Kernen van
waarheid
Mijn generatie is opgegroeid met
spreekwoorden en gezegden. Ze
lijken tegenwoordig veel minder
gebruikt te worden dan pakweg 40
jaar geleden. Ik vind dat een verarming van de taal. In onze familie
werd er rijkelijk mee gestrooid. Het
stutte de kijk op de wereld. Het gebruik ervan vormde denk ik ook
een basisgevoel van gemeenschappelijkheid, een wij-gevoel. Gericht
toepassen is niet voor iedereen
weggelegd. Johan Cruijff bijvoorbeeld haspelde vaak flink wat
spreekwoorden door elkaar. Daarnaast verzon hij ze ook zelf: ‘Je gaat
het pas zien als je het doorhebt.’ Een
mooie vondst.
Twee bijzondere spreekwoorden
van mijn ouders kwamen deze
maand in mijn gedachten voorbij
en dat was vanwege de sluiting
van een door mij geliefde supermarktketen in de regio. De winkels
werden steeds leger. We grepen
mis voor de gewone inkopen. Ik
ging er nog heen voor de koopjes.
En dat waren er best veel. Tot tweemaal toe hebben we boodschappen gehaald met erg veel korting.
Nog niet eerder gebeurde het dat
we zoveel op voorraad hadden.
Ik dacht meteen aan mijn ouders.
Die hamsterden graag, met naoorlogse ijver. Mijn vader zou zeggen:
‘We worden arm van de koopjes.’
En mijn moeder zou gezegd hebben: ‘Het eet geen brood in de kast.’
Beide gezegden bevatten kernen
van waarheid!
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Minister Barbara Visser
start campagne fietsverlichting
Op de eerste dag van de wintertijd kwam demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en
Waterstaat naar de Kroosduiker Noord om daar de aftrap te geven van de nationale campagne ‘Fietslicht
AAN’. Maar wat bleek: de zon was al op en dat maakte het voor haar iets lastiger om de fietsverlichting
van de kinderen uit de bovenbouw te controleren.
Boven
Demissionair minister Barbara Visser
praat met Tom Nieuwenhuijs (midden)
en Julian Koopman.
Foto: Rob
Stomphorst, VVN.

Onder
Complimenten en
tips voor (vlnr) Lieke
Scholts, Thirza van
der Hoeden en
Myuna Rem. Foto:
Rob Stomphorst,
VVN.

Linda Wessels, redactie

De echte winnaars zijn de
verliezers die nooit opgeven
Ze drukte de jonge fietsers op het hart
hoe belangrijk het is om in het donker goed zichtbaar te zijn. Vervolgens
hing ze samen met VVN-medewerker/
ouder Nathalie Mulder en Monique
van den Bergh (namens school) labels
aan de sturen, met daarop een checklist over verlichting en reflectie plus
een aantal tips. Bij 80% van de Westzaanse kinderen bleek de fietsverlich-

ting helemaal in orde. ‘Dat percentage
ligt behoorlijk hoog,’ aldus Visser. ‘In
andere wijken van de Zaanstreek ligt
dat een stuk lager, soms zelfs maar op
50%.’
Ze gaf de kinderen allemaal een reflector en een reflecterende sleutelhanger
mee. Een fietsenmaker van de Fietswacht was aanwezig om kleine reparaties te verrichten.

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

Kerstmenu 2021

Diverse soorten brood, banket,
hartige broodjes & tosti’s.

VISBORDJE

Bij ons kunt u bij mooi weer op ons terras genieten
van een lekker kopje koffie met gebak.

AMUSE

-Sashimi van tonijn op een bedje van wakame salade met wasabimayonaise
-Gerookte palingfilet met zoet –zure komkommer
-Roosje van ambachtelijk gerookte zalm
-Klein Hollands garnalencocktailtje

of
TRIO VAN VLEES

-Ossenhaascarpaccio met kappertjes, olijven, Old Amsterdam,
pijnboompitten en truffelmayonaise
-Rilette van eend met gerookte eendenborst en cranberrycompote
-Serranoham met verse ananas

Maandag 08.00 – 15.00
Dinsdag t/m zaterdag 08.00 – 17.00
Bezorging mogelijk, ook ’s avonds.

HELDERE OSSENSTAARTBOUILLON
met een garnituur van wortel, courgette en bieslook
KERSTIJSDRANKJE
ZEEBAARSFILET met romige kreeftensaus
of
WESTZAANS STOOFPOTJE EN BIEFSTUK VAN OSSENHAAS
met cognacsaus
of
HERTENSUKADE EN HERTENRUGFILET
met rode portsaus
Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groente, aardappelgarnituur,
stoofperen en gebakken aardappelen

‘KERST PROEVERIJTJE’

€ 67,50
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Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Lichtjesavond 2021
Traditiegetrouw vindt de lichtjesavond plaats op de laatste vrijdag van oktober. Dit jaar was het de vierde ‘Lichtjesavond’ of ‘In memorial-avond’,
georganiseerd door de Historische Vereniging Westzaan, op de begraafplaats aan de Dolphijnstraat.
Vorig jaar mocht deze avond vanwege corona
helaas niet georganiseerd worden en ook dit jaar
mocht de bijeenkomst bijna niet doorgaan. Gelukkig heeft de gemeente toch nog toestemming
gegeven, juist omdat er in deze tijd veel behoefte
aan is. Een sfeervolle avond waarin we gezamenlijk
onze geliefde overledenen kunnen gedenken.
Ieder jaar zet een team van vrijwilligers zich in om
deze mooie avond mogelijk maken. De donderdag
en vrijdag is er hard gewerkt om het hele pad (525
meter) naar de begraafplaats met fakkels te verlichten en de tenten en alle benodigdheden klaar
te zetten. Het voelde heel bijzonder om in het aardedonker over het pad tussen de ruisende bomen
en de brandende fakkels te lopen. Ook de gehele
begraafplaats zelf was verlicht met zo’n duizend
waxinelichtjes. De graven werden druk bezocht en
grafkaarsjes werden bij de graven van dierbaren
gezet. De opkomst is ieder jaar groter.
Aangekomen op de begraafplaats werden de
bezoekers ontvangen in een ruim opgezette partytent met verlichting. Het geheel gaf een sfeervolle,
warme uitstraling. Het dameskoor zong a capella
de bezoekers toe, afwisselend door de beide sprekers. Daarna heette Ingrid Jahn, voorzitter van de
Historische Vereniging Westzaan, de bezoekers
van harte welkom. Er werd twee minuten stilte
gehouden om alle overleden dierbaren gezamenlijk te herdenken. Vervolgens lazen de sprekers
Rick van der Made en Lucinda van de Ven afwisselend gedichten voor uit hun gedichtenbundels
over rouw en verlies. Rick van der Made heeft na
afloop aan iedere bezoeker het boek ‘Logement’
geschonken (een verhaal in gedichten over vriendschap, liefde, verlangen en verleden), geschreven
door Jan-Simon Minkema & Rick van der Made.
Voor meer informatie zie: nl.m.wikipedia.org/wiki/
Rick_van_der_Made.
De gedichtenbundel ‘Parels van verdriet – gedichten over een zoektocht in het donker’ van Lucinda
van de Ven was na afloop in de aula te koop en
kon door Lucinda gesigneerd worden. Lucinda
heeft ook voorgelezen uit haar laatste column, die

zij geschreven heeft voor ‘Femke Fataal’. Deze is
terug te lezen op: www.femkefataal.nl/parels-vanverdriet/.
Op YouTube is ‘OverLeven, de documentaire over
de moord op Nadia van de Ven te zien, waarin
Lucinda en haar moeder vertellen over het leven
en de brute moord op hun zus/dochter Nadia. En
over het intense verdriet van de overlevenden
dat altijd blijft voortduren. Zie: youtube.com/
watch?v=0QzIkSeEqtU&t=248s.
Na het voordragen van de gedichten was er gelegenheid om een grafkaarsje aan te steken en deze
bij de graven te plaatsen. Ook werd er warme chocolademelk, glühwein en limonade voor de kinderen uitgedeeld, met een plak cake of een bonbon.
De opzet op de begraafplaats was dit jaar anders
dan andere jaren. Voorheen waren er meerdere
tenten opgezet; namelijk apart voor het dameskoor, voor de sprekers en voor het drinken en de
versnapering na afloop. Dit jaar is gekozen om één
grote tent voor alle activiteiten te plaatsen, voor
de aula bij de uitverlichte bomen. Helaas konden
daardoor de mensen achterin de sprekers en het
gezang niet goed volgen. De Historische Vereniging gaat ervan uit dat zij deze bijzondere gedenkavond volgend jaar ook weer kan organiseren
en zal dan beter inspelen op de verstaanbaarheid
door ook geluidsboxen achterin te plaatsen.
Vanwege de harde wind waren de glazen potjes voor de waxinelichtjes op de zijkant geplaats,
zodat ze niet zouden omvallen, maar daardoor is

het grootste deel van de potjes geknapt. Wij willen
u vragen om grote, doorzichtige glazen potten met
een wijde hals voor ons te verzamelen en bij ons in
te leveren op Kerkbuurt 40., zodat wij deze mooie
avond volgend jaar ook weer kunnen organiseren
met nog meer sfeerverlichting. Dan betreft het een
5-jarig jubileum en hopen wij een speciale gast uit
te kunnen nodigen. Daarover volgend jaar meer.
Historische Vereniging Westzaan,
Danielle Koopman

Wegens corona
voor het tweede
jaar gesloten
Helaas, helaas… door corona is het Sinterklaasmuseum voor het tweede jaar
gesloten. Na de persconferentie van 2 november hebben we besloten om de deuren
opnieuw dicht te houden. Het advies om
anderhalve meter te houden en het moeten scannen van de QR-code zijn voor het
Sinterklaasmuseum niet haalbaar.
Daarnaast willen wij deze handhaving ook niet
op ons nemen, omdat wij houden van een
ongedwongen en gezellige sfeer.
Door de coronabeperkingen kunnen we dus
niet op de manier open zoals wij dat zelf graag
zouden willen. Tegelijkertijd hebben wij vorig
jaar beloofd dat we groot onderhoud zouden
plegen aan het museum. Nu hebben wij nog
één jaartje erbij om dit onderhoud extra goed te
doen. Volgend jaar gaan we hopelijk weer open.

Boven: Het Westzaans Dameskoor zong de bezoekers toe.
Foto Fred Eerenberg.
Rechts: Lichtjes langs het pad. Foto Fred Eerenberg.

