzel. U kunt de oplossing dus niet insturen. De oplossing van de kerstpuzzel is OOK DIT JAAR WEER SUPERLIEF ZIJN VOOR ELKAAR, de wens van Ingrid voor iedereen
in het nieuwe jaar. De kerstpuzzel is gewonnen door G.J. Molenaar uit De Appelboomstraat.
De winnaar heeft een cadeaubon van 50 euro gekregen.

Vlakbij Zuideinde 95 wordt gewerkt aan bouwplan Molenaer. Hier komen 26 nieuwe woningen. Veel zwaar verkeer moet vanaf maart 2021
vanaf de Overtoom richting Zuideinde 95. De
gemeente Zaanstad heeft daarom besloten om
het gedeelte vanaf Zuideinde 95 tot en met de
Overtoom later te doen. Dit betreft het aanbrengen van de laatste 450 meter nieuwe bestrating.
De uitvoering staat gepland voor augustus 2021
tot en met november 2021. De zijstraten, zoals
de Groene Jagerstraat en de parkeerplaats bij
Klein Engeland, worden in de periode tot en met
maart 2021 voorzien van nieuwe bestrating..

KRUISWOORDRAADSEL / CRYPTOGRAM
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Op de website www.buitengewoon.zaanstad.
nl vindt u meer informatie over het project. Klik
door naar Projecten > JJ. Allanstraat en Zuideinde. Ook plaatsen we de planning en tekening
van de situatie fase 5 op de BouwApp. De BouwApp is op iedere telefoon gratis te downloaden
via de Play Store (Google) of de App Store (iPhone). In de app vindt u het project onder de naam
‘Riolering en herinrichting Westzaan’.
Gebr. Beentjes GWW
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In de decembereditie van De Wessaner
vertelden we u over hoe ver het werk op de J.J.
Allanstraat is opgeschoten. Ook maakten we de
winnaars van de prijsvraag bekend. We zijn nu
klaar met fase 4, die stopt bij de kruising van de
‘t Hoenstraat.

107
1121

13
116

Horizontaal: 1 streepjescode (crypto), 5 landbouwer, 9 deel van een blouse, 14 verleden tijd van eten, 15 een
krot ter zee (crypto), 16 erfgenaam, 17 kwajongen, 19 schrede, 20 zoon van Abraham, 21 oosterlengte (afk.),
22 Engelsman voor zijn gehoor naar Pearl (crypto), 23 landbouwwerktuig, 24 beledigend, 25 nummer (afk.),
26 kouwelijk persoon, 28 roemen, 30 bij openbare verlichtingsbedrijf DYNAMICOM werkt een Italiaanse vriend
(crypto), 32 vogelkooi, 33 landcode van IJsland, 34 overdosis (afk.), 36 plaats in België, 37 indammen, 41 anonieme alcoholisten, 43 Estland landcode, 44 dit is, 45 niet vast, 47 Frans lidwoord, 48 nooit weer, 50 binnen,
51 provoceren, 53 Ruthenium (afk.), 54 op tafel in een café waar sigaretten zijn toegestaan (crypto), 57 muzieknoot, 58 telefoonbericht, 60 gebak, 63 kachelglas, 64 binnenlandse strijdkrachten (afk.), 65 achtervoegsel, 67
in plaats van (afk.), 68 muzieknoot, 69 Indonesische techniek voor textieldecoratie, 73 onmeetbaar getal, 74
schaakterm waar je beter van wordt (crypto), 76 meteen, 77 grenskantoor, 80 brandresten, 81 oproer, 82 Kilocycle (afk.), 83 voormalig eiland in het IJsselmeer, 84 persoonlijk voornaamwoord, 86 die onhandige zeeman
gaat over de nek (crypto), 90 lekkernij, 93 nee (Eng.), 94 lage druk (afk.), 95 gemoedstoestand, 97 huisknecht,
99 verwarde vogel in de Eems (crypto), 102 dronken, 103 openbaar vervoer (afk.), 104 houten wig, 105 in voce
(afk.), 106 deel van de week, 107 Tunesië (op auto’s), 108 smaakorgaan, 110 term uit de Indische keuken, 112
Turks pennenvlees, 114 vulkaan in Indonesië, 115 kruidnagelsigaret, 116 gruwelijk als men zo grof is! (crypto),
117 Overijsselse rivier, 118 beschadiging, 119 dierengeluid.

