Pensioen
De eerste weken was er gewoon
vakantie. Terugblikken op hartverwarmend covidafscheid her en der.
Heerlijke weken zonder al te veel
zomers weer. Tijd voor veel uitstapjes. Daarna begonnen de scholen,
maar ik niet. Wij niet. Langzaam
komt het besef dat elke volgende
dag een vrije dag blijft. Er is veel
tijd en die vult zich vanzelf, blijkt.
Eindelijk ruimte voor alles waar we
nooit aan toekwamen. Rond huis
en tuin voldoende te doen. ‘Mis je je
werk?’ Ja en nee. Het is vreemd om
niet nodig te zijn. Je verlegt doelen, je kunt inspelen op wat op je
pad komt. Er gaat soms wat kapot
in huis en het dak van de schuur
moest vervangen en verantwoord
afgevoerd worden. Man in wit pak.
Hij dacht dat ik zijn juf geweest was
in Assendelft. Dat was niet zo, maar
ik was wel een juf van Daryll. Die
kwam de kookplaat vervangen. Hij
stak zijn vrolijke hoofd om de hoek
van mijn keuken en vroeg: ‘Bent
u juf Linda?’ Dat was ik wél en hij
was een oud-leerling van Antonius
uit Bakkum van ruim twintig jaar
geleden. Hij werd vaak uit de klas
gezet na wilde uitspattingen en
aan mij de taak om hem te kalmeren. Hij had er goede herinneringen
aan. Dat is toch leuk om te zien dat
hij goed terecht is gekomen. Daar
deden we het allemaal voor. Ik zie
ze nu liever zó terug dan midden
in het strijdperk te staan. Aan alles
komt een eind.
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Clubkampioenschappen voor jeugd
TV Westzaan
In het weekend van 4 en 5 september vonden de clubkampioenschappen voor de jeugd van
Tennisvereniging Westzaan plaats. Er deden wel 50 jeugdspelers mee, en door deze toppers werd in
meerdere categorieën gestreden om de felbegeerde en prachtige bekers.
Allerkleinsten
Zaterdagochtend om 9.30 uur trapten de allerkleinsten van de club af.
Ondanks dat sommigen nog maar
kort de sport tennis beoefenen waren
er al schitterende rally’s en punten te
zien. De hele dag werden er hoogstaande partijen gespeeld en tussendoor kon er flink worden gesprongen
op het springkussen, dat ook erg
geliefd was bij de kinderen. Om 17.00
uur werd de vetpan aangezet en
konden alle deelnemers (en ouders)
genieten van een lekker patatje plus
kroket of frikandel. Daarna weer
vroeg naar bed, want op zondag werden de resterende poulewedstrijden
gespeeld. Zondagmiddag 15.00 uur
eerst even naar Max Verstappen kij-

ken in de kantine en daarna startten
om 16.00 uur alle finales.

gorie. Timo was ook superblij met de
2e plaats en zijn allereerste beker.

Categorie Rood
In categorie Rood 2 (t/m 8 jaar beginnend) werd de finale gespeeld tussen Noor de Haas en Vera Bakker. De
meiden waren flink zenuwachtig maar
schudden deze zenuwen tijdens de
partij goed van zich af. Noor ging er in
deze categorie met de winst vandoor
en Vera werd knap tweede. In Rood 1
(t/m 8 jaar gevorderd) vond de finale
plaats tussen Gijs van Kan en de jongste deelnemer Timo Leguijt. Er werden
enorm lange rally’s gespeeld en ook
werd er al serieus geplaatst van hoek
naar hoek. Gijs trok uiteindelijk aan
het langste eind en won deze cate-

Categorie Oranje
In de categorie Oranje komen we
een bekende tegen. In deze categorie, die wordt gespeeld op driekwart
van de tennisbaan en t/m 10 jaar is,
had Gijs van Kan het ook tot de finale
geschopt. Zijn tegenstander was
Brend Vloon, tevens zijn beste tennisvriend. In een zinderende pot won
Gijs zijn tweede finale van de dag,
superknap. Brend kon leven met de
nederlaag en het bericht kwam ons
ter ore dat hij zelfs samen met zijn
gewonnen beker is gaan slapen.
Lees verder op pagina 3 >>

Linda Wessels, redactie

Wie een minuut kwaad is, heeft
60 seconden geluk verloren.

Achterste rij vlnr: Sebastien de Vries, Lennart van ’t Veer. Voorste rij vlnr: Brend Vloon, Gijs van Kan, Timo Leguijt, Noor de Haas, Vera Bakker.

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

Komt u ook genieten
van onze vernieuwde
a la carte kaart?
Wij hebben weer heerlijke gerechten
voor u samengesteld.

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.

Tevens kunt u reserveren voor eerste en
tweede Kerstdag. Alle informatie betreffende
de feestdagen kunt u terugvinden op onze
website www.deprins-westzaan.nl.
Wij hopen u graag snel te mogen
verwelkomen.
Op onze website kunt u alle informatie vinden
www.deprins-westzaan.nl of u kunt ons
telefonisch contacten op 075-6281972.
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Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Sinterklaasintocht
Sinterklaas komt natuurlijk ook naar Westzaan en wel op zaterdag 13 november. Op dit
moment is het nog niet duidelijk of het samenkomen van groepen mensen op één plek
(Julianaplein en Reghthuys) zonder controle van de coronapas of het testdocument plaats
kan vinden. De commissie Sint in Westzaan heeft daarom twee opties bedacht, zodat Sinterklaas in elk geval zijn intocht kan houden!
Intocht optie 1
Sinterklaas komt met al zijn pieten om 17.00 uur
aan op het Julianaplein en wordt daar met muziek
verwelkomd door Marcel Kramer op het podium.
Voor de kinderen worden er dicht bij het podium
houten banken neergezet, zodat zij Sinterklaas
goed kunnen zien. Uiteraard houdt de commissie
hierbij toezicht. Nadat alle kinderen een hand van
de Sint en pepernoten van de pieten hebben gehad vertrekt de stoet om 17.30 uur via Overtoom,
Zuideinde en JJ Allanstraat naar de Kerkbuurt.
Daar gaan Sint en pieten te voet verder tot het podium bij het Reghthuys, waar Sinterklaas opnieuw
welkom wordt geheten door Marcel Kramer. Ook
hier krijgen alle kinderen een hand en een zakje
strooigoed. Het bezoek van Sinterklaas wordt
afgesloten met de bekende balkonscene en natuurlijk zingen we Sint welterusten toe met ‘Slaap
Sintje slaap’.
Extra verkeersmaatregelen
Het dorp wordt van 16.00 tot 17.30 uur afgesloten
vanaf Veldweg tot Overtoom hoek Zuideinde en
van Schipper Kaas/Westzanerdijk/Overtoom. Van
17.30 tot 18.30 uur worden het Zuideinde en de
JJ Allanstraat voor al het verkeer afgesloten. Van
17.00 tot 20.00 uur wordt de Kerkbuurt Reghthuys/ kruispunt Kerkstraat voor al het verkeer
afgesloten.
Intocht optie 2
Als we Sinterklaas niet officieel kunnen verwelkomen op het Julianaplein en bij het Reghthuys
zou dat natuurlijk heel jammer zijn. Maar… dan
komt Sinterklaas bij jou in de straat en hoe bijzonder is dat! De stoet met praalwagens vertrekt dan
om 17.00 uur van de Veldweg over de Overtoom
naar het Zuideinde. Bij de Vogelbuurt verlaat Sinterklaas even de stoet en gaat met de pieten de
buurt in voor een ronde. Daarna vervolgt de stoet
de route via Zuideinde, JJ Allanstraat, Kerkbuurt
en slaat dan linksaf de Kerkstraat in. Sinterklaas
en de pieten verlaten weer de stoet en maken
een ronde door De Appelboomstraat en De Perenboomstraat, waarna de hele stoet de route
vervolgt via de Torenstraat en Watermolenstraat
naar de Nauernasche Vaartdijk.
Sinterklaas en pieten maken daar een ronde
door De Kersenboomstraat en De Palmboomstraat en sluiten op de Nauernasche Vaartdijk
weer bij de stoet aan. Via Blankenburg, Provincialeweg en Kerkbuurt gaat de stoet dan linksaf
de Raadhuisstraat in. Vervolgens naar de Burg.
Verstegenstraat, Het Prinsenhofstraat, De Schoolmeesterstraat en via de Van Waertstraat terug
naar de Kerkbuurt.

Extra verkeersmaatregelen
Het dorp wordt bij optie 2 van 16.30 tot 19.00
uur vanaf Veldweg tot Overtoom hoek Zuideinde en van Schipper Kaas/Westzanerdijk/
Overtoom/Zuideinde en JJ Allanstraat/Kerkbuurt, Kerkstraat voor al het verkeer afgesloten.
Tussen 19.00 en 20.00 uur is er verkeershinder
in Watermolenstraat, De Kersenboomstraat, De
Palmboomstraat, Nauernasche Vaartdijk en Kerkbuurt vanaf de stoplichten, Raadhuisstraat, Burg.
Verstegenstraat, Het Prinsenhofstraat, De Schoolmeesterstraat, Van Waertstraat en Raadhuisstraat.
Mocht u bezoek krijgen of zelf op bezoek gaan,
houd u hier dan rekening mee.
Alle bewoners van Westzaan kunnen Sinterklaas
verwelkomen vanuit hun eigen tuin of op de
stoep. De bewoners van de Middel en het Weiver worden uitgenodigd om Sinterklaas vanaf
De Schoolmeesterstraat te komen verwelkomen.
Extra ruimte is er ook voor de bewoners uit de
andere straten waar Sint en pieten niet komen.
Die kunnen de stoet verwelkomen op de open
stukken van Zuideinde, JJ Allanstraat, Torenstraat
en Watermolenstraat. De pieten zullen uiteraard
strooigoed uitdelen, maar dit is verpakt en wordt
de kinderen op een veilige manier aangeboden.
Het is niet toegestaan om met de stoet mee te
lopen of te fietsen. Hier wordt door de afdeling handhaving van de gemeente streng op
toegezien.
Tuin of tuin versieren
Sinterklaas rijdt met pieten en een lange stoet
met praalwagens, muziek en alternatieve vervoersmiddelen vanaf de Veldweg in een optocht
door het dorp. Sinterklaas komt door bijna iedere
straat. Daarom het verzoek aan iedereen in Westzaan om zijn of haar huis extra te versieren en te
verlichten zodat Westzaan één groot feestelijk
sinterklaasdorp wordt. Op zaterdagmiddag 13 november zal de jury rond 16.30 uur door Westzaan
rijden om de vijf mooist versierde huizen en/of
tuinen uit te kiezen. Voor de winnaars zijn prijzen
beschikbaar. Doen jullie allemaal mee?
Kleurplaten
Ook dit jaar worden er op de scholen, kinderopvang, peuterspeelzaal en BSO’s kleurplaten
uitgedeeld. Die kun je in de sinterklaasbrievenbussen stoppen bij het Reghthuys en de DekaMarkt.
Sinterklaas zal in elke leeftijdscategorie twee
kleurplaten uitkiezen. De kleurplaten zijn ook te
downloaden op de website en via de facebookpagina.