Verdere (actuele) informatie over het Sinterklaasmuseum kunt u vinden op onze facebookpagina Sinterklaasmuseum Westzaan of op onze
website www.sinterklaasmuseum-westzaan.nl
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Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Draadloos muziek in uw hele huis

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen
en gehoorbescherming

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

Openingstijden kijk op www.hepta.nl

Sandra
Sandra Klokkemeijer
Klokkemeijer

Verzekerd van
Robert Spilen persoonlijk
Sandra Klokkemeijer
Deskundig
advies

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

Robert
van
Spil
Robert
Spil

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

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

Robert Spil

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

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

www.saenbike.nl

Diverse soorten epoxy - glasweefsel - vulmiddelen - kleurstoffen - hulpmiddelen

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
T el:
075 - 631 23 84
M o b :
06 - 532 31 977
E -m ai l:
r.hotting@hottingelektrotechniek.nl
I nter net: www. h o tti ngelek tr o tec h ni ek . 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

Wi j v erzorgen d e bui tensc hoolse op v ang v oor k i nd eren v an 4 t/m 12 j aar. B i j 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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Paddenstoelen ruimen
de natuur op
Zeg je herfst, dan zeg je paddenstoelen. Ook in de andere seizoenen zijn
ze te zien, maar de omstandigheden zijn in de herfst vaak het meest ideaal: lekker vochtig en een beetje warm, een goed moment om je voort
te planten. Paddenstoelen schieten letterlijk als paddenstoelen uit de
grond! Zo zijn ze er niet en ineens zijn ze met héél veel. Ze verspreiden
zich via sporen, minuscule ‘zaadjes’, zou je bijna kunnen zeggen.

De bekende vliegenzwam, rood met witte stippen. Aan de onderkant zie je de lamellen waaruit
de sporen zich ontwikkelen.

De Zaanstreek staat niet bekend
om zijn grote hoeveelheid of unieke
paddenstoelen. Maar toch, als je een
beetje oplet kun je in deze herfst vele
leuke ontdekkingen doen. Langs het
Riettoppad zag ik de overbekende
vliegenzwam en de grote parasolzwam. En op onze monumentale kastanjeboom in de Kerkbuurt zag ik een

Herfst
‘Herfst, herfst wat heb je te
koop? Honderdduizend bladeren op een hoop.’ Dit zijn de eerste zinnen van het herfstlied dat
we iedere ochtend zingen als wij
onze dagkalender invullen.
Herfst is voor peuters het meest
ingewikkelde jaargetij. De zon
schijnt maar je moet toch je jas aan.
Hoezo? Dat hoeft in de zomer toch
ook niet. Het regent en het lijkt
’s middags om vier uur al donker

witte zwam. Nederland heeft ruim
3500 soorten paddenstoelen. Hoeveel soorten in de Zaanstreek leven
is moeilijk te achterhalen. Alleen al in
het Vijfhoekpark zijn volgens ecoloog
Ron van ’t Veer 150 soorten te zien. Er
zijn toch wel, schat ik, 500 soorten in
de Zaanstreek te bewonderen.

Geen dier, geen plant maar een
schimmel
Hoewel we paddenstoelen op de
groenteafdeling kunnen kopen, is het
toch geen plant. Maar overduidelijk
ook geen dier. Een paddenstoel is
het vruchtlichaam van een schimmel.
Meestal leeft die schimmel voor ons
onzichtbaar onder de grond, onder
boomschors of tussen de bladeren.
Het netwerk van schimmeldraden
krijgt bovengrondse uitlopers, waaruit paddenstoelen kunnen groeien
en dan zien we ze pas. De paddenstoel is vergelijkbaar met de vrucht
van een appelboom: de appel. Alleen
is de ‘boom’ in het geval van de paddenstoel niet zichtbaar.
Zonder bodemschimmels zou het
een rommeltje zijn. Ze ruimen organisch materiaal op, zoals bladeren,
hout en dode wormen. Ze zijn een
soort stofzuigers! Meer dan 90% van
de afbraak van de organische reststoffen gebeurt door schimmels.
Zonder hen zou een bos in zijn eigen
afval omkomen.
Een paddenstoel groeit anders
De meeste planten en dieren groeien
door middel van celdeling. Oudere
exemplaren hebben meer cellen
dan jongere exemplaren, net als bij
mensen. Bij paddenstoelen werkt
dat anders. Paddenstoelen groeien
door middel van celvergroting. De
cellen groeien door zich te verlengen
of te vertakken. Een volwassen paddenstoel heeft ongeveer evenveel
cellen als een jonge paddenstoel.
De cellen zijn buisvormig, en bij het
groeien worden de buizen langer. Als
een paddenstoel de grond uit komt,
zuigen de buizen zich vol water. Zo

Boven: Zwam aan onze bekende kastanjeboom op kruising Kerkbuurt-Raadhuisstraat.
Het begin van het einde?
Onder: De grote bruine parasolzwam, zeer
groot van afmeting.

wordt de paddenstoel steeds groter.
Dit verklaart deels ook waarom er
bij vochtig weer veel paddenstoelen
verschijnen.
Waarom zie je ze vooral in de
herfst?
In de herfst is de grond vaak nog
warm, is er een relatief hoge luchttemperatuur en is de grond vochtig, doordat het veel regent. Omdat
een paddenstoel groeit door zich
vol te zuigen met water, zijn dit ideale omstandigheden! Ook komt er
in de herfst veel organisch materiaal
beschikbaar. Een zwamvlok moet wel
wat te eten hebben natuurlijk!
Als de herfst voorbij is en de paddenstoelen niet meer zichtbaar zijn, is de
bodemschimmel nog wel aanwezig
in de bodem. Namelijk in de vorm van
een zeer omvangrijk ondergronds
netwerk van draden, de zwamvlok,
ook wel het mycelium genoemd. Hij
valt alleen niet of minder op.

te worden. Waar blijven papa en
mama nou? Het wordt al donker.
En dan al die bladeren die overal
op straat liggen. Hoe kan dat? Wat
zijn het er veel. Wat gebeurt er toch
allemaal? Kortom, de herfst roept
veel vragen op. Maar het is ook een
heel mooi jaargetij. De natuur heeft
vele kleuren, de lichtjes binnen
gaan weer aan, de herfstversiering
is de mooiste en leukste versiering
van het jaar. Ook knutsels voor de
herfst zijn er in overvloed. Al vinden de peuters de herfst ingewikkeld, van de lichtjes, de kleuren en
het knutselen wordt wel genoten.
En het aller, allerleukste van de
herfst zijn de plassen, want niks
gaat boven de pret van het springen en stampen in de plassen.
Monique van Westrop
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Berichten uit de Westzaanse Gemeenschap
Dorpscontact

De afgelopen maanden is er gesproken over
een doorstart van Dorpscontact, maar dan
als een zelfstandige vereniging. Het oude
bestuur heeft in oktober vorig jaar besloten
om te stoppen, maar wil nu toch graag verder
gaan, maar dan vanuit een andere constructie en niet meer als afdeling van de Westzaanse Gemeenschap.
Belangrijkste overweging hierin is het kunnen genereren van externe middelen. Dat kan
met een eigen Kamer van Koophandelnummer aanzienlijk makkelijker. Vanuit de Westzaanse Gemeenschap (WG) betreuren we deze
ontwikkeling. We vinden het daarentegen ook
belangrijk dat het goede werk dat het huidige
demissionaire bestuur doet, gecontinueerd blijft.
Op woensdag 27 oktober is bovenstaand voorstel besproken in het algemeen bestuur van
de Westzaanse Gemeenschap. Hierin heeft het
nieuwe bestuur van Dorpscontact tekst en uitleg kunnen geven aan de aanwezige voorzitters van de afdelingen van de WG. Hoewel de
meesten het jammer vinden dat Dorpscontact
verder gaat als zelfstandige vereniging, hebben ze er wel vertrouwen in dat de activiteiten
van Dorpscontact (verbinding tussen de West-
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zaanse bewoners en de gemeente) op dezelfde
voet kan worden voortgezet. Dat betekent dat
de maandelijkse bijeenkomsten op de maandag
en de nieuwjaarsbijeenkomsten samen met de
WG gewoon blijven bestaan.
Wij wensen het bestuur van de nieuwe vereniging Dorpscontact veel succes toe.

Vacatures

Binnen het dagelijks bestuur van de Westzaanse Gemeenschap hebben wij diverse
vacatures open staan. De WG is opgericht in
1946. De vereniging is voortgekomen uit de
wens van de Westzaners om met gezellige
mensen gezellige feesten en bijeenkomsten
te organiseren.
Zo is de WG begonnen met de organisatie van
de Sinterklaasintocht, Dodenherdenking en de
Koninginnendagviering. Daarna zijn de activiteiten verder uitgebreid met o.a. Kerstavond in
Westzaan en dorpskrant De Wessaner. Het kenmerk van al deze activiteiten is om met elkaar in
het belang van de gemeenschap actief te zijn.
De WG is de verbindende factor tussen verenigingen, stichtingen en alle dorpsbewoners.
Op dit moment bestaat het bestuur uit vier
leden die elke twee maanden bij elkaar komen.

Voor het dagelijks bestuur zijn wij opzoek naar
Westzaners die het leuk vinden om samen diverse activiteiten in ons prachtige dorp te organiseren. Heb je interesse en/of wil je meer weten?
Stuur dan een mail naar bestuurwg@westzaan.nl

Kerstavond In Westzaan

Helaas gaat ook dit jaar Kerstavond in Westzaan in de Grote Kerk niet door.
Door de recent aangescherpte coronamaatregelen is het niet mogelijk om de dienst te organiseren.

Kerstactie

Ook dit jaar zijn er veel activiteiten niet doorgegaan, zoals de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in het Reghthuys en Koningsdag.
Voor de feestdagen willen wij van de Westzaanse Gemeenschap daarom voor alle inwoners van
Westzaan een speciale Kerstactie organiseren.
Wilt u een mooie prijs winnen van een lokale
ondernemer? Houd dan uw brievenbus voor de
feestdagen in de gaten of volg de Westzaanse
Gemeenschap op Facebook.

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

De modernisering gestuit

door WILLEM TIP/deel 61
beeld: Digitale Beeldbank

Westzaan had zijn eigen moderniseringsplan. Het paste al volledig in het Streekplan uit 1968.
Met de uitvoering kon ongestoord een begin worden gemaakt. In 1966 was men gestart met
de restauratie van de Grote Kerk en het omringende kerkhof. Die restauratie bood de kans om
nu ook meteen te beginnen met de verbreding van de Kerkbuurt. De kerkhofmuren schoven
in 1969 een flink aantal meters naar achteren. Het vrijgekomen gebied kon gereed gemaakt
worden voor het verkeer. Vooral het vrachtverkeer zou daar profijt van hebben.
In 1970 haperde uitvoering echter. In dat jaar kwam er een nieuwe gemeenteraad aan het roer.
Daarin speelde de plaatselijke partij Gemeentebelangen een grote rol. Volgde de vorige gemeenteraad het Streekplan, de nieuwe raad toonde veel meer aandacht voor zaken zoals het
historisch erfgoed en het milieu. Het Streekplan en het gemeentelijke moderniseringsplan
waren ineens geen onbetwistbare leidraad meer.