Plaats de volgende letters achter elkaar, dan krijg je de benaming van misbaksels,
breuk enz. bij het fabricageproces in koekfabrieken: 1 41 60 4 24 89 83 77 90 50 111 119.

Verticaal: 1 Noord-Afrikaan, 2 opera van Verdi, 3
opstandeling, 4 bevroren regen, 5 bomengroep, 6
zwemmer in Rotterdam (crypto), 7 deel van een flat,
8 voetballer met grote haast (crypto), 10 verkorte
samenvatting, 11 vogel, 12 verleidingspoging, 13 verkleind betreffende kleding, 18 een jong dier bezopen!
(crypto), 20 Ierse republikeinse leger (afk.), 27 Erasmus Universiteit Rotterdam, 28 boom, 29 bovenste
dakrand, 31 in geheime zitting (afk.), 33 inleidende
muziek, 35 Griekse riviermond (crypto), 37 Franse
rivier, 38 azijn, 39 dat sieraad geeft een band (crypto),40 kwast in het hout, 42 spaarpunten, 43 emeritus (afk.), 46 de oudste (afk.), 47 die jongen heeft zijn
meester gevonden (crypto), 49 soort witte wijn, 52
Italiaanse brandewijn, 55 de richting waarin Toos zich
bevindt (crypto), 56 Belgische provinciehoofdstad, 58
sergeant-majoor (afk.), 59 bevestiging, 61 tandeloos
zoogdier, 62 beeldbuis, 64 feestversiering, 66 eigenschap van een schone zaak (crypto), 69 bibliotheek,
70 schrijfgerei, 71 korte droge hoest, 72 kortaangebonden, 74 uurglas, 75 public relations (afk.), 78 klein
kind, 79 vaginoscoop, 85 dierenverblijf, 87 familielid,
88 indien, 89 heet (Eng.), 91 puinhoop, 92 plaats in
China, 95 scharminkel, 96 Canadese hoofdstad, 98
de steen blijkt bij omkering niet dik te zijn (crypto),
100 aanklager, 101 echtgenote van Juan Perón, 102
gekregen bij ontslag (crypto), 109 particulier opvanggezin (afk.), 110 vaartuig, 111 uitstekende landtong in
zee, 113 computerprogrammafout.
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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.

24 jan 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
31 jan 10.00 uur br. Teun-Jan Tabak
7 feb 10.00 uur poëziedienst
14 feb 10.00 uur ds. Jaap Brüsewitz
21 feb 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
28 feb 10.00 uur br. Bram van der Zijden
Voor de actuele stand van zaken:
www.dgkoog.doopsgezind.nl

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

Christelijke Gereformeerde Kerk

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

Vanwege de coronamaatregelen houden wij
voorlopig geen live-diensten.
Voor info: www.cgkbeverwijk-westzaan.nl

Advertenties De Wessaner

Gereformeerde Gemeente Westzaan

Financiële administratie

Van harte welkom om de diensten te bezoeken.
Graag wel aanmelden via
GerGemWestzaan@kpnmail.nl
24 jan 10.00 en 15.00 uur leesdienst
31 jan 10.00 en 15.00 uur leesdienst
3 feb 19.30 uur ds. J.B. Huisman
7 feb 10.00 en 15.30 uur leesdienst
14 feb 10.00 en 15.30 uur leesdienst
21 feb 10.00 en 15.30 uur leesdienst
24 feb 19.30 uur ds. H.J. Agteresch
28 feb 10.00 uur leesdienst en 19.00 uur ds. H. Brons

financien@wessaner.nl
Jan Steijn - Watermolenstraat 102,
1551 BG Westzaan, tel: 075-785 13 20

Protestantse Gemeente Westzaan
24 jan
31 jan
7 feb
14 feb
21 feb
28 feb

10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
10.00 uur ds. E.M. Post, Huis ter Heide
10.00 uur ds. C. Dahmen, Oostzaan

Vanwege corona zijn de kerkdiensten onder
voorbehoud.
Voor de meest actuele informatie:
www.pgwestzaan.nl

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

financien@wessaner.nl
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 februari 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
25 februari 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.

Picasso zei: Je wordt pas jong als je
zestig bent, en dan is het te laat.

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
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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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