>> Vervolg van pagina 1
Categorie Groen
In de categorie Groen (heel veld t/m 12) stonden
Lennart van ’t Veer en Sebastien de Vries tegenover
elkaar. Trainingsmaatjes, maar in de wedstrijd even
geen lachen, gieren en brullen maar volop concentratie. Lennart trok de partij professioneel naar zich
toe en mag zich een jaar lang clubkampioen van
deze categorie noemen. Sebastien is vast besloten
om nog harder te gaan trainen om volgend jaar
revanche te nemen.
Categorie Geel
Dan de laatste en tevens hoogste categorie, Geel t/m
17. In de finale stonden twee vrienden die al vrijwel
de gehele jeugd samen optrekken in trainingen, competities en wedstrijden. Sander Azier was er een paar
jaar tussenuit gegaan, omdat voetbal op hoog niveau
even voorrang had, maar Sander is ijzersterk teruggekomen uit deze periode. Mees Nijman, zijn opponent,
had het in deze finale dan ook knap lastig. Zo lastig
dat Sander na drie slopende sets er zelfs met de overwinning vandoor is gegaan. Superknappe prestatie!
Op zondag 17.30 uur was de prijsuitreiking en kregen alle deelnemers nog een mooi presentje als
aandenken aan deze memorabele jeugdclubkampioenschappen 2021! Hierna kon iedereen na een
weekend vol toptennis moe en voldaan naar bed.
Melchert Leguijt (een trotse trainer)

Rijdt u straks ook
een dagdeel op
de dorpsbus?
De mogelijkheden voor het vervoeren van de
inwoners van Westzaan zijn verruimd. De bus
rijdt weer voor de deelnemers aan activiteiten.
Het bezoek aan fysiotherapeuten, huisartsen en
winkels is weer mogelijk. De regeling voor het
openbaar vervoer, waar dorpsbus De Groene
Koets ook onder valt, is nog deels van kracht. De
1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes worden voorlopig gehandhaafd. De gezondheid van passagiers en chauffeurs gaat namelijk
boven alles.
Maar vanaf 21 september zijn we ook weer meer
voor bezoek aan verenigingen gaan rijden. Zo is
koersbal op maandagmiddag in De Kwaker weer
gestart. Op de woensdagmorgen kunt u tussen
10.30 en 12.30 uur met de bus naar het dorpshuis
voor een kop koffie en een gezellige ochtend bij
‘buurtkamer’ Effe d’r Uit.
Onze chauffeurs zoeken nog nieuwe collega’s die
bijvoorbeeld één keer in de maand een ochtend of
middag beschikbaar zijn om één of meerdere ritten met de bus te maken. Bel voor een afspraak of
nadere informatie met onze coördinator Huib op
nummer 06-1344 5600.
Ons motto blijft: Wees voorzichtig en pas op jezelf.
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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

www.saenbike.nl

Di. t/m Za.
geopend

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

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

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

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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De rietvink is dus een in de nacht
actieve vlinder, uit de grote familie
van de spinners. Je komt ze vooral
tegen van juni tot half september. De
bekende Nederlandse insectenkenner (entomoloog) Johannes Goedaert
(1617–1668) noemde deze rietvink
al een ‘dronckaerdt’ omdat hij, zoals
hij beschreef, ‘seer tot het drincken
genegen is’. Dit omdat rietvinken hun
voorlijf vaak in het water te dopen.

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

Rietvink is geen vogel
Gelukkig zijn de werkzaamheden in het Westzijderveld door Staatbosbeheer, Vogelwacht en de OBW (vereniging Ongeschonden Behoud
Westzijderveld) weer gestart. Het riet was al gemaaid, wij moesten alleen het riet aanharken en op hopen leggen. Manoek Schrander, onze
vaste boswachter van Staatsbosbeheer, was zo vriendelijk om de foto
van de rietvink met ons te delen. Bij de naam dachten we aanvankelijk
aan een vogeltje, zoals de rietzanger. Maar nee, het was een prachtige
rups, die zich later ontpopt als nachtvlinder.
Pop van de rietvink.

De geelbruine, wollige rietvink met twee wat lichtere vlekken op de vleugels. Foto van onze boswachter Manoek Schrander.

De rietvink (Euthrix potatoria) heeft
een voorkeur voor vochtige gebieden met rietvegetatie, zoals bij ons
in het open veld. De mooi getekende
rups lijkt de laatste tijd toe te nemen
in onze moerassige rietvelden. De
rups was gefotografeerd precies op
de unieke plek tegenover pelmolen
Het Prinsenhof, waar wij met onze
vrijwilligers het riet voedingsarm proberen te houden. Veenmos krijgt dan
een kans zich beter te ontwikkelen.
Veenmos zorgt ervoor dat de bodem
minder snel indroogt en dat je dan als
resultaat het open weidenlandschap
voor bijvoorbeeld de grutto behoudt.
Zo weinig mogelijk bodemdaling
door verbranding of oxidatie van de
bodem is ook mooi meegenomen.
Veenmos houdt namelijk een groot
volume aan water vast. Het is niet
vreemd dat juist deze rietvinkrupsen
hier een fijne leefomgeving hebben.

De winter overleeft de rietvink als
rups. Die is dus vóór de winter uit het
ei gekropen en zal in mei volgroeid
zijn. Dan spint hij zich in zijn cocon
(zie plaatje), om er half juni uit te kruipen als bruinrode nachtvlinder. Mits
hij niet voortijdig wordt verorberd
door een vogel. Koekoeken, ik hoor ze
regelmatig als ik in het vroege voorjaar in de molen ben. Koekoeken zijn
dol op deze harige rupsen. Zeker in
mei, wanneer de rupsen nog een stuk
groter zullen zijn. Toch even oppassen met die haren, die zijn namelijk
giftig. Je wordt er niet blij van wanneer je die per ongeluk in ogen wrijft.
Pak een harige rups daarom nooit op.
Gewoon laten kruipen en ongestoord
laten leven. Later in het seizoen zul je
de nachtvlinders alleen met nachtkijkers kunnen spotten. De mannetjes
vliegen tamelijk schokkerig en vaak
maar korte stukjes.
Wilt u ook een dagje met ons meewerken en al het moois in het echt
zien? Meld u zich dan aan bij het
secretariaat van de OBW met een
e-mail aan Marja Veken: obwsecretariaat@upcmail.nl.

Expositie Natuurlijk Natuur
Galerie Staphorsius presenteert dit
jaar de 11e editie van de verkoopexpositie Natuurlijk Natuur. Ook deze keer
is een uitgebreide collectie te zien van
beelden, tekeningen en schilderijen,
allemaal geïnspireerd op de natuur,
het landschap en het boerenlandleven. ‘Vorig jaar kon de expositie niet
doorgaan, maar we zijn blij dat we dit
jaar de draad weer kunnen oppakken. Daarom ook hebben we er iets
speciaals van gemaakt,’ aldus galeriehouder Rob Staphorsius. ‘We tonen
dit keer werk van maar liefst 25 kunstenaars,’ vervolgt Rob, ‘waarvan een
aantal nieuwe gezichten, en dit uit
zowel binnen- als buitenland. Zo hebben we voor het eerst werk van Jeroen
Verhoeff in de expositie. Zijn schilderijen gaan vooral over de wilde natuur,
en bijzonder is dat hij eerst een flexi-

bel model maakt van het dier wat hij
wil vastleggen om zodoende de juiste
actie en dynamiek in het ontwerp
van het schilderij te kunnen bepalen.
Natuurlijk mag veekunst niet ontbreken en we hebben voor het eerst werk
van de in Iran geboren kunstschilder
Ahmad Haraji, met zijn zeer realistische veestukken. In dit genre hebben
we ook werk van hedendaagse schilder Kees van de Nes, en ook werk van
een aantal bekende Hollandse meesters zoals Jacob Maris, Anton Mauve
en Freek Engel.’
Verder is onder meer werk te zien van
glaskunstenaar Jacob Bos, realistisch
keramist Geert Schuurman, bronzen
beelden van de Belg Pieter van den
Daele en schilderijen van de Française
Laurence Saunois, die internationaal
al meerdere prijzen en onderschei-

dingen in wacht wist te slepen.
De expositie is vrij toegankelijk en er
is ruime parkeergelegenheid.
Expositie Natuurlijk Natuur tot 26
december. Geopend: dinsdag t/m
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
075-6143 000, info@staphorsius.nl,
www.staphorsius.nl
Boven: Kees van de Nes - Natte voeten rode
lap, olieverf 80 x 80 cm.
Linksonder: Nanda Hoep – Friends,
50 x 60 cm.
Rechtsonder: Ahmad Haraji - Zonder titel,
olieverf op doek, 70 x 120 cm
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Overlast vliegverkeer
‘Blijft Westzaan wel leefbaar voor de bewoners?’
Akke Bruinink woont sinds een aantal jaar met haar
man met veel plezier in Westzaan-Zuid. ‘Supertrots
waren we toen we deze woning kochten. Westzaan
is een prachtig dorp, waar wij dan ook volop van
genieten. Wat me echter wel steeds meer zorgen
baart, is de geluidsoverlast door het vliegverkeer.’

een en ander nog erger.’ Ook de vliegtuigen die
niet recht over de wijk van Akke vliegen, gaan niet
onopgemerkt voorbij. Zo is er geluidsoverlast van
het stijgend verkeer van de Zwanenburglaan en
de Polderbaan, waarbij de vliegtuigen naar onder
meer Noord-Europa, Duitsland en Polen heel duidelijk hoorbaar zijn.

Geluidsoverlast en bedreiging voor milieu en
veiligheid
Na de lockdowns van dit jaar en afgelopen jaar
is het vliegverkeer inmiddels weer behoorlijk op
gang gekomen. Uit informatie van Schiphol blijkt
dat de inzet van vliegtuigen inmiddels op 70% zit,
vergeleken met 2019, pré-corona. En dat merkt ook
Akke. ‘Met name bij noorderwind en de inzet van
de Polderbaan ervaren wij hier veel overlast. De
afgelopen maanden is het gedurende de hele dag
een gedonder in de lucht. Bij ons in Westzaan-Zuid
maken de vliegtuigen die richting Zuid-Europa
gaan een bocht naar het zuiden. Het stijgen en
maken van de bocht gebeurt boven onze wijk. Dit
veroorzaakt veel geluidsoverlast. Naast geluid, spelen milieu en veiligheid ook een grote rol. Zo blijkt
uit een recent onderzoek van de Gezondheidsraad dat langdurige blootstelling aan ultrafijnstof
luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten
veroorzaakt. Het onderzoek noemt daarbij uitdrukkelijk de luchtvaart en Schiphol. Dat de vliegtuigen
aanzienlijk lager overvliegen dan voorheen maakt

Ook boven andere delen van het dorp
Akke vertelt dat ook de andere delen van Westzaan
niet ongeschonden uit de strijd komen. ‘Overal
boven ons dorp zien we vliegbewegingen. Houd
daarbij in het achterhoofd dat Schiphol terug wil
naar het niveau van 100% en er plannen zijn om
de vluchten verder uit te breiden van 500.000 naar
540.000 per jaar. Ik vraag me echt af óf en hoelang
dit voor de bewoners in ons dorp leefbaar blijft!’

den in de lucht is, hebben al vele duizenden mensen melding gemaakt van vliegtuigoverlast. En die
meldingen liegen er niet om. Slachtoffers van het
vliegverkeer vertellen persoonlijke verhalen over
chronisch slaapgebrek, het letterlijk ziek worden
van het repeterende lawaai en de angstgevoelens
die zij ervaren.

Belangrijk initiatief: www.vliegherrie.nl
Dat Akke niet alleen staat in haar zorgen blijkt wel
uit het bestaan van de drukbezochte website www.
vliegherrie.nl. ‘Deze site is een initiatief van diverse
bewoners- en milieuorganisaties. Zij willen transparantie creëren in de overlast die burgers ervaren
van Schiphol. Je kunt als burger via de site meldingen doen van vliegtuigoverlast. Deze meldingen
worden gerapporteerd aan de Kamercommissie
voor Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast gaan
ze naar de minister en de Inspectie Leefomgeving
en Transport.’ Hoewel deze site pas enkele maan-

Oproep
Akke is blij met dit initiatief: ‘Wat mij betreft is deze
site een hele goede zet. Als burgers mogen én
moeten we beter gehoord worden en onze zorgen
bekend maken. Hoe groter de groep, hoe groter de
kans dat er geluisterd wordt.’ Akke doet bij deze
dan ook een oproep aan alle inwoners van Westzaan. ‘Iedereen wil toch met plezier in ons mooie
dorp wonen? Dus ervaar je ook overlast van al het
vliegverkeer en maak je je zorgen over het milieu
en de leefbaarheid? Meld dit dan op de site vliegherrie.nl.’
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Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

De wederopbouw krijgt vleugels

door WILLEM TIP/deel 60
beeld: Digitale Beeldbank

In de laatste jaren kreeg de wederopbouw vleugels. Het doel was ooit geweest het herstel na
de vernielingen van de oorlog. Nu kwamen de voorheen ongedachte vergezichten. De prognoses, de vooruitberekeningen. Hoe zou het eruit zien over vijf jaar. Of over tien jaar. Statistici
grepen de rekenmachine. Ontwikkelingen uit de afgelopen tien jaar werden vol vertrouwen
doorgetrokken. Industrie was voor de Zaanstreek altijd de stuwende kracht geweest. Op
dat harde gegeven kon worden voortgebouwd. De strategische berekeningen toonden het
aan, helder en duidelijk: ook de toekomst van de Zaanstreek lag bij de industrie. Het grote
voorbeeld waren Rotterdam en de havens in de Rijnmond. Daar had men goederenoverslag,
raffinaderijen, chemie. Het Noordzeekanaal bood dezelfde kansen. Amsterdam zou een tweede Rotterdam kunnen worden, de Zaanstreek een tweede Pernis.