Leefplan
De ontwikkelingen in Westzaan waren een vroeg
voorbeeld van de veranderende inzichten aan
het eind van de jaren ‘60, bij burgers maar ook bij
gemeentebestuurders. De wederopbouwtijd met
zijn ongebreidelde aandacht voor herstel en voor
groei liep tegen zijn eind. Het jaar 1968 was roerig
geweest. In Parijs gingen studenten en arbeiders de
straat op. Een jaar later (1969) kregen de protesten
een naklank in Amsterdam. Naast de bekende dogma’s van het moderne bouwen verschenen nieuwe
doelstellingen: leefbaarheid, erfgoed, milieu.

Het pand Kerkbuurt 41 stond de burgemeester danig in de
weg.

Ten noorden van het raadhuis stonden twee historische houten huizen. De gemeente had ze gekocht
voor de sloop. Die sloop paste bij de wegverbreding en schiep meteen ruimte voor de geplande
galerij met acht winkels aan de westkant van de
Kerkbuurt. Tezamen met de vier winkels aan de
oostkant zou zo een volwassen winkelcentrum
ontstaan.
Geen enkel plan is echter onaantastbaar. Monumentenzorg meldde zich. Na een grondig onderzoek bleek het grootste pand van de twee
bedreigde huizen zeker drie eeuwen oud te zijn.
Het werd met spoed op de rijksmonumentenlijst
geplaatst. Slopen kon nu niet meer, tot grote ergernis van de burgemeester. Het hele moderniseringsbeleid waarvoor hij zich jarenlang had ingezet,
dreigde in het slop te raken.
De ontwikkeling ging vervolgens snel. De twee
historische panden werden gerestaureerd en de
winkelgalerij tot een bescheidener omvang teruggebracht. De autoweg langs het Reghthuys werd
nog even niet aangelegd. Wat later zou ook het
hele nieuwbouwplan Euverenweg van de kaart
worden geschrapt.

In 1972 trad de Club van Rome, een groep wetenschappers, voor het voetlicht met haar rapport
‘Grenzen aan de groei’. Dit rapport zette uiteen dat
de naoorlogse groei niet onbeperkt kon doorgaan
en trok veel aandacht. Niet veel later (1973) maakte
de eerste oliecrisis nog eens duidelijk hoe kwetsbaar Europa was voor verstoringen in de energielevering.
Nederland versnelde in de jaren ’70 het tempo
van zijn milieuwetgeving aanzienlijk, nadat daarmee in de late wederopbouwtijd al een begin was
gemaakt. Voor het eerst sinds de jaren ’30 zagen
vanaf de jaren ’60 nieuwe milieuwetten het licht:
de Boswet (1961), Bestrijdingsmiddelenwet (1962),
Natuurbeschermingswet (1967), Wet verontreiniging oppervlaktewateren (1970), Wet inzake
luchtverontreiniging (1970) en de Wet geluidhinder (1979). In de jaren ’80 volgden de Wet milieugevaarlijke stoffen (1985), Meststoffenwet (1986) en
Wet bodembescherming (1986). Na 1990 werden
gestaag nieuwe wetten aan dit pakket toegevoegd.
In 1979 publiceerde het Kontakt Milieubeheer
Zaanstreek zijn ‘Leefplan voor de Zaanstreek’. Dit
plan was op dat moment al de neerslag van een
jarenlange gedachtevorming. Anders dan in het
streekplan uit 1968 bleef in het leefplan het grootste deel van de natuurgebieden rond Westzaan
onbebouwd. Woningbouw kon plaatsvinden in
‘open gaten’, in en ten noorden van Westerwatering en zo nodig in Assendelft-Noord. Voor de
industrie zag men mogelijkheden in de Zaandammer IJpolder. De Hemautotunnelweg door het
Westzijderveld en de doortrekking van de Coentunnelweg naar Heemskerk waren geschrapt.

In 1966 begon de restauratie van de Grote Kerk.

De ontwikkeling van de Zaanstreek zou uiteindelijk
op veel punten de weg gaan die het leefplan had
uitgetekend. Niet op alle punten. Zo werd het noordelijke gedeelte van het Assendelver Noorderveen
wel bebouwd. De Westzaner IJpolder kreeg uiteindelijk geen agrarische maar een bedrijvenbestemming. Ook zag de Voorzaanbrug (de latere Den
Uijlbrug), waartegen het leefplan zich verzette, wel
het licht. Ze werd een nuttige schakel in de nieuwe
doorgaande weg van Zaandam naar Beverwijk
(Kramers e.a. (red), 1979, kaart en toelichting).
De ontwikkeling van de Zaanstreek zou uiteindelijk
op veel punten de weg gaan die het leefplan had
uitgetekend. Niet op alle punten. Zo werd het noordelijke gedeelte van het Assendelver Noorderveen
wel bebouwd. De Westzaner IJpolder kreeg uiteindelijk geen agrarische maar een bedrijvenbestemming. Ook zag de Voorzaanbrug (de latere Den
Uijlbrug), waartegen het leefplan zich verzette, wel
het licht. Ze werd een nuttige schakel in de nieuwe
doorgaande weg van Zaandam naar Beverwijk.
(Kramers e.a. (red), 1979, kaart en toelichting).

De Den Uijlbrug over de Voorzaan was een schakel in de
verbinding van Zaandam met Beverwijk.
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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

Oliebollen bij de ijsclub
IJsclub Lambert Melisz gaat moeiteloos over van De Dag van Westzaan naar de jaarlijkse oliebollenactie! Wat was het gezellig en druk bij de ijsclub aan het Zuideinde, op De dag van Westzaan.
Er was een grote rommelmarkt, een terras met lekkers, een tombola en een rad van fortuin. Maar
er was ook veel betrokkenheid van de bezoekers bij Westzaan en bij elkaar. Het was te zien dat
mensen zin hadden om elkaar weer te ontmoeten. Er werd bijgekletst, koffie gedronken en leuke
spulletjes gekocht. Alles op 1.5 meter afstand.

Babino op bezoek
bij Lambert Melisz

Het weekend was een groot succes op alle vlakken.
Ook het vinden van onze sponsoren, die prijzen
voor het rad en de tombola hadden geschonken,
was geen probleem. Heel erg veel dank aan de
sponsoren, de vrijwilligers en onze bezoekers, die
van deze dag weer iets speciaals hebben gemaakt!
Oliebollenactie
Ondertussen worden de dagen weer korter, de
bladeren vallen van de bomen en het einde van
het jaar komt in zicht. Bij de ijsclub gaan we door
met het voorbereiden van de oliebollenactie. Want
ook dit jaar gaan we weer bakken! Wilt u de ijsclub
steunen, koop dan uw bollen bij de IJsclub Lambert
Melisz. Een oliebol met krenten & rozijnen kost: €
0,80 en een oliebol zonder: € 0,70.
U kunt uw bestellingen invullen op bijgaande bon
en deze afgeven op een van de afgiftepunten die
op de bon staan. We zullen uw oliebollen, met of
zonder krenten, met liefde bakken aan het Zuideinde 156 in Westzaan!

Op de ochtend van Sint-Maarten bezochten de
kinderen van Babino het nabij gelegen Lambert
Melisz met zelfgemaakte lampionnen en liedjes
die ze geoefend hadden. Janny Bakker was erbij
en maakte deze hartverwarmende foto.

Groet van Antoon Kuiper en
alle vrijwilligers van IJsclub Lambert Melisz.

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

X MET KRENTEN & ROZIJNEN

A A NTA L :

X ZONDER

Bestellingen graag vóór 30 december 17.00 uur inleveren bij:
N. de Boer, Zuideinde 7 • M. Bron, ‘t Hoenstraat 5 • S. Kuiper, Zuideinde 184
• M. Oudkerk, J.J. Allanstraat 84 • J. Hotting, J.J. Allanstraat 240 •
G.J. Kat, Palm-boomstraat 25 • A. Kuiper, Lambert Meliszstraat 72 •
G. Brandt, Burgemeester Verstegen-straat 33 • IJsclub L.M., Zuideinde 156.
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Simone Dijkman
MAKELAARDIJ

DE NVM MAKELAARS UIT WESTZAAN
Voor aankoop, verkoop en taxatie van uw woning.
V
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
UW SCHADESPECIALIST
REGELT HET!

MEDICATIEROL

Met de
houdt u het overzicht!

Wij regelen de schade voor u bij
alle verzekeringsmaatschappijen!
 Leenauto’s beschikbaar

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie.

 Reparatie aan ruiten en open daken

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

Tel. 075 - 616 48 85

Molenwerf 9 • 1541 WR Koog aan de Zaan
Telefoon (075) 63 555 11 • www.apotheekwestzijderveld.nl

AD medicijnrol
10 Apotheek Westzijderveld.indd 1

www.oudenaren.nl
10-03-16 17:56

IN DE SCHIJNWERPER

Pieter Kok:
‘Zat ik opeens voor een screentest bij Koffietijd’
korte opleiding tot geluidstechnicus. Ik ging in
Amsterdam wonen en werken. Ik heb er lol getrapt
en in een bandje (vrij zwak) basgitaar gespeeld. Ik
had wel een certificaat, maar geen echt diploma.
Om mijn ouders te bedanken heb ik toen alsnog de
havo gedaan en bij de Hogeschool voor de Kunsten
in Utrecht audiodesign gedaan: geluidsontwerp,
techniek en vormgeving. In de tussentijd deed ik
heel verschillend werk, maar wel dingen waar ik
vrolijk van werd.

Van geluidstechnicus werd je radiopresentator.

Radiopresentator Pieter Kok (41) woont
met zijn vrouw Esther Keizer (49), James
(14, derde klas vwo Michael College) en
Hanna (11, De Kroosduiker) op Kerkbuurt 6. Vorig jaar kwam zijn kookboek
‘Buiten eten met Pieter Kok’ uit.
Wat doe je voor werk?
Ja, lastige vraag eigenlijk. Mijn vaste baan is presentator van De Ontbijttafel bij NH Radio, op werkdagen tussen 6 en 9 uur. Daarbij is vorig jaar mijn
kookboek ‘Buiten eten met Pieter Kok’ uitgekomen. De gedachte daarachter is dat ik je mee naar
buiten neem om daar te gaan eten. Het is goed om
van eten een bijzonder moment te maken. Dus niet
maar iets bestellen en dat los van elkaar even snel
naar binnen werken. Het is een belangrijk moment
om elkaar aan tafel te spreken. Dat je weer van
elkaar op de hoogte bent waar je op je werk of op
school mee bezig bent. Daarbij: op het moment
dat je praat, eet je wat langzamer. Snel eten is niet
goed. Je wordt er dus niet alleen gelukkiger, maar
ook gezonder van. Mensen zeggen wel eens: sta ik
een uur in de keuken en dan hebben we het in vijf
minuten op. In de vakantie wil ik zo snel mogelijk
naar een bepaalde plek toe, maar bij eten denk
ik aan lekker bezig zijn in de keuken. De kinderen
lopen langs, tillen een deksel op en zeggen: bleh,
heb ik geen zin in. Haha! Maar dat hoort erbij. Hanna houdt erg van bakken, dus dat doen we graag
samen, of zij doet dat alleen.

Waar ben je geboren?
Ik heb tot mijn negentiende in Broek in Waterland
gewoond. Ik begon op het gymnasium, maar dat
ging niet. De havo evenmin. Mijn vader zei: ‘Stop
dan maar en iets ga iets anders doen.’ Ik deed een

Qua werk heb ik nooit een bepaalde focus gehad.
Ik was freelancer voor de radio toen we vlak voor
de kredietcrisis van 2007 een huis op de Westzanerdijk kochten. Esther was net bevallen van James. Zij
had een vaste baan in marketing en communicatie.
Gelukkig zochten ze bij NH Radio een geluidstechnicus in vaste dienst. In tweeënhalf jaar heb ik daar
heel veel geleerd. Daarna volgde 3FM radio, waar ik
side-kick/producer bij Gerard Ekdom ben geweest.
Stond ik om kwart voor vier naast mijn bed. Dat
brak me na een tijdje op.

Hoe wordt een mens vervolgens televisiekok?
Dat is wel een leuk verhaal. Toen ik bij Esther ging
wonen zei ze na twee weken: ‘Ga jij hier in huis ook
nog wat bijdragen?’ Ik was drieëntwintig en dacht:
nou, dan ga ik wel koken. Misschien is het wel een
mannending om je daar dan helemaal in vast te
bijten. Overdag had ik er de tijd voor. Van het een
kwam het ander. Omdat ik bij Gerard aardig leerde
kletsen werd ik opeens gevraagd voor een screentest bij Koffietijd. Nog diezelfde middag werd ik
aangenomen en kon ik de week daarop beginnen.
Stond ik daar met mijn grote mond.

Hoe kom je aan de recepten?

dan een Texels lam. We mogen best wel trots zijn
op wat er in onze omgeving wordt geproduceerd.
In mijn kookboek staat een gerecht met zoete aardappel. Die komt niet uit Nederland, maar blijft wel
langer goed dan een gewone. Er staan gerechten in
die je kunt meenemen op de boot, als je gaat kamperen en je geen koeling bij je hebt.

Hoe belangrijk is vegetarisch voor je?
Op dat gebied gebeuren geweldige dingen. Echt.
Maar ik vind vlees ontzettend lekker en probeer
daar zoveel mogelijk uit te halen. Je kunt drie
dagen met vier personen van één kip eten. Eerst
gewoon kip uit de oven, de tweede dag kun je van
de restjes een lekkere taco maken en de derde dag
trek je er nog een soep van.

In je boek staan foto’s die in je eigen tuin
en omgeving gemaakt zijn.
Die zijn in drie dagen gemaakt door de Engelse fotograaf David Loftus, die ook voor Jamie
Oliver heeft gefotografeerd. Rogier van Dam, een
bevriende kok van mij heeft geholpen alle recepten klaar te maken. Ik heb het boek gemaakt om te
laten zien hoe je met een paar eenvoudige stapjes
veel plezier aan eten kunt beleven.

Hoe bevalt het wonen in Westzaan?
In Broek in Waterland staan tegenwoordig Thaise
au pairs op het schoolplein. Westzaan doet mij denken aan hoe het daar vroeger was: samen in een
dorp met allemaal verschillende mensen. Hier heb
je weidsheid. Wij gaan dan ook graag het water op.
Eten mee. Weidevogels. Heerlijk. In 2012 zijn Esther
en ik trouwens hier in het Reghthuys getrouwd.
Wat ons huis betreft: voorheen woonden hier Leo
en Hannie Poelmeijer. Veel van wat je hier ziet is
origineel gebleven. Ik heb zelf nieuwe riolering
aangelegd, alle elektra in de muren ingefrased en
het tegelwerk gedaan. Wat je niet weet kun je op
YouTube vinden. Er zijn hier ook wel vakmensen uit
het dorp geweest hoor, want je moet niet denken
dat je alles kunt.

In de media wordt veel met thema’s gewerkt, zoals
pompoenen bij Halloween. Ik verzin alles zelf. Bij
mij thuis werd veel Hollands en zeg West-Europees
gekookt. Geen Japans of zo. Ik heb dat nog. Welke
ingrediënten horen in een ChristWat vind je belangrijk in het
mas pudding en hoe maak je die? En
leven?
wat kun je daar zelf aan toevoegen?
klinkt als een cliché, maar dat is
‘Nou, dan ga ik Het
Maar kom niet met een recept dat
voor mij echt: samenzijn. En samen
wel koken’
al bestaat. Onlangs zag je bij Sonja
eten. Ik vind het het mooist als de
Bakker hoe dat kan misgaan. Bij
sfeer hier zo is dat je welkom bent.
Koffietijd was ook een redactie die
Premier Trudeau van Canada zei: als
meedacht, dus ik heb nooit het gevoel gehad: wat er meer mensen je land in willen, dan moet je geen
ga ik nú weer eens maken?
muur bouwen, maar een grotere tafel. Samenzijn,
naar elkaar luisteren, met elkaar praten, je erbij
neerleggen dat mensen dingen soms anders zien
Hou je er rekening mee waar producten
dan jij en daar oké mee zijn. Zonder te oordelen.
vandaan komen?
Zeker. Ja. Gelukkig zijn er de laatste tijd veel initia- Dat is wel het hoogst haalbare op de schaal van
tieven op dat vlak. We hebben hier in het dorp Beka levensgeluk, toch?
natuurlijk, met vlees uit onze eigen ‘achtertuin’. Een
Marijke van der Pol
Nieuw-Zeelands lammetje is heus niet lekkerder

11

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

tijd om te

genieten

van Westzaans rundvlees

Biologisch
Hoge kwaliteit
Vlees bestellen;
online/ in winkel
bekavlees.nl/kerst

Afhalen
Op maat snijden
Openingstijden
•
•
•
•

Za 18 december van 09:00 - 16:00
Woe 22 december van 14:00 - 18:00
Do 23 december van 09:00 - 12:00
24 t/m 26 december gesloten.

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

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

TWEEWIELERBEDRIJVEN
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De winter komt er weer aan, dus wordt er weer gedacht aan wintersport. Of wij er naartoe kunnen
onder deze omstandigheden is nog de vraag. Maar buiten het skigebeuren zijn de après-ski en het
typische Oostenrijkse eten ook belangrijk. In de meeste restaurants krijg je dit gerecht regelmatig
voorgeschoteld. Dus is het niet mogelijk om richting Oostenrijk te gaan, dan maak je het toch
lekker zelf!

Rahmschnitzel of schnitzel in roomsaus
Hoofdgerecht voor 4 personen
Bereidingstijd: 20-30 minuten

Wat hebben we nodig:
• 4 kalfsschnitzels
• 1-2 eetlepels bloem
• 1 theelepel Franse mosterd
• 1 gesnipperd ui
• 150 ml kalfsfond of kipbouillon
• 250 ml slagroom
• peper en zout
• 100 ml witte wijn (Riesling)
• citroensap
• olie en boter
• verse peterselie
Eventueel kan je de saus voller maken met toevoeging van 250 g schijfjes champignons. Die bak je
gelijk mee met de ui.

Bereiding:
Dep het vlees droog. Bestuif de schnitzels lichtjes
aan alle kanten met bloem. Verhit 1-2 eetlepels boter
met een scheutje olie in een ruime pan en schroei het
vlees op hoog vuur snel dicht. Schep het direct uit
de pan en houd het vlees warm onder aluminiumfolie. Als je al het vlees gebakken hebt, bestrooi je het
met zout en peper en dek je het weer af. Bak de ui in
3-5 minuten in de zelfde pan op een iets lager vuur
en schraap goed over de bodem om aanbakken van
meelresten te voorkomen. Blus af met de witte wijn
en ga weer goed over de bodem van de pan heen.
Laat de wijn in circa 5 minuten ietsje verdampen en
zet het vuur daarna lager. Voeg achtereenvolgens

de Franse mosterd, fond of bouillon toe en de slagroom. Roer goed om en laat de saus een minuutje of
20 zachtjes pruttelen tot hij wat dikker is geworden.
Breng de saus op smaak met zwarte peper en zout.
Zet het vuur zo laag dat het niet meer kookt en voeg
dan naar smaak 1-2 eetlepels citroensap toe. Voeg
de schnitzels toe en laat deze nog even goed warm
worden. Garneren met peterselie.

Weetje:
Een schnitzel is een gerecht dat bestaat uit een dun
gesneden stuk gebraden kalfsvlees, kippenvlees of
varkensvlees. Het gerecht komt uit de Oostenrijkse
keuken. De wienerschnitzel is de bekendste variant.
Deze wordt traditioneel van mager kalfsvlees van de
fricandeau of het ‘Kaiserteil’ uit de achterpoot van
het dier gemaakt. Het vlees wordt plat geslagen tot
ongeveer de grootte van een gespreide hand, vervolgens met meel, ei en paneermeel gepaneerd, in
een centimeters diepe laag olie vlug gebakken en
geserveerd met citroen. Het gerecht wordt in Wenen
nog veel op deze manier opgediend in restaurants.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Wij-land behaalt bronzen certificaat Eco-Schools
om leerlingen te stimuleren tot duurzaam denken
en doen. Met behulp van zeven stappen onderzoeken leerlingen de school en werken ze aan acties
om te verduurzamen. Het Eco-team bestaat uit tien
leerlingen: Neve-Niobe, Alicia, Jimmy, Lucas, Cato,
Avalon, Jorinde, Jan, Xavie-Elle en Jill.

Op 6 oktober was het feest op Wij-land Westzaan.
Mooi gepland in de week van de dag van de duurzaamheid. We hebben die dag het bronzen certificaat uitgereikt gekregen van Eco-Schools. Het
Eco-team heeft een mooi groen (bio)katoenen shirt
gekregen. Eco-Schools is hét wereldwijde keurmerk

Het Eco-team heeft afgelopen jaar gezorgd voor
vergroening van de school. We hebben bijvoorbeeld moestuintjes aangelegd, zonnebloemen
geplant op het schoolplein, een regenton aangeschaft, afvalscheiding geïntroduceerd, meer buitenlessen gegeven en groene energie genomen.
We gaan komend jaar op naar het zilveren certificaat en de groene vlag!