Het streekplan
In 1968 stelde de provincie een streekplan vast
waarin alle veranderingen werden uitgetekend.
Rondom het Noordzeekanaal kwamen in de eerstvolgende tien jaar aan alle kanten insteekhavens
met ruime bedrijfsterreinen. ‘Diepzee’-industrieën
zouden zich kunnen vestigen, industrieën die hun
grondstoffen aanvoerden met diep stekende schepen: olieraffinaderijen, staalgieterijen, chemie. Dat
alles onderling verbonden door een uitgebreid
netwerk van snelwegen, tunnels, spoorlijnen en
hoogspanningsleidingen.
Het industriegebied zou zich aan de zuidoever
uitrekken tot aan de weg van Amsterdam naar
Haarlem, aan noordoever tot aan de nieuwe snelweg van Zaandam naar Beverwijk. Verder naar het
noorden zouden er in de Zaanstreek uitgestrekte
woonwijken komen met hoogbouwflats, winkelcentra, scholen, rondwegen, een metrolijn. Het hele
gebied rond Amsterdam en de Zaanstreek zou zo
worden omgevormd tot een industriële ‘groeipool’
op wereldschaal. De getoonde ontwikkeling was
niet alleen gewenst, zo verklaarden de ontwerpers,
ze was zelfs hoognodig. Zonder industrie zou het
Noordzeekanaalgebied snel overvleugeld worden
door andere havens zoals Hamburg en Antwerpen.

De A8 in aanleg in 1971. Ten noorden van deze weg moest
een nieuw stadscentrum verrijzen.

Dat er offers gebracht moesten worden, was onvermijdelijk. De oude dorpen Westzaan en Assendelft
zouden voor de helft verdwijnen. Ze moesten worden ‘geamoveerd’. Zand zou alles bedekken. Amoveren, slopen, was in de taal van de ontwerpers de
noodzakelijke eerste stap in de reeks ‘amoveren’

Westzaan-Zuid in 1968. Dit deel van het dorp moest wijken
voor insteekhavens.

Guisveld. De Zaanstreek aaneengesmeed, in ieder
geval vanuit de lucht (Beukers (red), 2012, p 63-87).

De Bijlmer langs de Zaan

Het nog vrijwel kale Prins Bernhardplein.

- ‘bouwstromen’ - ‘groeipool’. Het moest eerst wat
minder worden, wilde het ooit beter worden.

Haltermodel
Eeuwenlang was de Zaanstreek een verzameling
dorpen geweest zonder duidelijk centrum. Westzaan had tot de Franse tijd het bestuurscentrum
en de rechtbank gehuisvest. In de volgende twee
eeuwen was een toenemend aantal streekvoorzieningen in Zaandam terecht gekomen: het kantongerecht, het streekziekenhuis, de voornaamste
culturele voorzieningen. De andere dorpen hadden
echter veel eigen voorzieningen weten te behouden. Men was er bovendien van oudsher gesteld
op de eigen afkomst en identiteit. Een Westzaner
was geen Zaandammer. En Zaandijk moest Zaandijk blijven.
Volgens het Streekplan werd dat nu anders. Het
plan toonde ten noorden van de Coentunnelweg
een volledig nieuw stadscentrum. Met autosnelwegen, een ringweg, ontsluitingswegen, hoogbouwflats en een groot winkelcentrum. Ook het stadhuis
van de nieuw te vormen gemeente Zaanstad zou
hier komen. De kroon op de nieuwe stadskern zou
worden een veertig meter hoge torenflat. Niet zonder trots spraken de plannenmakers over de Zaanse
‘bipool’ of over het Zaanse ‘haltermodel’. De eerste ‘halter’ was de aluminium kantoortoren in het
hart van Zaandam. Vanaf die eenzame hoogte kon
het oog dan de slinger volgen van hoogbouwflats
langs de Coentunnelweg om uiteindelijk terecht
te komen bij de tweede hoogbouwtoren in het

Amsterdamse ontwerpers gingen nog een stap
verder. Ze voorzagen in een plan uit 1968 een echte tweede ‘Bijlmermeer’, ditmaal gelegen langs de
Zaan. De nieuwe wijk zou als Amsterdamse noordvleugel door twee metrolijnen verbonden worden
met het stadscentrum. Zaandam en Wormerveer
(Guisveld) zouden daarbij mogen uitgroeien tot
grootstedelijke centra met woonblokken van 400
meter lang en 20 verdiepingen hoog (Van der Male,
2019, p 80).

Ontwikkelingsschap en Zaanstad
Dat de afzonderlijke Zaangemeenten te klein
waren voor al deze veranderingen, was voor iedereen duidelijk. Bestuurskracht was nodig. Daarom
ging in de jaren zestig het denken over de groeipool langs het Noordzeekanaal gelijk op met het
denken over een nieuwe krachtige Zaangemeente.
Over de naam van de nieuwe gemeente was weinig meningsverschil. Zaanstad zou het worden.
Geen Banne Westzaan, geen Zaanland, geen Zaanstreek. Zaanstad.
Vooruitlopend op de onvermijdelijke samenvoeging richtten de bestaande gemeentebesturen
alvast een ‘Ontwikkelingsschap’ op (1966). Voor
gemeenschappelijke rekening begon dit ‘schap’
voortvarend met de aankoop van huizen en terreinen. Hoe meer grond er in overheidshanden was,
hoe sneller de ontwikkeling straks zou kunnen
plaatsgrijpen. Talrijke stukken weiland veranderden zo op soepele wijze van eigenaar. Daarnaast
ook talrijke woningen, zoals in de nog maar kort
tevoren (1964) gereedgekomen Westzaanse Vogelbuurt. De Zaanse boeren waren tevreden. Ze kwamen op deze manier op een geregelde manier van
hun landerijen af. De keerzijde bleek later. Zaanstad, de opvolgster van het Ontwikkelingsschap,
zou op haar uitgestrekte bezit aan landerijen nog
veel moeten afschrijven.
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tom

tandheelkunde
o
mondzorg

Op zoek naar een nieuwe tandarts?
U bent welkom bij de tandarts
voor de Zaanstreek.

Klein, maar groot
in mogelijkheden!

Inschrijven kan op
tandarts-tom.nl of bel
075 - 615 90 50

Lambert meliszstraat 29a,
1551 CT Westzaan
www.ﬁonaskapsalon.nl
info@ﬁonaskapsalon.nl

Langeweide 168, 1507NH, Zaandam
info@tandarts-tom.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.
Tel. 06-55 59 12 66
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

Uitstapje naar
Amsterdam
Wellicht kent u Amsterdam al goed, maar kent u
nog niet de verhalen achter de bezienswaardigheden. Tijdens de bustocht op 29 oktober zal
een gids van Quality Guides Holland u hier veel
over vertellen. Ook maken we een boottocht
door de grachten. Onderweg gebruiken we een
kopje koffie met een appelgebakje. De kosten
zijn € 36,50 per persoon.

Toneelvereniging Herleving komt langzaam
weer tot leven. Ondanks de nog steeds door de
overheid opgelegde beperkingen voor dorpshuizen en toneelverenigingen en andere culturele instellingen proberen we het ritme weer
op te pakken. Het eerste optreden heeft plaatsgevonden tijdens De Dag van Westzaan op 11
september. Gerda Steenbergen en Reindert
Kuijt trokken met een ‘bushalte’ het dorp door
en gaven, met de nodige hilariteit, op diverse
plaatsen hun voorstelling.
Op 21 september was in dorpshuis De Kwaker
de eerste repetitie voor een nieuwe uitvoering
getiteld De gidsen. Het stuk wordt voorbereid
onder leiding van regisseur Ria Kee-Holkamp.
De tekst is van Edward Montie en de liedjes
van Hetty Heyting. Waar gaat De gidsen over?
Tijdens het jaarlijkse zomerkamp verliezen de
drie leidsters hun greep op een groep van zestien weerbarstige padvindsters. Vele komische
momenten en intriges volgen.
Als gevolg van covid-19 zal het niet mogelijk zijn
de uitvoeringen in november te houden. Het
gevolg is dat we de voorstellingen verplaatsen
naar april 2022.
Gerda Steenbergen en Reindert Kuijt spelen twee Westzaanse dames die tevergeefs wachten op de bus.

Activiteiten Lambert Melisz

We mogen weer!

WestSamen organiseert dit uitstapje samen met
het sociaal wijkteam Assendelft-Westzaan en het
Sociale Winkeltje in Saendelft. WestSamen is een
onderdeel van Quality Guides Holland en organiseert activiteiten in Westzaan-Assendelft met als
doel de bewoners van deze dorpen samen te brengen.
We vertrekken vanaf twee locaties: Om 13.00 uur
vanaf winkelcentrum Kaaikhof in Assendelft. Vanaf 12.45 uur verzamelen bij het Sociale Winkeltje,
Kaaikhof 7. Om 13.15 uur vanaf Lambert Melisz,
hoek Lambert Meliszstraat/Kerkstraat in Westzaan.
Terugkomst tussen 17.30 en 18.00 uur op beide
locaties.
Het dragen van een mondkapje is tijdens de busrit verplicht (tenzij de RIVM-regels wijzigen). Wij
verzoeken u gevaccineerd of getest mee te gaan.
U kunt een rolstoel of rollator meenemen, maar u
dient zelfstandig in en uit de bus en de boot te kunnen stappen.
U kunt zich aanmelden via qualityguidesholland@
kpnmail.nl. Uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van uw betaling aan Quality Guides Holland,
rekening NL22 ABNA 0503 522 120 ovv middagtour
Amsterdam, uw naam, adres en het aantal personen. Uiterlijk op 25 oktober dient uw betaling door
ons te zijn ontvangen. U kunt kosteloos annuleren
tot en met 25 oktober 12.00 uur. Daarna kunnen
wij uw geld helaas niet restitueren. Mocht de tocht
bijvoorbeeld vanwege te weinig deelnemers niet
doorgaan, dan krijgt u uw geld uiteraard terug. Het
minimale aantal deelnemers is 25.

Wat een gezelligheid was er weer als vanouds
tijdens de opening van de dinsdagmiddagactiviteiten. Koffie met wat lekkers, een hapje en
drankje en niet te vergeten drie vrijwilligers
die afscheid namen en in het zonnetje werden gezet met een cadeaubon en bloemetje.
Erna van Gils, Ans Kok en Klaar Joor, de stichting bedankt jullie enorm voor de jarenlange
inzet als vrijwilliger.
Na de pauze werd er een kleine bingo van
twee rondjes gespeeld en er werd weer heerlijk genoten. Je kon merken dat er anderhalf
jaar geen activiteiten waren geweest en we
elkaar niet zo vaak hadden gesproken, want
er werd heel wat gepraat en besproken.
Tot slot bedanken we de sponsors voor deze
opening: Coop Westzaan, visboer Buijs en de
VVD.
Nieuwe bewoners
Tijdens de stop van de activiteiten zijn er dertig nieuwe bewoners in het complex komen
te wonen. En wij, als vrijwilligers, hopen dat
ze aanschuiven bij wat voor activiteit dan ook.
Bingo
Wat al eerder vermeld werd is dat er voorlopig
twee keer per maand op de dinsdagmiddag
een bingo is. In 2022 gaan we bekijken of het
weer kan worden zoals we gewend waren,
namelijk vier keer per maand.
Programma
In november staan, onder voorbehoud, een
bingo, de Digitale Beeldbank en het sinterklaasfeest op het programma. De data komen
op het prikbord. Kijk daar dus regelmatig op
om te zien wat er op de dinsdagmiddag doorgaat.
Marion Bruins
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Simone Dijkman
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

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
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DEUW SCHA
IALIST
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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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IN DE SCHIJNWERPER

Rosalie de Jong:
‘Ik heb mijn spullen opgeslagen en ben weggegaan’
Rosalie de Jong (36) woont
met haar man Daniel Fleckenstein (35) en hun dochters
Millie (2) en Lucie (6 maanden) tijdelijk op Zuideinde
97. Zodra hun huis op De
Molenaer daarachter klaar is
verhuizen ze naar Cornelis G.
Dekkerstraat 13.
Wat doe je voor werk?
Ik ben musicalactrice. Ik stond o.a. in
All shook up - Love me tender, speelde
in Droomvlucht, De Jantjes, Petticoat,
Heerlijk duurt het langst en nog veel
meer. Deze week beginnen de repetities van Come from Away. Vanwege
de werktijden en onze kinderen ben ik
tevens een opleiding begonnen voor
docent Duits. Ik hou van pubers en ik
vind de taal heel mooi. Ik heb zes jaar
in Duitsland gewoond.

Wat heb je voor opleiding gedaan?

Wat doet Daniel voor werk?
Hij is deputy service manager. Hij programmeert en installeert robotarmen
voor verschillende toepassingen. Het
bedrijf waar hij nu nog werkt zit in
Darmstadt (even voorbij Frankfurt),
dus dat zijn heel wat kilometers. Op
maandag vertrekt hij en is dan vrijdagmiddag pas weer thuis. Toevallig solliciteert hij vandaag bij een bedrijf waar
hij meer logistieke taken krijgt, die hij
ook vanuit huis zou kunnen doen. We
kijken dan ook erg naar de verhuizing
uit.

Waarom ben je naar Duitsland
gegaan?
In 2015 kreeg een vriendin van mij in
Stuttgart een rol in Mamma Mia! Mijn
relatie was net uit en ik wilde weg. Ik
deed auditie en werd ook aangenomen. Daarna had ik een hoofdrol in
Rocky. Ik heb mijn huis in Amsterdam
verkocht, mijn spullen opgeslagen en
ben weggegaan. Die eerste paar jaar
waren helemaal te gek. In Nederland
sliep ik meestal bij mijn ouders en
dat was prima, maar ik miste hier toch
een plek voor mezelf. Terwijl ik vier
jaar geleden nog steeds in Stuttgart
woonde en werkte heb ik een huisje
op de Oostzijde in Zaandam gekocht.

Ik kom uit Zaandam en zat op het
Zaanlands Lyceum. Aanvankelijk ging
ik geschiedenis studeren, maar dat was
het niet. Toen heb ik auditie gedaan
bij de Frank Sanders Akademie voor
Musicaltheater en werd aangenomen.
Ik werkte al tijdens die opleiding. Voor
televisie werken is niets voor mij is; het
is saai en je moet steeds lang wachten.
In de vijftien jaar dat ik nu in het thea- Hoe heb je Daniel leren kenter sta is het heel fijn de mensen mee nen?
te nemen in je verhaal. Je bent drie uur Meteen na de koop van dat huis ging
lang op hoog niveau en high energy ik met een vriendin naar Ibiza en op
bezig. Als Donna in Mama Mia! was er de terugweg naar Frankfurt zat er
in de tweede acte een moment waar- een hele leuke meneer naast me. Een
op ik die dochter haar haren kamde. Je Duitser. En daar ben ik aan blijven
kon een speld horen vallen. Ik krijg er hangen. In het vliegtuig hadden we
nog kippenvel van. Het
alles al besproken:
applaus is natuurlijk leuk,
politiek,
muziek,
maar die twee uur daarwil je kinderen,
‘Zingen, dansen, gewoon alles wat
voor is veel leuker. O ja,
spel, dat doe ik’ ons
ik spreek ook nog tekenbelangrijk
films in.
leek voor de rest
van ons leven. Hij
woonde
in
Jakobsthal,
een dorpje tusDans je ook?
sen
Frankfurth
en
Würzburg.
Nou, ik dans wel, maar ik ben geen
danseres. Zingen, dansen, spel, dat De volgende dag is hij bij me langsgedoe ik. Ik heb altijd freelance gewerkt komen en is nooit meer weggegaan.
en nooit pensioen opgebouwd. In Ja, echt! Tijdens de toer van 2018/19
Duitsland is dat beter geregeld. Daar raakte ik zwanger. We zijn toen samen
is meer bescherming voor de artiest. naar Zaandam gegaan. Hij heeft het
Sinds ik kinderen heb wil ik alles beter huisje naast me gekocht met het idee
regelen. Ook voor als mij iets over- dat later mogelijk samen te voegen tot
komt. Dat Daniel niet alleen maar soep een huis. Ik ben in Nederland bevallen. En toen kwam corona. Mijn werk
hoeft te eten met de dames.

stopte en Daniels werk ging gewoon
door. We zijn tijdelijk bij zijn ouders
ingetrokken. Prachtige omgeving.
Maar met heel slecht bereik. We hebben nog even overwogen om daar
in de buurt een huis te kopen, maar
ik ben een heel ander typje dan een
Duits dorpsmeisje, dus haha, dat werd
hem niet. Tot twee maanden geleden
woonde ik daar nog. Daniel woont
doordeweeks in een piepklein huurhuisje in de buurt van zijn ouders.
Dus je kunt wel nagaan hoe we ernaar
uitkijken om straks in dat grote huis
hierachter te gaan wonen. Ons eerste
echte ‘volwassen’ huis met een eigen
tuin en aan het water. En dan ook
nog met die heerlijke kinderen. Ik had
nooit gedacht dat het moederschap
zo leuk kon zijn.

Maar eerst nog een voorstelling doen.
Come from Away, ja. Het dorpje Gander bij de Canadese grens van de VS
heeft in de week na 9/11 7000 passagiers opgevangen van uitwijkende
vliegtuigen die niet meer op New
York konden landen. We repeteren zes
weken, zes dagen per week en gaan
dan zes dagen per week toeren. Op
maandag zijn we vrij. Begin november
zijn de try-outs in Hoorn, de première
is in Rotterdam. Tot juni volgend jaar
gaan we het hele land door. Voor mij
denk ik wel voor het laatst dus. Zo

leven hoef ik niet meer per se. Ik vind
wel weer iets anders. Voordat ik het
contract tekende heb ik mijn familie
gebeld. Kijk, op dit schema voor de
komende zes weken staan alle oppassen. Veel met mijn ouders. Millie gaat
ook naar Babino aan de Noord. Tijdens
de voorstellingen ben ik overdag vrij,
dus dat scheelt. Maar het wordt best
pittig, ja.

Waarom hebben jullie voor
Westzaan gekozen?
Mijn beste vriendin Daphne Groot
komt hier vandaan. Daniel en ik wilden
allebei in een dorp wonen, niet te ver
bij een treinstation en Schiphol vandaan. Ik zit graag op Funda te kijken en
zag het plan De Molenaer. We werden
zowaar ingeloot. Ik raakte opnieuw
zwanger, dus weer gedoe. Maar goed,
binnenkort komt het allemaal goed.

Wat vind je belangrijk in het
leven?
Empathie. Er komen nog een paar
dingen bij me op: liefde, lief zijn voor
anderen, maar ook geliefd worden.
Ik denk dat als je dat niet hebt dat je
dan iets mist in het leven. Dat je lief
bent voor iemand die verdrietig is. Als
je naar mensen lacht, krijg je dat ook
weer terug.
Marijke van der Pol
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Voor al uw feesten en partijen
tot 90 personen, de hele boot
voor uw gasten.
Ook voor vlees- & vis gerechten.
Zaanweg 51B
1521 DL Wormerveer
Telefoon 075 - 621 98 02
R es

ant
taur

Noorder IJ- en Zeedijk 102, 1505 HT Zaandam | Tel.: 075 - 614 85 03
www.wabenecke.nl

VLEES VAN WESTZAANS LAND
Picanha

T-bone

Rib Eye

Côte de Boeuf

Bavette

Tomahawk
Short ribs

BEKIJK het HELE AANBOD VAN vlees EN
(BBQ )pakketten OP onze WEBSITE

Steak

ONZE BOERD

ERIJ IS

1
0
0%
b

iologisch
www.bekavl
SINDS 2011

ees.nl
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De herfst is weer begonnen! Zit nu achter mijn computer het recept te typen en buiten is er regen en
wind. Gadver. Net terug van een heerlijk weekend met vrienden. Toen scheen de zon nog! Nu zit ik
binnen met de kachel aan (ik ben een koukleum). Deze maand een gezond recept van de Londense
Jasmine Hemsley.

Boekweit-bananenbrood met zoute boter
Wat hebben we nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

290 gram boekweitmeel
2 theelepels bakpoeder
1 theelepel zuiveringszout
½ eetlepel kaneel
¼ theelepel zeezout
4 bananen( ongeveer 400 gram) geprakt
1 banaan in plakjes ongeveer 90 gram
120 ml water
1 theelepel vanille extract
60 gram rozijnen
50 gram walnoten
licht gezouten boter

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 180 ̊C. Meng het boekweitmeel, het bakpoeder, het zuiveringszout, de
kaneel en het zeezout in een grote schaal. Meng de
geprakte bananen, het water en het vanille-extract
en voeg dit toe aan de schaal. Meng er ook de rozijnen, walnoot en overgebleven bananenplakjes
doorheen. Doe het beslag in een broodvorm (750
gram) waarin je bakpapier hebt gedaan. Bak 50
minuten tot het brood stevig aanvoelt. Laat eerst
afkoelen voor je er plakken van snijdt, serveer met
de gezouten boter.

Weetje:
Jasmine Hemsley houdt zich bezig met de oude Indiase gezondheidsleer. In haar kookboek East by West
deelt ze 140 voedzame en versterkende gerechten
geïnspireerd op de Ayurveda. De maaltijden hebben
gemeen dat ze superlekker zijn en lichaam en geest
in balans brengen. Gepassioneerd legt Jasmine in
East by West de principes van Ayurveda uit om ze
vervolgens te vertalen naar de westerse keuken.
Wat is Ayurveda? (Ik had er nog nooit van gehoord).
Ayurveda blijkt een traditionele geneeswijze te zijn
uit het inheems Indiase subcontinent. Tegenwoordig wordt het gerangschikt onder de alternatieve
geneeswijzen. Het woord Ayurveda stamt uit het
Sanskriet, de taal van de grote klassieke, Indische
cultuur en bestaat uit de woorden ‘ayus’ voor leven
en ‘veda’ voor wijsheid. Ayurveda betekent dus
eigenlijk niets minder dan ‘levenswijsheid’.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Wie ben ik?
Om in het nieuwe schooljaar de kinderen uit de
klas en de juf beter te leren kennen werd op De
Kroosduiker in diverse groepen de ik-koffer geïntroduceerd. In de koffer stopten de kinderen én
de juf spullen die met henzelf te maken hadden.
Dat konden spullen zijn van hun hobby, sport, iets
wat ze heel lekker vonden, favoriet speelgoed, lievelingsboek of -muziek, een foto van het gezin of
huisdieren enzovoort. De kinderen waren alleen al
reuzetrots als ze de koffer mee naar huis kregen!
En nadat hij gevuld weer mee naar school kwam,
mochten ze op het bankje van de juf alles aan de
groep laten zien en bij elk voorwerp vertellen waarom dat bij hen hoorde. Een soort ‘spreekbeurt’
over henzelf. De andere kinderen luisterden altijd
aandachtig, stelden vragen en kwamen erachter
dat ze soms iets herkenden waar ze zelf ook van
hielden, maar… Ook bleek soms dat ze echt dingen
niet wisten van een klasgenootje. Dit was echt een
groot succes en een geweldig leuk begin van het
schooljaar!
Sem vertelt iets over zichzelf met de ik-koffer.