Visclub
De Braak
seizoen 2021
Zoals gebruikelijk hebben wij dit jaar weer onze
visavonden gehad. We konden nu alle avonden
die gepland waren vissen, wat vorig jaar niet
lukte vanwege corona. De weersomstandigheden op de vertrouwde dinsdagavonden waren
dit jaar goed. De vangsten waren wel erg wisselvallig, maar een ieder heeft toch een redelijk resultaat behaald. Ook hebben we dit jaar
een uitstapje gemaakt naar vijver & Fishing
Dirkshorn. De vangsten daar van voornamelijk
steur waren heel goed, met vissen van boven
de meter. Het is zeker voor herhaling vatbaar.
De uitslagen van dit seizoen zijn als volgt:
1e Jeffrey Buitenhuis
- met 4302 cm algemeen kampioen
2e Bets Mulderij
- met 2607 cm dameskampioen
3e Cees Sopjes
- 2459 cm
4e Dennis de Haan
- 1757 cm
5e Wim Stuifbergen
- 1506 cm
De grootste vis gevangen door
Dennis de Haan met 71 cm.
Uitslag koppelwedstrijd: 1e Cees Sopjes en Wim
Stuifbergen met 251 cm en 245 cm. De Van Heukelumcup was dit jaar voor Lida Pot. De poedelprijs ging dit jaar naar Dirk Bloemberg. Verder wil
ik de sponsors bedanken, die ons jaarlijks steunen
door het beschikbaar stellen van de benodigde
prijzen, voornamelijk op visserijgebied.
Zoals U ziet zijn we dit seizoen weer goed doorgekomen en gaan we ervan uit dat we medio
mei in 2022 weer van start gaan met 15 avonden op verschillende locaties. Mochten er onder
de lezers van De Wessaner mensen zijn die ook
graag willen vissen met onze club, dan is dat
mogelijk. Neem even contact via 075-6169 309.
Cees Sopjes

Vlnr staand Dennis de Haan, Lida Pot, Cees Sopjes, Wim
Stuifbergen, Jeffrey Buitenhuis, zittend Bets Mulderij.

namens het Eco-team, Leontien van Broekhuizen
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Grabbelen en Krabbelen 25
Over Schollen en een Vissersfamilie

Zoals veel Westzaners zullen weten ben ik nog niet zo lang geleden verhuisd en heb ik het familiehuis aan het Zuideinde, dat precies een eeuw in
handen was van de familie Sol, verkocht. Ik woon nog steeds op het Zuideinde, een stukje verder opgeschoven richting het noorden. Tegenover mij
woont het gezin van Michiel en Marti Jansen en daarnaast Martijn Schol en Stephanie Grenzenberg op nummer 188. Dat laatste stel kwam ongeveer
in dezelfde periode als wij hier wonen. Ook hun woning is een echt familiehuis, aangezien de grootouders van Martijn hier hebben gewoond en zijn
vader hier opgroeide. Later woonden vader Hans Schol en zijn broer Jan Erik naast het huis van hun ouders op de nummers 182 en 184. Bovendien
werd op 19 februari 2021 de nieuwe generatie geboren, zoon Jonah William Schol. Maar wat ze niet zullen weten is dat hier lang geleden een molen
achter het huis stond. En daar gaan we het dit keer over hebben.
Tussen de woningen van beide genoemde overburen loopt nog steeds een sloot. Dat is de Vissersloot, die vroeger tot aan de Gouw liep en nu met
een slingerbocht achter het huis van Jansen loopt.
Aan en ten zuiden van die sloot stond eens houtzaagmolen De Nieuwe Visser. En die toevoeging
‘nieuwe’ was wel nodig, aangezien er meer molens
van die naam stonden.
De doopsgezinde familie Visser was in de 17e en 18e
eeuw een zeer omvangrijk koopmansgeslacht, ooit
werkzaam als graanhandelaren. Daarna volgde de
oliehandel, gevolgd door de handel in hout. Ook
waren ze actief in de walvisvaart en scheepsbouw
aan de Overtoom. De molens De Visser en Jonge
Visser stonden eens aan de Braak, waar we nu de
Vogelbuurt vinden. Molen De Oude Visser stond
op het terrein waar de Klaas Risstraat is. En al die
molens werden door de familie Visser gebouwd,
maar ze waren bij veel meer molens betrokken.
Molen De Nieuwe Visser kreeg zijn windbrief (vergunning) op 14 augustus 1725. Eigenaar en bouwheer was Dirk Arisz. Visser. Hij werd geboren in 1699
als zoon van Aris Dircksz. Visser en Guurtje Jacobs
Hoofd. Zijn vader en grootvader waren al werkzaam in de houthandel, dus Dirk lanceerde geen
nieuwtje in de familie door een zaagmolen te laten
bouwen. Zijn vader was in 1704 overleden en zijn
moeder was ongetwijfeld goed voor de financiering. Ze woonden in het nog bestaande huis Zuideinde 182, waar eerder Hans Schol dus woonde en
nu bewoond door de familie Brinkman. De molen
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kwam op moeders land, schuin achter haar huis te
staan. Aan de sloot, een kleine honderd meter van
het huis.
De Nieuwe Visser was een zogenaamde wagenschotzager van het type paltrok. Wagenschot
(weeghout) was dun gezaagd eikenhout en werd
gebruikt als binnenmuurbetimmering en werd
veel geëxporteerd naar het buitenland. Ook in de
scheepsbouw werd het veelvuldig gebruikt. Maar
de tijd was niet gunstig, want de markt zou in
elkaar storten, onder meer doordat Engeland hoge
invoerrechten ging heffen, toen ook al een soort
‘Brexit’ dus. Daarna volgde nog een invoerverbod
van de Zuidelijke Nederlanden. De wagenschotzagerij in de Zaanstreek kende grote achteruitgang
en rond 1745 volgde de sloop van meer dan honderd molens.
Ook Dirk Visser had de wind niet mee. Op 29 september 1749 was zijn moeder overleden en werd
aan de drie zoons, Dirk, Jan en Aris, elk 2517,30 gulden toebedeeld. Dirk Visser stond echter nog voor
ruim 9500 gulden bij zijn moeder in het krijt en
was dus nog 7000 gulden aan de boedel schuldig.
Dat kon hij onmogelijk ophoesten, en op 2 oktober 1749 verkocht hij het huis en de molen aan zijn
broer Jan, die Groot-Scheepmaker aan de Overtoom was. Jan betaalde slechts 1300 gulden.
Waarschijnlijk is Dirk werkzaam op de molen gebleven, in dienst van zijn broer Jan. Maar over het lot
van Dirk Arisz. Visser en molen De Nieuwe Visser is

eigenlijk weinig bekend. Dirk is driemaal gehuwd
geweest. De eerste keer in 1725 met Jannetje Pieters Gorter, maar zij overleed een jaar later. Hij hertrouwde in 1728, dit keer met Antje Cornelis Dekker.
In 1740 volgde nog een derde huwelijk, met Aagje
Gerrits Rogge uit West-Zaandam, die hem overleefde. Dirk zelf overleed op oudejaarsdag 1775,
waarschijnlijk berooid. Zijn begrafenis was op 4
januari van het nieuwe jaar 1776, ’s middags om 1
uur. Molen De Nieuwe Visser was in elk geval begin
1780 al verdwenen. Mogelijk heeft Dirk dus tot kort
voor zijn dood nog met de molen gewerkt.
De molen zal vermoedelijk rond 1770 zijn gesloopt.
Dat was ook de tijd waarin de walvisvaart en de
scheepsbouw aan de Overtoom eindigde. De
scheepswerf van broer Jan hield ook op te bestaan
en daardoor kwam de molen ook grotendeels zonder werk te staan. Molenerf en de achterliggende
landerijen zijn daarna eigendom van Pieter Klaasz.
De Jong, die gewoond heeft in het huis van de
familie Schol. Op het oude molenerf is in 1827 nog
bebouwing te vinden. Er staat een stal en de rest
van het erf wordt omschreven als landbouwgrond,
eigendom van De Jong. Mogelijk was die stal nog
een oude houtloods van de verdwenen molen. Pieter de Jong, evenals zijn vader en grootvader, was
koopman in de pellerij en werkte onder andere met
molen De Korenbloem, De Eendracht en De Jongeling, die eerder De Gooijer heette. Die molens
stonden op een rij aan de Korenbloemsloot, aan de
zuidkant van de huidige J.J. Allanstraat.

Grootvader Auwel Sijmonsz. de Jong was afkomstig uit Wormer en Pieter’s zoon Gerbrand de Jong
kwam terecht in de papierindustrie. In 1852 kocht
hij molen De Schoolmeester. Gebroeders De Jong
is nog altijd bij veel Westzaners een begrip. Tot
zover de lotgevallen van De Nieuwe Visser, een
molen die rond 1770 werd gesloopt. Onder molenliefhebbers was weinig tot niets bekend over de
molen, zelfs niet waar hij had gestaan. Niet zo gek
natuurlijk, want de molen verdween ruim tweehonderdvijftig jaar geleden. Opmerkelijk is dat het
erf en omringende landerijen al jaren in eigendom
is bij het veehoudersbedrijf van de gebroeders Visser, die geen familie zijn van Dirk Arisz. overigens.
Zij kwamen oorspronkelijk uit de Beemster.

Boven:
Van molen De Nieuwe Visser zijn uiteraard geen foto’s, daarvoor is hij te lang geleden gesloopt. Om een voorbeeld te geven
hoe het er vanaf het Zuideinde eens uit heeft gezien, zien we
molen De Held Jozua aan de sloot, rond 1960. Die molen is er
nog altijd, maar de omgeving is drastisch veranderd. Nu vinden we daar de wijk Westerwatering te Zaandam.
Rechts:
Het huis Zuideinde 188 van de familie Schol omstreeks 1915
met wegsloot en links de ingang van de Vissersloot.
Onder:
Kadasterkaart van de plaats van molen De Nieuwe Visser aan
het Zuideinde. Op nr. 360/361 zien we het erf van de vroegere
molen. Nummer 364 is het huis van Schol (Zuideinde 188) en
daarnaast nr. 365 het huis van de familie Brinkman.