Lichtjesavond
in Westzaan
De ‘In memorial-avond’ op de begraafplaats
aan de Dolphijnstraat gaat door op 29 oktober. Het wordt een sfeervolle avond om
geliefde overledenen te herdenken.
Om 18:45 uur verzamelen we voor Gallery of
Dreams. Om 19.00 uur begint de ‘stille tocht’ langs
de mooie fakkels. Vanaf 19:15 uur kunt u over de
begraafplaats wandelen. Vanwege corona dit jaar
op eigen gelegenheid.
De Lichtjesavond vindt plaats met medewerking van Dameskoor Westzaan. Rick van der
Made draagt zijn gedichten voor en schenkt een
behoorlijk aantal van zijn boeken aan de aanwezigen. Lucinda van de Ven draagt gedichten voor
uit haar boek ‘Parels van verdriet’. Dat boek kunt
u na afloop in de aula kopen.
Als u slecht ter been bent kunt u vóór 18.45 uur bij
de begraafplaats parkeren. Voor meer informatie
zie: www.historischeverenigingwestzaan.nl.
Michael Bruins,
secretaris Historische Vereniging Westzaan

juf Petra
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Grabbelen en Krabbelen 24

Max Verstappen en de vergeten burgemeester van Westzaan
Op 5 september 2021 was het sinds 36 jaar weer zover. Na de laatste race in 1985 werd eindelijk de Grand Prix van Zandvoort weer gereden. Topfavoriet was
natuurlijk de Nederlandse Max Verstappen, die dat volledig waarmaakte en de overwinning fenomenaal op zijn naam zette voor zo’n zeventigduizend uitzinnige toeschouwers. Daarmee pakte hij ook de leiding in het Formule 1-wereldkampioenschap en nam een voorsprong op concurrent
Lewis Hamilton. Maar dit had allemaal niet mogelijk geweest zonder de oud-burgemeester van Westzaan, Henri van Alphen. Hij was de grote initiatiefnemer die achter de komst van het circuit in Zandvoort zat. Stel je voor dat hij eerder op dat idee gekomen was, dan had er nu een racebaan aan
de Reef of in de Westzanerpolder gelegen. Niet te geloven! Maar er is niet eens een straat naar hem vernoemd in ons dorp en gaandeweg is hij in de
vergetelheid geraakt.
Henri van Alphen werd geboren in Arnhem op 28
december 1881. Hij begon zijn politieke loopbaan
in Zutphen. In 1918 nam Willem Driessen, burgemeester van Westzaan afscheid en men vroeg aan
de commissaris van de Koningin om een jeugdige
opvolger van een hogere positie. Van de acht sollicitanten werd uiteindelijk de 37-jarige, ongehuwde
Henri van Alphen de nieuwe burgemeester. Op 17
mei 1918 vond zijn installatie in de raadsvergadering plaats. De alleenstaande burgemeester was
een graag geziene gast op allerlei feestjes en zocht
zijn vertier bijna wekelijks in Amsterdam. Ook was
hij een muziekliefhebber en werd een vaste toehoorder van Dorpsfanfare Crescendo. Hij besloot
om lid te worden en bleek een goede muzikant.
Daarnaast was hij niet te beroerd om kosten uit
eigen zak te betalen. Spoedig werd hij benoemd
tot beschermheer van de vereniging. Op 7 september 1922 huwde hij in Heemstede met Wijnanda
Louise van der Valk. Een jaar later werd een zoon
Hieronymus (Jeroen) geboren, later gevolgd door
een dochter Petronella.
Van Alphen was een uiterst correcte man in uiterlijk en optreden, die zeer ontwikkeld was. Hij sprak
zijn talen bijzonder goed en bleef in geen gezelschap onopgemerkt, Dat zal meegespeeld hebben toen de commissaris van de Koningin hem
in 1925 vroeg om burgemeester van Zandvoort
te worden. En zo werd Van Alphen benoemd. Bij
zijn afscheid roemde wethouder J.J. Allan de vertrekkende burgemeester om zijn goede financiële
beleid. De schulden waren aanzienlijk gedaald en
de belastingtarieven waren betrekkelijk laag. Bij de
Westzaners was hij niet heel populair, maar bij het
gemeentepersoneel stond hij in hoog aanzien.
In Zandvoort trof hij een gemeente met 7000 inwoners. Tot ergernis van het deftige publiek werd
Zandvoort toen overspoeld met dagtoeristen,
meer dan het dubbele van het aantal inwoners.
Reden voor de ‘jet set’, veelal uit het buitenland,
om de badplaats voortaan te mijden. De Eerste
Wereldoorlog betekende het definitieve einde
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als badplaats met internationale allure. Met de
komst van Henri van Alphen in Zandvoort ging er
een nieuwe wind waaien aan de Noordzeekust.
Hij ontdekte dat er in Franse badplaatsen autoraces werden georganiseerd en zag de autosport als
een geweldige promotiestunt om Zandvoort internationaal weer op de kaart te zetten. In de jaren
dertig van de vorige eeuw werden er al meerdere
motorraces op een stratencircuit gehouden. Op 3
juni 1939 vond de eerste autorace, de Grote Prijs
van Zandvoort, plaats op een stratencircuit, nabij
de huidige racebaan, onder het toeziend oog van
Prins Bernhard. Grappig is dat zijn kleinzoon en
naamgenoot nu mede-eigenaar is van het circuit.

Vanwege het grote succes zette Van Alphen zijn
plannen door om een permanent circuit te realiseren. Maar de Tweede Wereldoorlog gooide roet in
het eten. De Duitsers gingen verwoestend tekeer in
Zandvoort. Ruim 3 kilometer aan bebouwing langs
de kust werd gesloopt om plaats te maken voor
de bunkers en het prikkeldraad, onderdeel van de
‘Atlantikwall’, de verdedigingslinie langs de kust.
Van Alphen bleef ondertussen in het geheim werken aan de plannen voor een circuit. In 1940 werd
een stuk duingebied van 112 hectare aangekocht
en een plan gemaakt voor een ‘zogenaamd’ wandelbos met een brede weg eromheen. De Duitse

Grand Prix van Zandvoort plaatsvinden. De winnaar
werd de Thaise Prins Bira. Van Alphen maakte dat
echter niet meer mee als burgemeester, hij was op
29 januari van dat jaar met pensioen gegaan. Wel
werd het circuit officieel geopend door mevrouw
Van Alphen, middels het doorknippen van een lint.
Later dat jaar werd hij met zijn vrouw, dienstbode
en twee logés opgenomen in het ziekenhuis na het
eten van giftige paddenstoelen. Baronnesse Taets
van Amerongen kwam hierdoor te overlijden. Het
gezin van Van Alphen verhuisde naar Bergen en na
de dood van zijn vrouw ging hij naar een verzorgingstehuis in Bentveld.
Op 84-jarige leeftijd overleed hij op 4 juni 1966 in
Haarlem. Hij werd de aristocraat onder de burgemeesters genoemd. Net als in Westzaan werd hij
in Zandvoort niet populair, dat hoefde van hem
ook niet, maar zijn harde werken werd ook hier
geroemd. Bij zijn afscheid merkte een raadslid op:
‘Er was geen mens die zich op uw spreekuur op zijn
gemak voelde.’

Gemeentebestuur en personeel, burgemeester en wethouders in 1919 op de foto voor het Reghthuys. Van links naar rechts:
J.J. Allan, M.G. Grootes, Jac. J. Vis (huisarts), D. Schipper, W.R. Drost (gemeentesecretaris), H. Valk, burgemeester Van Alphen,
M. Fonteijn (ambtenaar secretarie), C. Tip, H. Dierdorp (gem. opzichter), H. Sol (doodgraver en lantaarnopsteker), J. Ph. Koene
(gemeenteontvanger), S. Bakker, G. Bontekoe (veldwachter) en P. Peereboom.

Vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw werd de
grootste race in Zandvoort de officiële Grand
Prix van Nederland. Al die grote namen hebben
op het circuit gereden. Geldproblemen zorgden
er voor dat in 1985 de laatste Grand Prix gereden werd. Winnaar werd Niki Lauda, die hier ook
gelijk zijn raceloopbaan afsloot. En nu is daar de
langverwachte opvolger: Max Verstappen. Max
debuteerde, als jongste coureur ooit, als 17-jarige
in de Formule 1 en trad daarmee in de voetsporen
van vader Jos. Sindsdien is Max Verstappen uitgegroeid tot Nederlands meest succesvolle Formule
1-coureur ooit en heeft hij de autosport in Nederland ongekend populair gemaakt. Mede dankzij
zijn populariteit keerde de Nederlandse Grand
Prix weer terug op de internationale agenda. En
nu heeft hij op meesterlijke wijze in Zandvoort
gewonnen. In een zinderend gevecht hield de coureur van Red Bull zijn grote rivaal Lewis Hamilton
achter zich in Zandvoort, waar hij met veel oranje
rook en vuurwerk als winnaar over de finish ging.
Het feest brak ongekend los en veroverde de hele
wereld.

commandant wist echter niets van de sluwe plannen. Van Alphen overtuigde de bezetter om het
puin van de afgebroken panden te gebruiken voor
de aanleg van een paradestraat om de overwinning van de Duitsers te vieren. Dat vonden ze een
uitstekend idee en de lange rechte straat vormt nu
het rechte eind van het circuit. In 1943 moest hij
het veld ruimen voor een NSB- burgemeester, maar
werkte gewoon door aan zijn plannen.
Direct na de oorlog keerde Henri van Alphen terug
in zijn ambt en ging aan de slag met de wederopbouw. In september 1945 werden de eerste
werkzaamheden aangevangen voor het circuit.
In samenwerking met de autobonden en Engelse
coureurs kwam er een ontwerp voor het parcours.
In 1947 werd opnieuw een puinlaag van gesloopt
Zandvoort, als ondergrond van de baan, aangelegd.
Na hard werken kon op 7 augustus 1948 de eerste
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ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

Pedicure Aletta gaat goed vooruit
Aletta ontmoet ik juist na het beëindigen van haar ochtendsessie, waarin ze een aantal van
haar klanten in haar ruime, moderne huis heeft behandeld. In dit huis doet ze al 21 jaar behandelingen in een prettig ingerichte praktijkruimte, waar men zelfs met een rolstoel of rollator
via de zij-ingang van het huis ruim toegang heeft. Door deze indeling is het woongedeelte
volkomen afgescheiden van de praktijkruimte, wat de privacy ten goede komt.
Momenteel werkt Aletta nog alleen in de ochtend.
Ze is herstellende van een ziekteperiode van bijna
een jaar, nadat er bij haar twee tumoren werden
ontdekt. Gelukkig heeft men deze met succes kunnen behandelen en gaat ze goed vooruit. Zodra haar
situatie verder is verbeterd, zal zij weer hele dagen
gaan werken. Ze vertelt me dat ze erg blij is met een
artikel in De Wessaner om zo haar klanten van haar
wel en wee op hoogte te kunnen brengen. Ook wil
ze allereerst alle klanten bedanken voor de hartverwarmende kaarten en berichtjes die ze in haar ziekteperiode mocht ontvangen en haar tot grote steun
waren. Het waren er zoveel dat ze die tijdens haar
ziekte niet allemaal persoonlijk kon beantwoorden.
Aletta vertelt in het kort over haar opleiding: ‘Mijn
Aletta in haar praktijkruimte

medische carrière begon met een opleiding tot
ziekenverzorgster in het Pennemes in Zaandam.
Hier ben ik heel wat jaren werkzaam geweest. Toen
vroeg een vriendin van mijn ouders of het me leuk
leek om pedicure te worden. Dit leek me voor de
toekomst prachtig en dankbaar werk en het juiste
beroep om later vanuit huis te kunnen beoefenen.
Ook sloot het mooi aan bij mijn medische vooropleiding. Ik heb toen tijdens mijn werk in het Pennemes in Alkmaar een tweejarige avond opleiding
gevolgd tot pedicure. Nadat ik mijn avondopleiding
had gehaald heb ik daarna drie jaar als pedicure in
ziekenhuis De Heel gewerkt.
Het geeft mij telkens veel voldoening iets wezenlijks voor mijn klanten te kunnen betekenen door

hun voetproblemen op te lossen. Of wanneer dit
niet helemaal lukt, de problemen op zijn minst in
belangrijke mate te verlichten. In dit toch wat moeilijkere pedicurewerk vond ik mijn grote passie, wat
mij veel voldoening geeft. Na afloop van een behandeling zijn mijn klanten altijd erg dankbaar en verlaten zij opgelucht de praktijk,’ vertrouwt zij mij toe.
De klachten variëren van likdoorns tot eeltpitten,
kalknagels, ingegroeide hondenharen en voeten
die op het strand door schelpen beschadigd zijn.
Het niet goed lopen op zere voeten gaat op den
duur de lichaamshouding aantasten, wat weer tot
ergere problemen kan leiden. Een goede pedicure
die je voeten goed met de juiste crèmes en behandelingen verzorgt is van groot belang om soepel te
kunnen lopen.
‘De meeste klanten komen, afhankelijk van hun problemen, meestal om de vier, vijf of zes weken voor
een behandeling. Klanten die diabeet zijn krijgen
een speciale behandeling die om de acht weken
moet plaatsvinden. Je let op andere dingen dan bij
mensen die geen diabeet zijn, zoals de lichaamstemperatuur of huidafwijkingen en je checkt of ze
nog voldoende gevoel in de voeten hebben. Vanuit beroepsinteresse kijk ik vaak naar voeten op het
strand en zie dan grote verschillen in de verzorging
van voeten. Ik ben dan altijd weer blij als ik in sandalen knappe teennagels en verzorgde voeten zie.’
Tot slot heeft Aletta nog een goede tip voor de
behandeling van wratten. Zij behandelt deze met
Luvos heilaarde. Na insmeren van de wratten met
deze aarde en bevochtiging hiervan moeten de
wratten gedurende een uur met een plastic zak
afgedekt worden, waarna ze verwijderd kunnen
worden. Indien nodig enkele malen herhalen.
Aletta hoopt op niet al te lange termijn haar werkzaamheden weer volledig te kunnen hervatten. Ze
zal dan haar klanten weer als vanouds allemaal te
kunnen ontvangen in de bijzonder goed uitgeruste
praktijkruimte.

Open Huis
De Zuidervermaning houdt op zondag 21
november van 12.00 tot 16.00 uur Open Huis.
Na een lange stille periode mag er mag weer
muziek klinken in de Zuidervermaning! Daarom
hebben we Fluxus-leerlingen uitgenodigd om
ons Open Huis op te luisteren met hun oefenstukken. Loop rond, bekijk het mooie gebouw
en geniet ook nog van de goede akoestiek,
waardoor de muziek prachtig klinkt. De toegang
is gratis.
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Barvrijwilliger
gezocht
Gerda
Steenbergen
stopt
Gerda gaat genieten van haar welverdiende pensioen! Op 14 november 2005 is Stichting Exploitatie Dorpshuis de Kwaker opgericht. Na vele
onderhandelingen met Stichting Welsaen werd
Stichting Exploitatie Dorpshuis de Kwaker in
juni 2006 operationeel. Als beheersters werden
Marianne Kaatee en Gerda Steenbergen aangesteld. Op 23 september is Gerda met pensioen
gegaan, in kleine kring hebben we haar bedankt
voor haar tomeloze inzet. Veel van onze gasten
hadden een lieve kaart geschreven of een leuk
cadeau gebracht, ze was hier enorm door verrast! We hebben in de afgelopen 15 jaar Gerda
leren kennen als fijne collega, altijd enthousiast
en niets was haar te veel. Voor onze gasten had
ze altijd een luisterend oor. We zullen haar dan
ook enorm missen op de werkvloer. Gerda gaat
heerlijk genieten van haar vrije tijd, we hopen dat
ze samen met Bert mooie reizen gaat maken met
hun camper. Gerda blijft nog wel als vrijwilligster
actief betrokken bij De Kwaker en uiteraard zijn
we daar heel blij mee.

De dinsdagavond is een druk bezochte avond in De
Kwaker. Voor deze gezellige avond zijn we op zoek
naar een barvrijwilliger van 19.00 tot 23.00 uur. Ben
je student of scholier, dan krijg je een leuke vergoeding en je doet ook nog eens werkervaring op.
Informeer bij Marianne via info@dorpshuis-westzaan.nl of 075-6310 352.

Bridgen in
Westzaan

Bridgeclub De Kwaker speelt op dinsdagavond van
19.30 tot 22.30 uur. De club is lid van de bridgebond.
Gezelligheid is troef bij deze club. Het lidmaatschap kost € 65,- per seizoen (inclusief afdracht aan
de bridgebond). Kom gerust eens vrijblijvend een
kijkje nemen of meespelen. Wil je bridgen maar
heb je geen partner, dan proberen wij een partner
voor je te vinden.
Vanaf vrijdagmiddag 8 oktober 13.30 uur organiseert de Kwaker elke vrijdag een bridgemiddag.
Leden van de bridgebond betalen per persoon 2
euro per keer. Niet-leden betalen 50 cent extra
voor verplichte afdracht aan de bond. Je hoeft dus
niet lid te worden van de club, iedereen is van harte
welkom. Je moet je wel vooraf aanmelden via 0756310 352 of bridgeclubdekwaker@gmail.com.
Al jaren organiseren we elke twee zondag van de
maand een bridgedrive. Aanvang 13.30 uur, zaal
open vanaf 13.00 uur. De drives zijn voor iedereen
toegankelijk, beginnend of gevorderde, wel of
geen lid van de bridgebond. Aanmelden kan tot
uiterlijk 12.00 uur op dezelfde zondag via bridgeclubdekwaker@gmail.com of 075-6310 352.
Entree slechts € 6,- per paar. Hiervoor krijgt u een
gezellige bridgemiddag en een aantal lekkere hapjes. De drankjes zijn voor eigen rekening.
Indien uw bondsnummer bij ons bekend is worden
ook uw behaalde meesterpunten bijgeschreven.
Data: zondag 10 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 13 februari, 13 maart en de laatste
voor dat seizoen op 10 april 2022.

Yoga Westzaan
Door mijn ruime ervaring in het geven van verschillende soorten yogalessen, een goede opleiding en
omdat Yoga Westzaan alweer 17 jaar bestaat, ontbreekt het niet aan deskundige begeleiding en ben
je in goede handen. Bij Yoga Westzaan kun je aardse, kwalitatieve en traditionele yoga verwachten,
in een ongedwongen sfeer. Naast gedegenheid
worden de lessen een beetje ingekleurd door chakra’s, meridianen en fijne muziek, want we mogen
immers niet vergeten wat yoga nog meer inhoudt
dan alleen de lichamelijke oefeningen. De lessen
worden altijd in groepsverband gegeven met in
achtneming van de huidige coronamaatregelen
van het RIVM.

Op maandag is er easy yoga van 18.45 tot 19.45
uur. Dit is hatha yoga van één uur, dus heel
geschikt om mee te beginnen. Daarna is er hatha
yoga van 20.00 tot 21.30 uur. Deze les van 1,5
uur is wat pittiger. Op donderdagochtend is er
yin yang restorative yoga van 9.00 tot 10.00 uur.
Heerlijk om deze les in de ochtend te doen. De
rest van de dag heb je er veel profijt van. Als je
geen verplichtingen hebt, kom dan naar deze les!
Ook kun je in de avond Yin Yang volgen van 18.45
tot 19.45 uur en daarna is er hatha yoga van 20.00
tot 21.30 uur.
Krijg je er al zin in? Waar je ook voor kiest: easy
hatha yoga, actieve hatha yoga of de zeer ontspannen yin yoga, de lessen van Yoga Westzaan zijn al
17 jaar een feit in het mooie en gezellige dorpshuis van Westzaan. Je bent van harte welkom! Een
proefles van 1 uur kost 7 euro en van 1,5 uur 8,5
euro. Kom het proberen en meld je van tevoren
aan via: info@yogawestzaan.nl of bel Evelien Hooning: 06-4111 4706. Wil je meer informatie? Kijk
dan op mijn website: www.yogawestzaan.nl.

Workshop
fotografie

Haal zoveel mogelijk uit je toestel. In januari 2022
starten we onder leiding van amateurfotograaf
Pieter Harbering een fotoworkshop van 5 of 6 lessen. Nu maakt iedereen wel eens een foto, maar
soms denk je: hoe had ik deze foto beter of mooier kunnen maken? Daar kan Pieter je bij helpen.
Je toestel van de automaat halen en met de hand
instellen is best lastig. Dingen zoals diafragma,
sluitertijd, Iso, histogram, indeling van je foto,
landschap- of stadsfotografie, zwart-wit, nachtopnamen. Met een simpele uitleg en veel oefenopdrachten komt het helemaal goed. Dus wil je
die mooie foto leren maken, kom dan naar deze
cursus. Wat heb je nodig? Een digitale systeemcamera of spiegelreflexcamera, een statief, doorzettingsvermogen en een goed humeur.
De totale kosten zijn 95 euro, inclusief koffie en thee.
Wil je uitgebreide informatie over de inhoud van
deze leuke en leerzame workshop?
Mail dan even naar info@dorpshuis-westzaan.nl
of bel 075-6310 352.

‘Effe d’r uit’
weer van start

U bent weer welkom bij ‘Effe d’r uit’ in dorpshuis
De Kwaker. Met Wendy van Hamme, vrijwilliger
van het sociaal wijkteam en De Kwaker. Je kunt
eigen handwerk of andere hobby meenemen of
meedoen met wat er wordt bedacht.
Ook alleen een kop koffie komen drinken en
gezellig kletsen is een optie. Iedereen is welkom
en aanmelden van te voren is niet nodig.
‘Effe d’r uit’ is iedere woensdag vanaf 9.30 uur tot
ongeveer 12.00 uur in dorpshuis De Kwaker.
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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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‘De maanden zonder competitie
vielen niet mee’
Interview Tim Ebbes, hoofdtrainer WKV Roda
Het is dinsdagavond kwart over zeven, het is mooi nazomerweer, de zon schijnt op het Rodaveld. Het nieuwe korfbalseizoen 2021/2022 staat op
het punt te beginnen, tijd voor een goed gesprek met Roda 1-trainer/coach Tim Ebbes. Vorig seizoen was Tims eerste jaar bij Roda en tevens zijn
eerste seizoen als hoofdcoach bij de senioren.
Hoe heb je het vorige seizoen beleefd?
‘Het seizoen begon ondanks corona redelijk normaal. Mijn binnenkomst bij Roda is goed verlopen
en de sfeer in de selectie was vanaf het begin erg
open. Na het wegvallen van ervaren krachten bij
de dames, was het duidelijk dat we samen voor
een uitdaging stonden met een relatief jonge
selectie en diverse spelers die hun debuut maakten in Roda 1. Als nieuwe trainer breng je natuurlijk
ook veranderingen aan in de speelstijl. Mede door
deze wijzigingen duurde het even voordat patronen goed begonnen in te slijpen.
In de vijfde wedstrijd van het seizoen draaide het
voor het eerst goed en speelden we een sterke
wedstrijd. Helaas sloeg daarna corona opnieuw
toe en moest de competitie gestaakt worden. Een
staking die uiteindelijk tot aan het einde van het
seizoen heeft geduurd. De maanden zonder com-

Links hoofdtrainer Tim Ebbes, rechts trainer van het tweede
Ivan Karsters. Foto Anne van Baarsen.