Het was een fijne boottocht
Na 1,5 jaar van geen grote activiteiten en een
zeer vochtige en hobbelige inscheping, (biggenruggetjes op de Prins Hendrikkade) hebben we op 12 oktober een fijne boottocht
gemaakt naar en door Amsterdam met 97
Zonnebloemgasten uit de regio ZaanstreekWaterland.
Van Westzaan gingen 13 gasten mee en onze
eigen Groene Koets bracht hen naar Zaandam. Er
werd gedronken, gegeten en veel gekletst, want
eindelijk konden we weer andere mensen zien!
’s Middags werd er ook gegokt en op de foto zie
je de tafel van zes Westzaners die een paar kleine prijsjes wonnen. Al met al was het weer een
geslaagde dag, met zeer goede verzorging door
de bemanning, samen met de Zonnebloemvrijwilligers. Op naar april/mei 2022 voor de volgende boottocht.
Anneke van ’t Hoff-Martens
06-2442 1811
Secretaris De Zonnebloem Westzaan
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ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

Flowers by Monica
Monica’s bloemenzaak in de Kerkbuurt is al in vol bedrijf als ik op vrijdagochtend om 10 uur
binnenkom. De winkel staat dan al overvol met de verse bloemen die Monica vanmorgen vroeg
om half acht op de bloemenveiling in Aalsmeer heeft ingekocht. En buiten, voor de winkel op
het trottoir, staan verse groene palmen, sedum en diverse grassoorten waarvan vooral het
grote pampasgras mij opvalt. Ja, alles is voorbereid voor weer een prima verkoopweekend.
Binnen zijn Monica en haar personeelslid Patrick met diverse bestellingen bezig. Zij brengt
mij naar de bar aan de zijkant van de winkel. Terwijl ze mij van koffie voorziet, gaat ze snel en
behendig door met het klaarmaken van een uitbundige corsage voor een bruidegom. Hij heeft
ook zijn bruidsboeket bij haar besteld en ook daaraan wordt nu gewerkt. Hij zal vandaag trouwen en zo dadelijk zijn huwelijksboeket op komen halen, dus er is haast bij.
Ja, Monica kan duidelijk multitasken, want terwijl
ze hiermee bezig is en mij koffie heeft geschonken,
start ze al met het geven van het interview in een
tempo dat haar Italiaanse naam Monica eer aandoet.
Ik moet nog snel mijn pen grijpen om dit tempo bij
te houden. Ze vertelt me ooit in Westzaan, haar
geboortedorp, gestart te zijn met de verkoop van
bloemen vanuit haar woning, maar dat dit niet langer gedoogd werd door de gemeente. Ze verhuisde
daarop naar een winkel in Wormerveer, waar ze op
het Marktplein gedurende twaalf jaar haar bloemen
Monica en Patrick voor de zaak.

verkocht. Toen in juli 2018 het huidige pand aan
de Kerkbuurt beschikbaar kwam, besloot ze direct
weer naar Westzaan terug te verhuizen. Ze had hier
nog steeds Westzaanse klanten die haar altijd trouw
waren gebleven en ook voor de klanten uit Wormerveer was het niet te ver.
Sindsdien zijn de verkopen steeds erg goed geweest,
alhoewel het lastig werken was gedurende de
coronaperiode, waarbij de verkoop steeds buiten op
straat moest plaatsvinden en de winkel voor klanten
verboden gebied was. Gelukkig is deze periode voor

Monica en Patrick ten einde gekomen en kunnen de
klanten weer normaal binnen hun keuze maken. Dit
maakt voor de klanten de keuze uit het assortiment
bloemen voor een klein of groot plukboeket, dat
momenteel veel gevraagd wordt, een stuk gemakkelijker. Om de klanten hierbij tegemoet te komen
heeft Monica trouwens een spaarplan voor haar
klanten. Voor elke euro die een klant besteedt, ontvangt hij of zij een punt op de spaarkaart en bij 100
punten levert dit een kooptegoed van 5 euro op.
Veel van haar klanten sparen deze punten op tot het
eind van het jaar om zo met de kerst de bloemetjes
eens goed binnen te kunnen zetten.
Monica en Patrick geven met hun veelzijdig
assortiment aan bloemenpracht hun klanten de
mogelijkheid om uitdrukking te geven aan hun
betrokkenheid. Of het nu gaat om een geboorte,
een verjaardag, een huwelijk of een geslaagd kind
of om elkaar sterkte wensen, Monica en Patrick hebben hiervoor steeds de juiste bloemen of het juiste
boeket. De natuur, met haar eindeloze decoratieve
mogelijkheden, is hen hierbij behulpzaam. Dit zijn
de zaken die hun beiden het idee geven midden in
het leven te staan van hun klanten. Vooral Patrick,
die sinds zijn vroegste jeugd al in de bloemen werkzaam is, is hier extra bedreven in. Hij beheert nu
alweer tien jaar van dinsdag tot en met zaterdag de
winkel. Hij leerde het bloemistenvak als kind reeds
van zijn vader, die ook in de bloemen werkte, waardoor hij de klanten goed kan adviseren.
Monica heeft tot mijn verbazing van maandag tot
donderdag een baan van 32 uur bij Ahold als secretaresse. Naast deze baan zorgt zij toch voor verse
bloemen van de veiling op dinsdag, donderdag en
vrijdag. Ze is alleen op vrijdag en zaterdag in de winkel te vinden. Na afloop van haar werkzaamheden
bij Ahold bezorgt ze ’s avonds nog enkele bestellingen die Patrick overdag genoteerd heeft. Ook zijn
er veel klanten die via een abonnement eens per
week of per twee weken een vers en steeds weer
fleurig boeket thuisbezorgd willen krijgen. Monica
is verder aangesloten bij Fleurop en bezorgt hiervoor veel bloemstukken in en rond Westzaan. Via
Fleurop regelt zij het ook graag voor Westzaners
die elders in het land of in het buitenland bloemen
willen laten bezorgen. Terugkerend op wat er zoal
in de bloemenshop en in Westzaan actueel is, vertelt Monica mij dat vooral de diverse sedumsoorten
veel verkocht worden. Sedum wordt vooral gebruikt
door klanten die hun dak willen vergroenen. Dit is
momenteel erg actueel en sluit mooi aan bij haar
streven naar certificering tot duurzame bloemist en
het verkrijgen van de door haar felbegeerde barometer voor duurzaamheid.
Als ik verder rondkijk in de zaak ontdek ik een standaard met zes boekjes van de Westzaanse Digitale
Beeldbank, die volgens Monica veel belangstelling
van de klanten trekken. Om meer over de historie
van Westzaan aan de weet te komen, zijn dit interessante boekjes die voor veel leesplezier op winterse
avonden kunnen zorgen, maar ook als cadeau voor
de feestdagen geschikt zijn. Het zevende boekje
komt in december uit met nieuwe verrassende feiten over Westzaan. Al met al maakt dit een bezoek
aan Monica’s bloemenshop op Kerkbuurt 1 met haar
bloemenpracht tot een groot genoegen.
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Worden wat je wil
Dit jaar was het thema van de Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’. Dit was een geweldig
thema om op De Kroosduiker mee aan de slag
te gaan. Kinderen konden worden geïnspireerd
door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber máár zeker ook
door de ouders van onze kinderen zelf. Wat
boften we met de vele ouders die op school
over hun beroep wilden komen vertellen. Veel
gevarieerde beroepen kwamen aan bod. We
verwelkomden een brandweerman, politieman, paardencoach, fysiotherapeut, iemand
van defensie, iemand van de ING en AH, een
goudsmid, een operatieassistent, iemand van
de bloedbank, een bouwspecialist en we gingen in het dorp op bezoek bij de aquariumspeciaalzaak Discuscompleet.
Natuurlijk zijn we ook bezig geweest met veel
lezen, voorlezen, zelf verhalen en strips maken en
leerden we dat er veel soorten leesmateriaal zijn.
Van krant tot stripboek en van informatieboek tot
kookboek. De thematafels op beide locaties nodigden zeker ook uit tot lezen. Ook de onderdelen van
een boek zoals rug, kaft, titel, schrijver, illustrator
enzovoort kwamen aan bod. Aan het einde van het
thema werd in elke groep een interactieve leesquiz
gespeeld en bleken de kinderen heel veel te hebben opgestoken van dit thema!
juf Petra

Sandy de paardencoach met Kelsey en pony Puck.

Brandweerman Erik kwam op beide locaties over zijn beroep
vertellen. Fem past hier zijn helm.

Gezocht: kerstengelen aan tafel
Kerst is het ultieme moment van huiselijkheid
en samen zijn. Maar als je alleen bent, zijn dit
juist moeilijke dagen. De landelijke organisatie EngelenTafel maakt daarin het verschil: een
open tafel met Kerst. De EngelenTafel is een
gezellige kersttafel bij iemand thuis. We zoeken mensen die een aantal gasten willen ontvangen om samen Kerst te vieren en een warm
hart te bieden. Dat geeft hoop: even tussen de
vleugels van een engel.

om Kerst mee te vieren. Vooraf hebt u contact met
de gastvrouw of -heer om even kennis te maken.
Ook kunt u dan de tijd afstemmen en hoe u komt
(mogelijk kunt u opgehaald worden). Deelname is
gratis. Wilt u toch iets meenemen of doen, stem dat
dan af met de gastvrouw of -heer. En vooral: laat u
lekker verrassen en geniet van gezellig samen Kerst
vieren. Zou u graag ergens aan willen schuiven?

Laat het ons weten en wij gaan proberen u samen
te brengen!
U kunt bij ons aangeven of u interesse hebt om
samen kerst te vieren als gastvrouw of gastheer of
als deelnemer, via info@engelentafel.nl.
Ria Kat

Het aantal gasten dat men uitnodigt maakt niet
uit, het gaat erom dat het past aan tafel. Het menu
mag zo simpel of ingewikkeld zijn als men zelf wil.
Koken vanuit het hart is van belang. Van een heerlijke stamppot tot een uitgebreid diner, het is aan
de gastvrouw of -heer om te bepalen hoe bijzonder
men het wil of kan maken. Er is geen vergoeding of
financiële bijdrage. De gasten kunnen mensen zijn
die men zelf al kent, maar van wie men nooit had
gedacht om ze uit te nodigen. Of gasten die wij voor
u uit kunnen nodigen. Men kan eenmalig meedoen
of ieder jaar weer. De EngelenTafel vindt plaats op
Kerstavond of op Eerste of Tweede Kerstdag.
Tevens zoeken wij mensen die met Kerst of een
deel van de kerstdagen alleen zijn en graag bij
iemand aanschuiven. Hoe werkt het? U wordt bij
iemand thuis - in uw eigen omgeving - uitgenodigd
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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
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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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Hulde aan jubilaris Cor de Jager
Cor de jager is een markante man. Cor werd in 1946 lid van Roda Westzaan en heeft veel voor
de club betekend. Zijn vader was Piet de Jager, voor veel Rodianen ook bekend als ome Piet.
Cor werd in 1977 voorzitter van het bestuur en trad pas in 1988 af.
Bij zijn aftreden werd hij verkozen tot erevoorzitter, als eerbetoon voor zijn voortreffelijke staat
van dienst. Hij floot dan ook al vanaf 1953 wedstrijden als scheidsrechter voor de KNKV. Deze functie heeft hij 40 jaar bekleed. In 1991 onderging de
korfbalsport een grote verandering. Wedstrijden
werden toen nog in drie vakken gespeeld met
12 spelers. In 1991 verdween het middenvak. Cor
floot de eerste keer in deze nieuwe samenstelling
de wedstrijd MIK 2 - Groen Geel 5 en besloot een
minuut stilte te houden voor het verdwijnen van
het middenvak. Cor: ‘Ik was een groot fan van het
middenvak en vond het een verlies voor de sport.
Ik overlegde met de twee aanvoerders en zij
gaven hun goedkeuring.’ Toen Rob Molanus, speler van Groen Geel, vroeg wie er overleden was,
antwoordde De Jager ‘Het middenvak’. ‘Molanus
was woest, maar ik heb daar mijn moment van
afscheid kunnen pakken.’
De Jager was in de jaren 1991 tot 1993 voorzitter ad interim van Roda en is jarenlang voorzitter geweest van het OKZW. Binnen Roda was hij

tevens jarenlang de hoofdtrainer van de recreanten. Elke week werd er onder leiding van Cor
een weergaloze warming-up gedaan, alvorens te
starten met de training rondom de korven. Menig
recreantentoernooi werd bezocht en Cor deed
daar trouw elke keer de verslaglegging van.
In 1978 en in 2012 ontving De Jager onderscheidingen van de KNKV voor zijn grote inzet en in
2013 werd hij lid van de Orde van Oranje Nassau
voor zijn verdiensten voor Roda en de Korfbalbond. Cor de Jager is een man van zijn woord
en een trouw lid, want nog steeds is hij aanwezig op de ledenvergaderingen, waaraan hij actief
deelneemt door met een kritische blik te kijken,
maar zich altijd opbouwend opstelt. Op de algemene ledenvergadering van 27 oktober werd Cor
gehuldigd. Hij is 75 jaar lid van Roda. Na mooie
woorden van duo-voorzitters Age Knossen jr en
Joris Theewis, ontving hij een speldje van de Korfbalbond en een prachtige bos bloemen. Cor, van
harte gefeliciteerd!