petitie vielen op zijn zachtst gezegd niet mee. Een
tijd lang kon er helemaal niet getraind worden en
daarna golden er allerlei beperkingen wat betreft
maximale hoeveelheid sporters per zaal en onderlinge afstand tijdens de oefeningen. Door creatieve oplossingen, waaronder avonden met alleen
heren of alleen dames en zelfs boks-sessies, hebben we de trainingen toch nog gevarieerd en uitdagend kunnen houden.
Gedurende het seizoen hebben we ook te maken
gekregen met quarantaines en konden tijdens de
tweede veldhelft lange tijd vier spelers van boven
de 27 jaar niet volledig meetrainen met de rest van
de groep. Al met al, verre van optimaal dus en in
veel opzichten voelt het nu als een nieuwe start.’
Wat verwacht je van het komende seizoen?
‘Net als het voorgaande seizoen zijn er ook dit jaar
weer nieuwe spelers van andere clubs naar Roda
gekomen (zie voor meer informatie hierover de
website van Roda of Facebook) en zijn er spelers na
een afwezigheid weer bij de selectie teruggekeerd.
Tevens zijn er een aantal ervaren spelers gestopt.
Het inslijpen van de nieuwe speelstijl zal hierdoor,
en ook omdat de competitie zo lang heeft stilgelegen, voor een groot deel opnieuw plaats moeten
vinden. We hebben als doel om minder afhankelijk te worden van het 2×2-aanvalsspel, dat vaak
statisch en voorspelbaar is. Dynamisch spel met
veel beweging en functiewisselingen is waar we
naar streven, met naast herkenbare spelpatronen
ook voldoende vrijheden voor de spelers om zelf
aanvallende acties te creëren. Voor het eerste zal
de doelstelling zijn om ons te handhaven op het
veld in een poule met een aantal sterke tegenstanders, waaronder streekgenoot ZKV. Omdat er vorig
seizoen nauwelijks gespeeld is en er waarschijnlijk

relatief veel mutaties binnen teams hebben plaatsgevonden, is het lastig in te schatten hoe iedereen
er nu voorstaat. Ik kijk ernaar uit om de samenwerking met Ivan - als nieuwe coach van Roda 2 - voort
te zetten en ben ik erg blij dat het de TC is gelukt
om een nieuwe verzorger aan te trekken.’
Hoe is de voorbereiding van dit seizoen verlopen?
‘Ik bespeur veel enthousiasme bij de ploeg om
weer met echt korfbal bezig te zijn en straks
weer wedstrijden te mogen spelen. De opkomst
bij de trainingen aan het eind van vorig seizoen
was erg hoog en tijdens de zomervakantie is
een grote groep doorgegaan met trainen op het
veld. Wegens vakanties en opnieuw quarantaine
situaties hebben we aan het begin van de voorbereiding niet compleet kunnen trainen. Tijdens
de laatste oefenwedstrijden tegen onder andere
Groen Geel 2 (reserve top-league, 14-10 nederlaag)
heb ik gezien dat de ploeg stappen voorwaarts
aan het maken is. Het spel is nog wisselvallig, vooral tegen de wat mindere tegenstanders ontbreekt
er soms nog wat scherpte en onder zware verdedigende druk hebben we het lastig. Zo werd er verloren tegen ZKC 1 (speelt 2e klasse) en tegen Groen
Geel 3 (lange heren!) werd pas in de laatste minuut
de winnende goal gemaakt. De oefenwedstrijden
waren erg nuttig en hebben duidelijk gemaakt
waaraan we nog moeten werken om ons spel te
verbeteren.’
Het wedstrijdprogramma van zowel onze seniorenteams als de jeugdteams is te volgen via www.
wkvroda.nl/programma/ Wij wensen Tim, Ivan en
onze selectie heel veel succes in dit nieuwe seizoen., eindelijk mogen we weer!

Denk jij alles te weten? Bewijs het, speel mee
VVV Westzaan organiseert zaterdagavond 6 november een clubquiz. Wij nodigen alle volwassen leden, maar ook alle andere Westzaners, uit om
deel te nemen. Neem gezellig een vriend, vriendin, collega, familielid, buurman of buurvrouw mee. Weten jullie meer dan zij of is het juist andersom?
Dit is de eerste keer dat we de clubquiz organiseren
en we hopen er een terugkerend evenement van te
maken. Er zijn tien ronden van tien vragen waarin
we de algemene kennis van de spelers testen. Per
ronde is er een ander onderwerp, zoals algemene
weetjes, muziek, welles-nietes, sport en logo’s.
Een team bestaat uit minimaal twee en maximaal
zes personen. Je kunt je ook alleen opgeven, dan
zoeken we op de avond zelf aansluiting voor jou bij
andere deelnemers.
We willen graag dat deze clubquiz voor iedereen
toegankelijk is. Hiermee bedoelen we alle volwas-

sen leden, maar ook alle andere Westzaners. Het
gaat erom dat we een leuke en gezellige avond hebben met elkaar. Dat wil niet zeggen dat er niet serieus gespeeld gaat worden. Wat is er mooier dan je
buurman horen zeggen: ‘Het antwoord ligt op het
puntje van mijn tong... Gisteren had ik het er nog
met iemand over.’ En dat jij dan het goede antwoord
al hebt ingevuld! Maar onthoud: het gaat om de
parate kennis van de spelers. Daarom is het gebruik
van smartphones tijdens de quiz verboden.
Heb je zin om mee te doen? Geef je vóór 1 november op, met een team of alleen, via evenementen@

vvvwestzaan.nl. De kantine is vanaf 19.00 uur
geopend en om 20.00 uur start de clubquiz.
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De lekkerste kazen
en wijnen
Wij hebben ze!

Drijvende Steigers BV

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

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

Het was een prachtige dag!
We willen graag nog even terugblikken op De Dag van Westzaan. Tijdens de evaluatievergadering
hebben we namelijk met een aantal deelnemers besproken hoe De Dag van Westzaan is geweest.
We waren het er allemaal over eens dat we kunnen terugkijken op een prachtige dag.
Van de oldtimers die overal en nergens door het
dorp reden tot de vele organisaties die hun deuren
openden. Er was na bijna twee jaar eindelijk weer
reuring in het dorp. Veel organisaties hadden dan
ook weer flink uitgepakt, zoals te zien op de foto’s.
Dit alles ondanks de coronaregels die toen nog golden. Als organisatie hadden wij handgelpompjes en
coronaborden geregeld. Hiervoor moeten we onze
sponsor Simon Douw van Jongwijs nog hartelijk
bedanken! Maar ook onze andere sponsoren: Coop
Westzaan, DekaMarkt Westzaan, Kistenfabriek De
Boer, De Boer International Cargo en Autoschade K.
van Oudenaren. En niet te vergeten de bezemwagen
tijdens de oldtimerrit van Autobedrijf Brakenhoff. De
foto’s zijn gemaakt door Fred Eerenberg.
Voor volgend jaar zijn er al weer mooie ideeën
bedacht. Zo zullen de oldtimers volgend jaar weer
door het hele dorp rijden. Er zal ook wat meer te
doen zijn voor de jongeren in ons dorp en hopelijk
zijn er meer open tuinen. Ook zijn we op zoek naar
iemand die volgend jaar de interviews wil afnemen
voor de speciale De Dag van Westzaan-Wessaner.
We willen de interviews graag uit handen geven.
Dus studeer jij journalistiek, communicatie, marketing of iets anders waarvoor je een interview kunt
gebruiken of vind je interviewen gewoon leuk?
Meld je dan aan! Extra helpende handjes zijn altijd
welkom, of heb jij ook leuke ideeën voor volgend
jaar? Mail dan naar ddvwikdoemee@gmail.com.

2

3

4

Organisatie De Dag van Westzaan
Foto’s: Fred Eerenberg
1

5

6

7

8

1D
 e Gereformeerde Gemeente Westzaan stelde het
kerkgebouw open.
2 De oldtimers stonden na hun rit op een mooi plekje in het dorp.
3 Bij Jongwijs in de JJ Allanstraat 119 was het gezellig druk.
4 Het Dameskoor Westzaan kon weer optreden in de
Zuidervermaning.
5 In het Reghthuys was de eetzaal van Sinterklaas te bewonderen.
6 Skin2Feet presenteerde zich en hield open tuin met schilderijen.
7 Het veerbootje naar Het Prinsenhof werd goed gebruikt.
8 Wouter achter zijn kraampje aan het Weiver.
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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 WATERTOREN ASSENDELFT
TROUWEN,VERGADEREN, FEESTEN
EN/OF ETEN OP ONGEKENDE HOOGTE

AGENDA NOVEMBER & DECEMBER
NOVEMBER
Za 6 nov
Zo 14 nov
Do 18 nov
Do 25 nov

Dineren op Hoogte**
- VOL - High Tea**
Singer-songwriter Eric de Vries**
- VOL - Bingo **

DECEMBER
Vr 10 dec
Za 11 dec

VRIJMIBO 17.00-22.00 uur*
Dineren op Hoogte**
*=vrij entree **=betaald entree/reserveren

www.dewatertorenassendelft.nl
Communicatieweg Oost 12, 1566 PK Assendelft
reserveren@dewatertorenassendelft.nl
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boomrooierij • boomverzorging
• boomveiligheidscontrole
• bomen en planten
• stobbenfrezen

ZUIDERVERMANING

W E S T Z A A N

PRJCT Amsterdam
& Maarten Engeltjes
Organisatie Oude Muziek brengt PRCT Amsterdam &
Maarten Engeltjes met barokmuziek van o.a. Vivaldi.
De enthousiaste continuogroep van PRJCT Amsterdam en het zoetgevooisde stemgeluid van Maarten
Engeltjes gidsen dit programma langs kronkelende
liefdespaden door bijna een eeuw barokmuziek.
Vivaldi kaapt het leeuwendeel van de aandacht weg
en toont zich van zijn meest duistere zijde in aria’s
van verraad en wrok, die met coloraturen en duivelse capriolen de wanhoop van een in het nauw
gedreven hart verklanken.
Musici: Asako Ueda (theorbe), Robert Smith (viola da
gamba, cello), Edoardo Valor (klavecimbel), Maarten
Engeltjes (countertenor en muzikale leiding).

Met een debuut-cd bij het platenlabel Sony (Bach:
Forgotten arias, 2019) nam de carrière van barokorkest PRJCT Amsterdam in 2019 een hoge vlucht.
Het in 2017 door contratenor Maarten Engeltjes
opgerichte ensemble is niet enkel een kweekvijver
voor talentvolle musici maar ook een vrijplaats voor
barokuitvoeringen met visie en temperament. Tussen zoete bekoring en glashelder contrapunt staat
PRJCT Amsterdam voor barok met peper en zout,
die zowel aspirant-melomanen als fijnproevers zal
weten te bekoren.
Datum: donderdag 25 november
Aanvang: 20.15 uur,
Kaarten: € 25,- , vriend € 21,- , CJP/student € 10, –
(exclusief transactiekosten)
Kaartverkoop: Via Oude Muziek of 030-2329010

Het oor van Artemisia,
een lecture-concert

Vrouw, macht en muziek in Noord Italië 1580-1680.
Artemisia Gentileschi (1593-na 1654) was één van de
belangrijkste vertegenwoordigers van de Italiaanse
schilderkunst uit de zeventiende eeuw. Als vrouw
manifesteerde zij zich in een mannenwereld, zonder
zich te conformeren. Daarom wordt zij in latere tijden
een symbool van de strijd tegen het patriarchaat .
In het lecture-concert ‘Het oor van Artemisia’ gaan
we ons verdiepen in het bijzondere leven dat Artemisia heeft geleid, en gebruiken we de steden waar ze
gewoond en gewerkt heeft als leidraad voor het verhaal. En zal er muziek klinken die zij ook zelf gehoord
moet hebben: werken van bekende componisten als
Francesca Caccini uit Florence en Barbara Strozzi uit
Venetië, maar ook van componerende vrouwen die
in Noord-Italiaanse kloosters verbleven. En uiteraard
ontbreekt het werk van mannelijke tijdgenoten niet,
zodat een fraai beeld ontstaat van het muzikale landschap in de tijd van Artemisia.
Musici: Johannette Zomer (sopraan), Fred Jacobs
(luit en theorbe) en Susanne Braumann (gamba)
Datum: zondagmiddag 14 november
Aanvang: 16.00 uur, zaal open 15.30 uur
Kaarten: €25,Reserveren en verdere info:
www.johannettezomer.com

Singer-songwriter
Hans Hannemann
in Reghthuys
Liefhebbers van country, folk- en bluesmuziek
kunnen op 5 november terecht in het Reghthuys.
Daar zal Hans Hannemann een intiem optreden
verzorgen met liedjes in dit genre. Hannemann,
gezegend met een laag, ruig en krachtig stemgeluid, vertrok op z’n 20e naar Dublin om daar
als barpianist en organist van een gospelkoor
zijn brood te verdienen. In 2019 trok Hannemann de stoute schoenen aan en meldde zich
aan voor het populaire televisieprogramma The
Voice van RTL4. Zonder compromissen schopte
hij het onverwacht ver in de tv-show. Met hulp
van goede vrienden Matthijs van Duijvenbode
(Douwe Bob, Tim Knol) en JP Hoekstra (Douwe
Bob, Krezip) nam hij vervolgens een EP op die
afgelopen voorjaar verscheen.
Het monumentale Reghthuys in de dorpskern
van Westzaan is de plek om deze singer-songwriter aan het werk te zien. Hannemann begeleidt zichzelf op piano en gitaar en brengt zowel
covers als eigen nummers ten gehore.
Aanvang concert 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Tickets zijn 20 euro, inclusief 1 consumptie. Kaarten
kun je bestellen via ticketsreghthuys@gmail.com.