Roda A1 gehuldigd als veldkampioen
De A1 van Roda Westzaan is deze veldhelft kampioen geworden. Dit team, geteisterd door blessureleed, wist de laatste wedstrijd donderdag 28
oktober tegen DSO A2 nipt te winnen. Met spelers
van de B1 in het veld en op de reservebank lukte
het uiteindelijk om het kampioenschap te behalen.
Zeker in het begin leek Roda behoorlijk onder de
indruk van de fysiek sterke tegenstander, ook met
enkele invallers. Het was geen mooie wedstrijd en
de zenuwen speelden beide teams parten. Maar
Roda wist er na een spannende wedstrijd net één
meer te scoren dan de DSO en won met 5-4.
Dit team, getraind en gecoacht door Noah van der
Let, weet de spirit er altijd in te houden. Er heerst

een positieve sfeer en op basis van de vriendschappen binnen het team worden er ook buiten het
veld leuke activiteiten ondernomen. Coach Noah
werd nog even extra in het zonnetje gezet door
de jeugdcommissie. Hij is dit jaar net lid geworden
van Roda Westzaan, speelt in Roda 1 en heeft zich
meteen volledig ingezet voor de A1. Noah traint
deze groep twee keer per week en staat elke zaterdag langs de lijn. De spelers zijn ook zeer tevreden
over hem: ‘Hij is altijd positief, blijft rustig en geeft
veel vertrouwen. Hij is er altijd!’ Als Roda Westzaan
zijn wij trots op de teamspirit binnen de club!
de jeugdcommissie

JO14 herfstkampioen
Wij willen namens VVV Westzaan de JO14 graag
in het zonnetje zetten. De jongens van de JO14:
Dashawn, Ryan, Joey, Daan, Ruskan, Kieran, Wes,
Keenan, Devin, Luke, Noah, Felobater, Swen, Mathijs
en Denzel zijn met heel mooi voetbal ongeslagen
kampioen geworden. Met 52 doelpunten voor en
maar 7 tegen in 6 wedstrijden. Met een terechte
promotie naar een hogere klasse als logisch gevolg.
Dit alles onder leiding van trainer Patrick Sopjes en
coach Dirk Dresselhuizen. Ook is een bedankje aan
Jurgen Pols op zijn plaats. Hij heeft alle wedstrijden
geholpen als grensrechter. Onze vereniging is niets
zonder de vele vrijwilligers die ons helpen! Super
gedaan allemaal.
Laurence Berghouwer, voorzitter jeugdafdeling
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De lekkerste kazen
en wijnen
Wij hebben ze!

HIER HAD
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ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!
Voor informatie
over adverteren in

Zuideinde 38
Koog aan de Zaan
075-6160244
www.lecockelon.nl

kunt u mailen naar
jan.steijn@tiscali.nl

9

DEXIS NETHERLANDS
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

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

 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

Expositie Natuurlijk Natuur
Galerie Staphorsius presenteert dit jaar de 11e
editie van de verkoopexpositie Natuurlijk Natuur.
Ook deze keer is een boeiende collectie van beelden, tekeningen en schilderijen bijeengebracht.
Werk van zo’n 25 kunstenaars en allemaal geïnspireerd op de natuur, het landschap en het boerenlandleven. Verschillende kunstenaars, zoals
bijvoorbeeld Léon van der Linden, Kees van de
Nes en Jan Weenink, zijn inmiddels een vaste
waarde in de expositie geworden. Maar ook dit
jaar worden nieuwe kunstenaars verwelkomd. Zo
is er werk te zien van de in Iran geboren fijnschilder Ahmad Haraji, keramist Geert Schuurman, de
Franse kunstenares Laurence Saunois, natuurschilder Jeroen Verhoeff en Paula Collewijn.
Expositie Natuurlijk Natuur is te zien tot en met
26 december.

Geopend:
Dinsdag - zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
075-6143 000, info@staphorsius.nl
www.staphorsius.nl

Praktijk voor
leefstijlcoaching
Links: Jaap Deelder - IJsvogel en kuifleeuwerik.
Midden: Paula Collewijn - Careless and Free.
Rechts: Jan Weenink – Meeuwen.

Kerstbomen van pallethout
Mijn naam is Dries Bessels en ik woon sinds
een paar jaar op het Weiver, samen met mijn
vrouw Marion en drie hondjes. Helaas heb ik
een gewone saaie kantoorbaan, maar gelukkig
betaalt die voor mijn hobby’s. Voordat covid-19
uitbrak, ben ik twee keer naar Amerika gereisd
om als reisbegeleider op de motor Route 66 te
rijden met een stel Nederlandse en Belgische
toeristen. Door die reizen ken ik Route 66 redelijk goed en drie jaar geleden heb ik daarom
een Nederlandstalige reisgids voor Route 66
geschreven, zodat meer mensen kunnen genieten van die route. Als je meer wilt weten over
Route 66 kun je eens op mijn website kijken:
www.rte66.nl.
De laatste paar jaar ben ik steeds meer gaan
doen aan houtbewerking en maak ik o.a. houten schalen die ik verkoop. De opbrengst gaat
naar het Prinses Maxima-centrum voor kinderoncologie, een doel waarvoor ik met een groep
andere motorrijders geld inzamel. Veel foto’s
daarover staan op www.bessels.org. Daar staan
ook de prijzen, waar iedere inwoner van Westzaan standaard 50% korting op krijgt!
Dit jaar is ook het tweede jaar dat we het Weiver
in december versieren met kerstbomen, gemaakt
uit oud pallethout. Ik maak de ‘kale’ boom, buren
moeten de boom zelf versieren, zodat je een grote
variatie krijgt en iedereen zijn creativiteit kan uiten.
Vorig jaar stonden er ongeveer 35 langs de hele

straat. Ik hoop dit jaar op minstens 50 bomen, die
onthuld gaan worden op 6 december. Dus als je
tijd en zin hebt, kom dan eens langs! Misschien tot
ziens.
Dries Bessels

Op 23 oktober heeft Titia Leguijt haar praktijk
voor leefstijlcoaching op Het Welvaren geopend.
Titia werkt al dertig jaar als fysiotherapeut en
ziet in de praktijk veel mensen met klachten en
ongemakken. Vaak spelen op de achtergrond
ook andere chronische aandoeningen mee,
zoals huid-, darm- en schildklierproblemen en is
er een samenhang. Verstoorde lichaamsfuncties
hebben vroeg of laat ook hun uitwerking op het
spier- en bewegingsapparaat. De oorzaak van
de klachten is vaak leefstijl gerelateerd en kan
bijvoorbeeld verklaard worden vanuit een verstoorde darmfunctie en/of verkeerde voeding.
Dit is informatie die je doorgaans niet bij je fysiotherapeut krijgt. De meeste mensen komen
voor de quick fix, maar het probleem is meestal
complexer. Zo zag Titia vaak patiënten na een
klachtenvrije periode weer terugkomen. Om de
oorzaken en verbanden beter te begrijpen ging
Titia op zoek naar verklaringen.
Door een werk gerelateerde leefstijlopleiding
(Gecombineerde Leefstijl Interventie) en de
OERsterkcoachopleiding te volgen kwamen
twee werelden bij elkaar. Vanuit de reguliere en
complementaire geneeskunde heeft ze nu een
compleet pakket aan kennis en ervaring in huis
om mensen bewust te maken van hun voeding,
beweging, ontspanning en mindset.
Haar doelgroep is de 40 + vrouw. Je hoeft niet
ziek te zijn om naar een leefstijlcoach te gaan,
daarvoor ga je naar de arts. Maar als je meer energie wilt, minder pijn(tjes) en ongemakken en de
regie wilt pakken over je gewicht, lichaamsbeweging, ontspanning en manier van denken (over
jezelf), ben je bij haar in goede handen. Ook bij
chronische ziekten kunnen leefstijlaanpassingen
de kwaliteit van leven sterk verbeteren.
In deze onzekere coronatijd is naast vaccineren
het optimaliseren van de eigen gezondheid van
groot belang. Het zorgt voor meer vertrouwen
in de toekomst in plaats van angst voor een
onzichtbare vijand. Gezondheid is weliswaar
niet maakbaar, maar wel degelijk stuurbaar. Haar
logo vertelt eigenlijk alles: Vitaal Verder. Want
gezondheid is niet de afwezigheid van ziekten,
maar de aanwezigheid van vitaliteit.
Titia heet u van harte welkom voor een vrijblijvend adviesgesprek en huiskamerconsult bij
haar thuis. Bezoek haar website voor meer informatie: www.leefstijlcoachingtitia.nl. Kom op
dames; we gaan Vitaal Verder!
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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

Vier uw 1e kerstdag in de
Watertoren Assendelft
Ons kerstmenu
5-gangen 1e kerstdag

Ceviche van kabeljauw en gerookte rundertartaar
met ingelegde zilverui, appel, foie gras crème
en een bietenwafel.
W
Rouleau van boerderijkip met noordzee krab en
zoet zure mango.
W
25 December 2021 staan
Cappucino van bospaddestoelen en truffel,
onze chefs en bediening klaar
om het u en uw gezelschap
schuim van knolselderij en een krokant koekje.
naar de zin te maken.
W
Herten
sucade
met
gratin van aardpeer,
Op deze bijzondere locatie,
pompoencrème, zoethout jus en
hoog uitkijkend over het
polderlandschap, zit u toch
een mini dadel met spek.
net even anders te dineren.
W
Tartelette gevuld met pannacotta en afgetopt
met een gelei van sinaasappel en kardoman
Geef uw kerst dit jaar
een extra feestlijk tintje.

Reserveer tijdig.
De plekken zijn beperkt.