Links: Maarten Engeltjes
Onder: Artemisia Gentileschi

Nieuws van het sociaal wijkteam
Nieuw: De Buurtkamer
Actief blijven, andere buurtbewoners ontmoeten en leuke dingen ondernemen kan vanaf nu
wekelijks in De Buurtkamer! Juist als u merkt dat
u door uw gezondheid minder mee kan doen aan
bestaande activiteiten is dit een kans om toch op
een leuke manier bezig te blijven.
De Buurtkamer is elke woensdag van 9.30 uur tot
13.00 uur in De Kwaker. Er is alle ruimte voor het
inbrengen van uw eigen ideeën. De begeleiding is
in handen van het sociaal wijkteam en we sluiten
de ochtend af met een lunch.
Heeft u zin in een kop koffie, een praatje of een activi-

teit? Meld u dan aan via het sociaal wijkteam 075-2060
019 of kom vrijblijvend langs op woensdagochtend.
Wat betekent het sociaal wijkteam voor u?
Voor al uw vragen op het gebied van welzijn, zorg,
werk, werk en inkomen, jeugd(hulp) en gezin kunt u
terecht bij het sociaal wijkteam Assendelft-Westzaan.
Ook als u iets voor een ander wilt betekenen of een
goed idee hebt voor uw wijk denken we met u mee.
Hebt u een vraag? Bel met het sociaal wijkteam
op 075-2060 019. Wij zijn van maandag t/m vrijdag
van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur te
bereiken. Een e-mail sturen kan ook. Vergeet

daarin niet uw naam en telefoonnummer te vermelden. Wij nemen op werkdagen binnen 24 uur
contact op met u. Of kijk op onze website wat de
mogelijkheden zijn.
sociaal wijkteam Assendelft-Westzaan
Telefoon: 075-2060 019
E-mail: team3@swt.zaanstad.nl
Website:
www.swtzaanstad.nl/assendelft-plus-westzaan/
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• Vakmanschap
• Communicatie
• Kwaliteit

Jacques Meuwissenweg 22
2031 AD Haarlem
Tel: 0235321975
info@egginkschilders.nl

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

075-7711481
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Bouwt verder
Dé BouwGarant bouwpartner van particulieren en
ondernemers, gevestigd aan het Rak 145 in Westzaan.

www.bouwbedrijfwerkhoven.nl

werk/personeel
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Op zoek naar
c h we

.I N T E R S

EL
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075-6218845

010-4625985

Provincialeweg 21a

Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie

3047 BB Rotterdam

WWW.INTERSELEKTIE.NL

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer
Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

Kleine Tocht 37 1507 CA Zaandam
Kleine Tocht 37 1507 CA Zaandam
075075
616
07076666 www.autoprins.nl
616
www.autoprins.nl

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer
Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer
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Kleine Tocht 37 1507 CA Zaandam

De
puzzel
van
INGRID
Deze maand weer een prijspuzzel. U kunt uw oplossing tot 5 november insturen naar de vermelde
adressen. Onder de juiste inzendingen wordt een cadeaubon van 50 euro verloot. De oplossing van de
vorige puzzel was VERENPIKKER, de vroegere benaming van kaalhoofdige mannen. Veel puzzelplezier!

KRUISWOORD/CRYPTORAADSEL

Inleveradressen:

• Gré Jongewaard,
Nauarnasche Vaartdijk
4
• A . Kuiper,
Lamber t Meliszstraat 72
• Jeannet Vollenga, Mid
del 165,
e-mail: renjv@live.nl
• Eduard Neefjes, Zuidei
nde 14

Horizontaal:
1 kinderbedje, 5 eetbare bloem (crypt.), 9 ouderwetse piano, 12 alinea (afk.), 14 bewegingsorgaan,
15 zeer eerwaarde (afk.), 16 omroepvereniging,
18 ken je dat bouwland (crypt.), 19 Franse selfie
smaakmaker (crypt.), 20 geld ontvangen, 22 plaats
in Drenthe, 24 pellen van eiken, 26 de grote mode
in kragen (crypt.), 27 snookerstok, 28 dat dier laat
over zich lopen (crypt.), 30 vervoermiddel, 31 eten
(volkstaal), 34 deel van een fornuis, 36 jongensnaam, 38 sterk afdalend, 39 muzieknoot, 40 jong
takje, 42 hij is de oudste van de tenors (crypt.), 44
computer hardware, 46 serieproducten (crypt.),
47 Tonga (op auto’s), 48 brandresten, 50 holte
in muur , 51 die jongen zwemt in zee (crypt.), 53
ego, 55 langspeelplaat (afk.), 56 flinke man, 58
eten doordraaien (crypt.), 61 horizon, 63 mestvork, 64 boom, 65 deel van een atoomreactor, 67
nee(Eng.), 68 dier dat kadavers eet, 70 haastte zich,
72 kijker uit Hoogeveen(crypt.), 74 jongensnaam,
75 meetkundig lichaam, 77 die boot verdient een
pluim (crypt.), 79 deel van een trap, 80 allemaal,
82 kwaadaardige vrouw, 83 afslagplaats bij golf,
84 korenhalm, 86 snijwerktuig, 87 binnen, 88 vaak
een houterig figuur (crypt.), 90 neon (scheik.), 91
gevangen zitten op een vervoermiddel (crypt.),93
buisverlichting, 94 Bijbelse reus.
Verticaal:
2 ego, 3 boom van een meisje (crypt.), 4 geeuwen, 5
meisjesnaam, 6 roem, 7 emeritus (afk.), 8 algemene
plotselinge angst, 10 deel van een vis, 11 bediende
in een café, 13 verlokkend kijken, 15 het achterste
van een matroos (crypt.), 17 zielig, 19 bons, 21 plus,
23 meester (afk.), 25 varen met een kano, 28 neem
beet, 29 lijfspreuk, 31 sociale klasse in India, 32
Engelse zeeheld, 33 grasstengel, 35 hemellichaam
voor zoetekauwen (crypt), 37 reis per schip, 39
zuigdot, 41 plaats in Drenthe, 43 lichaamsdeel van
een wesp (crypt.), 45 familielid, 49 muzieknoot, 52
rustig aan, 54 afstandsmaat, 56 dat leek weer een
deel van de hals (crypt.), 57 verwonding, 59 legermacht, 60 Nederlands Katholiek Ondernemersverbond (afk.), 62 schreeuwen, 66 jongensnaam, 69
streven naar, 71 zij slaan hem in de ring (crypt.), 72
geweldig applaus, 73 goudkleurige, 75 heesterachtige plant, 76 zijn dorst stillen, 78 muzieknoot, 79
bijwoord, 81 mooiste kamer van de kapper (crypt.),
82 raamwerk, 85 oude inhoudsmaat, 88 Katholieke
Radio Omroep (afk.), 89 Japanse munt, 91 dierengeluid, 92 achter.
Plaats de volgende letters achter elkaar en
je krijgt de benaming van het dikke vel op
gekookte melk
28 12 46 83 41 72 26 89 33 3 44 29
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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

Voor al uw vragen op het gebied van welzijn,
zorg, werk, werk en inkomen, jeugd(hulp) en
gezin.
Bel 075-2060 019 of mail team3@swtzaanstad.nl
voor een afspraak. Dat kan bij u thuis.
Zie ook: www.swtzaanstad.nl/assendelft-pluswestzaan

Politie

Wijkagent Peter van ‘t Veer: 0900 8844
Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000

Kijk op onze site www.dgkoog.doopsgezind.nl
voor de actuele stand van zaken en over onze
andere activiteiten. De diensten zijn in de Kooger
Vermaning, tenzij anders aangegeven.
24 okt 10.00 uur br. Hans Fronczek
31 okt 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
7 nov 10.00
ds. Jaap Brüsewitz, herdenking
			
overledenen
14 nov 10.00 uur op bezoek in de Kooger Kerk
21 nov 10.00 uur br. IJke Aalders, avondmaal bij
			
ronddeling
28 nov 10.00 uur ds. Theo van Willigenburg

Christelijke Gereformeerde Kerk
Wilt u onze gast zijn? Graag aanmelden via
bertbax@zonnet.nl. De middagdiensten worden
gehouden in Beverwijk, Meerstraat 62.
24 okt9.30 uur
ds. G. van Vliet
16.00 uur
ds. M.P. Hofland, Bloemendaal
31 okt9.30 + 16.00 ds. C. van Atten, Leiden
3 nov Dankdag voor gewas en arbeid
15.30 en 19.30 uur ds. G. van Vliet
			
(beide diensten in Westzaan)
7 nov9.30 uur
ds. A.G. Boogaard, Rotterdam
16.00 uur
ds. G. van Vliet
14 nov9.30 uur
ds. J. van Mulligen, Amersfoort
5.30 uur (!)
ds. P.J. den Hertog, Amsterdam
21 nov9.30 uur
ds. S. Griffioen, Eemdijk
6.00 uur
ds. P.A. Kok, Opperdoes
28 nov9.30 uur
ds. G. van Vliet
16.00 uur
ds. J.H. Bonhof, Utrecht

Gereformeerde Gemeente Westzaan
Van harte welkom om de diensten te bezoeken.
Graag wel aanmelden via GerGemWestzaan@
kpnmail.nl
24 okt 10.00 + 15.30 uur
student A.E. Brijder
26 okt 19.30 uur 		
ds. M. Joosse
31 okt 10.00 + 15.30 uur
leesdienst
7 nov 10.00 uur + 15.30 uur ds. J. Beens
10 nov Dankdag
15.00 + 19.30 uur 		
ds. A. Schreuder
14 nov 10.00 en 15.30 uur leesdienst
21 nov 10.00 en 15.30 uur leesdienst
24 nov 19.30 uur 		
ds. A. Schot
28 nov 10.00 en 15.30 uur leesdienst

Colofon
Redactie

: Peter Groot (075 7710 818)
: Linda Wessels (06- 4042 6993)
Fotografie
: Fred Eerenberg
Eindcorrectie : Tjakko Bos
Opmaak/druk : HuigHaverlag Printing

Inleveren kopij

redactie@wessaner.nl
Linda Wessels - De Kersenboomstraat 40,
1551 BW Westzaan

Advertenties De Wessaner
financien@wessaner.nl
tel. 075-785 13 20

Financiële administratie

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

Secretariaat bestuur

Jeannet Vollenga - Middel 165,
1551 SV Westzaan, tel: 075-621 09 02
renjv@live.nl

Kopij volgende nummer

Uiterlijk 1 november 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 november 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.

Protestantse Gemeente Westzaan
24 okt 10.00 uur ds. J.P. Schouten, Naarden
31 okt 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
7 nov 10.00 uur ds. P. van Midden, Bergambacht
14 nov 10.00 uur ds. T.C. Wielsma, Uithoorn
21 nov 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
28 nov 10.00 uur ds. C. Ravensbergen, Wormerveer

Kwaad worden is menselijk,
kwaad blijven is duivels.

De beheerders van
de publicatiekasten zijn:

Noord:	Reinhold Damminga, Torenstraat 7,
075-6162 416
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

www.slijterijsaendyck.nl

www.slijterijsaendyck.nl

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

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

INSTITUUTLIEV.NL

Rioleringen - Dakbedekkingen
Lood-, zink- en koperwerken

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

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

Bona Gecertiﬁceerd Vakman,
certiﬁcaatnummer NL31093

CO2-KLIMAATNEUTRAAL DRUKWERK

HuigHaverlag Printing is één
van de eerste écht duurzame
drukkers van Nederland
HuigHaverlag is dé specialist op het gebied van CO2-klimaatneutraal drukwerk. Met een breed scala aan
drukpersen op klein- en grootformaat kunnen wij elke opdracht aan: van folders, flyers en boeken tot
complete huisstijl of winkelinrichting.
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Witte Vlinderweg 74
1521 PS Wormerveer
info@huighaverlag.nl
075-612 73 73
www.huighaverlag.nl

CERTIFICERINGEN