Diner 65 euro p.p.
W
Bijpassend wijn arrangement 27,50 euro p.p.
Bijpassend bob arrangement 15 euro p.p.

mail: info@dewatertorenassendelft.nl of bel: 06 400 66 731
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boomrooierij • boomverzorging
• boomveiligheidscontrole
• bomen en planten
• stobbenfrezen

ZUIDERVERMANING

W E S T Z A A N

Contactus

Arthur and Friends

Contactus met
middeleeuwse muziek

Kerstconcert
Arthur and Friends

Als liedcomponist en dichter behoort Guillaume
de Machaut tot de meest invloedrijke kunstenaars van de middeleeuwen. Een selectie uit de
muziekstukken, brieven en geschriften van de
veertiende-eeuwse pionier worden in deze voorstelling vervlochten tot een bitterzoet liefdesepos dat misschien wel eens het echte verhaal
van Machauts gebroken hart zou kunnen zijn.
De snaren, fluiten en stem van het jonge ensemble Contactus lijmen de verschillende elementen
aan elkaar.
Musici: Angelica Monje (contralto), Juho Myllylä (blokfluiten), Miron Andres (vedel).
De middeleeuwen en de vroege renaissance zijn
het favoriete speelterrein van dit muzikale collectief rond Juho Myllylä en Miron Andres. Na hun ontmoeting aan het Conservatorium van Amsterdam
startten zij vanuit een gedeelde fascinatie voor de
klanken en kleuren van de oudste oude muziek
een gezamenlijke ontdekkingstocht door eeuwenoud repertoire. Als winnaar van de EAR-ly Competition (2016) verzorgde het duo een tournee
in Noord-Europa en de Baltische landen. In 2019
triomfeerde Contactus ook op het Internationaal
Van Wassenaer Concours, waar het de juryprijs, de
AVROTROS-prijs én een reeks concerten in het Seizoen Oude Muziek in de wacht sleepte

Arthur and Friends is een nieuwe band die akoestische Keltische liedjes en muziek speelt. Folk dus!
De band is ontstaan uit de vriendenclub van Arthur
Nieuwenhuis, de nestor en percussionist van de
groep. De vijf muzikanten bespelen diverse instrumenten en met uitgekiende arrangementen en
zowel traditioneel als modern repertoire brengen
ze een afwisselend programma. Het repertoire is
vooral Keltisch, maar de band mengt dit ook met
muziek uit andere landen zoals Zweden, Frankrijk
en Engeland. Zelfs enkele pareltjes aan muziek uit
de Lage Landen komen voorbij.
Door de diverse instrumenten heeft Arthur and
Friends veel verschillende klankkleuren. De bezetting van Arthur and Friends is: Gitta Margaroli
(draailier, nyckelharpa, gitaar en zang), Jochem
Beltman (viool en duimpiano), Marco Baartse (uilleann pipes, bouzouki, gitaar, tin whistle en zang),
Nico Beltman (tin whistle/low whistle, viool, gitaar,
doedelzak en zang), Arthur Nieuwenhuis (bodhrán
en cajon)

Datum: donderdag 9 december 20.15 uur
Kaarten: € 25, vriend € 21, CJP/student € 10 (exclusief transactiekosten)
Kaartverkoop: via Oude Muziek of 030-2329 010

Datum: zaterdag 18 december 20.30 uur
Kaarten: € 12,50 bestellen via Arthur and Friends
Zoals altijd in de Zuidervermaning Westzaan zijn dit
concerten bij kaarslicht. Vooraf is er gelegenheid voor
een kopje koffie etc. Na afloop is er gelegenheid tot
napraten met een drankje en een hapje. Uiteraard
zijn de gebruikelijke corona maatregelen van toepassing.

Open Huis Zuidervermaning
worden genaaid door middel van quilten (ook wel
doorpitten genoemd). De top kan een hele lap stof
zijn of patchwork. Patchwork is het aan elkaar naaien van stukjes stof die samen een patroon vormen.
Voor Mireille, begeleidster van dagactiviteiten voor
verstandelijk gehandicapten in Wognum, is het
een hobby. Zij vindt haar inspiratie voor patronen
bijvoorbeeld in de seizoenen en feestdagen: Valentijn, Pasen, Sinterklaas, winter en Kerst.

Donatie Rabo ClubSupport
Onze voorzitter Marian Bruijn en secretaris Loes
Bijleveld ontvingen zaterdag 6 november, tijdens
een feestelijke bijeenkomst in het clubgebouw van
WSV 1930 in Wormer, een cheque van € 764,92 van
de Rabo ClubSupport. Het geld zal worden aangewend voor het verbeteren van onze audiovisuele presentatiemogelijkheden ten behoeve van
bedrijfs- presentaties, uitvaarten, onderwijs etc.

Op zondag 19 december houdt de Zuidervermaning van 12.00 tot 16.00 uur Open Huis. Tijdens
het Open Huis kunt u quilts bewonderen gemaakt
door onze dorpsgenote Mireille Bos.
Quilts zijn doorgestikte dekens. Ze worden
gemaakt van drie lagen textiel, die op elkaar
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• Vakmanschap
• Communicatie
• Kwaliteit

Jacques Meuwissenweg 22
Tel: 0235321975

2031 AD Haarlem
info@egginkschilders.nl

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

075-7711481

s

rk

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

www.bouwbedrijfwerkhoven.nl

werk/personeel

WW
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écht technisch
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?
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Op zoek naar
c h we

.I N T E R S

EL

E

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 geen prijspuzzel. U kunt de oplossing dus niet inzenden. De oplossing van de prijspuzzel
in De Wessaner van oktober is: PASTOORSHEMD, de benaming van het dikke vel op gekookte melk. De
winnaar van dit kruiswoord/cryptoraadsel is Ernestine Woerlee, JJ Allanstraat te Westzaan. Zij heeft een
cadeaubon van 50 euro gekregen. Deze maand hebben we een doorloper. Veel puzzelplezier!

DOORLOPER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horizontaal: 1 heldere vloeistof (5), laagwater (2),
niet vast (3), 2 rivier in Rusland (2), bloedvat (4),
dikke huidlaag (4), 3 neerslag (5), grote steen(3),
water in Friesland(2), 4 bedoelen(5), naaldtekenaar
(5),5 levensdrank (6), uitverkoop (Eng.) (4), 6 hert (3),
deel van een schip (5), nachtspiegel (2),7 mannenverleidster (4), boom (3), deel van een schip (3), 8
bijwoord (2), tandeloos dier (2), ambacht (6), 9 getal
(3), Chinees gerecht (4), ontkenning (3), 10 Rijksuniversiteit Limburg (2), deftige vrouw (4), luizenei (4),
11 Noord-Hollands dialect (5), water in Friesland
(2), official development assistence (afk.) (3), 12 tam
(3), akelige (4) droge wijn (3), 13 centraal station
(afk.) (2), hondengeluid (3), erfelijk materiaal (3),
rivier in Italië (2),14 merk van lak/vernis (5), eendensoort (5), 15 deel van het hoofd (3), met een slede
rijden (5), stil! (2), 16 golvende lok haar (4), ego (2),
opschik (4), 17 nationaal dierenpark in Zuid-Afrika
(6), dankwoord (4), 18 alvorens (3), geurstof (5),
procureur-generaal (afk.) (2), 19 Spaanse toptennisser (5), zitbadje (5), 20 boomscheut (4), hulpgroep
voor alcoholisten (2), die daarginds (4), 21 lidwoord
(3), dyne (afk.) (2), mislukkeling (5), 22 zee(Eng.)
(3), dagblad (2) voedingsmerk uit de Zaanstreek
(5), 23 Amsterdams peil (afk.) (2), hete waterdamp
(5), Noorse munt (3), 24 staan veel op de Zaanse
Schans (5), heilig boek van de islam (5).
Verticaal: 1 plaats in de Zaanstreek (10), ziekenhuis
in Zaandam (3), vermeerderen van vee (6), oliehoudend zaad (5), 2 populier (5), en anderen (afk.) (2),
lang verslag (6), papegaai (5), godin van het onheil
(3), doping (3), 3 identificatieteken (3), geen enkel
persoon (7), boerenland (5), deel van een etmaal
(3), boom (3), application services library (afk.) (3),
4 plaats in Gelderland (3), vroegere partner (2),
vrouwelijk dier (4),aangehecht (5), wier (3), boot (3),
afspraakje (4), 5 hard lopen (6), islamitische geestelijke (4), jachtexpeditie (6), daar (2), natie (4), niet
even (2), 6 aanbouw aan huis (5), jongensnaam (4),
daarvoor (6), Nederlandse omroep (3), voetbalattribuut (3), dierenverblijf (3), 7 hap (4), september
(afk.) (4), dicht bij elkaar (5), een beetje (3), vriend
(Spaans) (5), wasmiddelmerk (3), 8 daksteen (3),
klein visje (7), gecastreerde stier (2), jongensnaam
(2), zwervende steppebewoner (6), gezichtsbeharing (4), 9 Spaanse uitroep (3), grammofoonplaat
(5), gelofte (3), Gelderse plaats (3), voorgerecht (4),
een zeker iemand (3), Ierse verzetsgroep (3), 10
geluidsinstallatie (6), Grieks eiland (5), prijsverlaging (7), provocerend plagen (6).
Plaats de letters in de groene vakjes achter
elkaar en je krijgt de scheldnaam voor de
blauwselmolen de Blauwe Hengst te Westzaan.
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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
Standplaats Praxis Zaandam
Geopend maandag t/m zaterdag
Tel. 06 304 569 49

MKB-ONLINE.NU
WEBSITES • HOSTING • ONDERHOUD

Gré Luttik

opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan
W

www.luvu.nl
uitv
it aartlei
itv
r dster:
rtlei
M.C. Luttik
Jacobus van Wae
W rtstraat 23
1551 CH Westzaa
W
n
075-6170954/06-4968679

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

-

Ruud Kerkhoff

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

Drijvende Steigers BV

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

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

DE KINDERTUIN

Westzijde 318, Zaandam
T 075 - 616 17 17



www.drvr.nl

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

Redactie

28 nov
5 dec
12 dec
19 dec
25 dec
26 dec

Inleveren kopij

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 kindermishandeling. 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

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

10.00 uur br. IJke Aalders
10.00 uur ds. Kok Klever
10.00 uur voorganger grote onbekende
10.00 uur ds. Pieter Oussoren
10.00 uur Kerstmis
geen dienst

Christelijke Gereformeerde Kerk
Wilt u onze gast zijn? Graag aanmelden via
bertbax@zonnet.nl. De middagdiensten worden
gehouden in Beverwijk, Meerstraat 62.
2 8 nov 9.30 uur
ds. G. van Vliet
16.00 uur ds. J.H. Bonhof, Utrecht
5 dec 9.30 uur
ds. J. Groenleer, Leiden
16.00 uur ds. G. van Vliet
12 dec 9.30 en
voorbereiding Heilig
16.00 uur Avondmaal
ds. J. Jonkman, Zeewolde
19 dec 9.30 en
viering Heilig Avondmaal
16.00 uur ds. G. van Vliet
25 dec 10.30 uur Eerste Kerstdag
gezinskerstfeest
26 dec 9.30 uur
Tweede Kerstdag
ds. P.A. Kok, Opperdoes
16.00 uur ds. G. van Vliet
31 dec Oudejaarsdag 19.00 uur ds. G. van Vliet

Gereformeerde Gemeente Westzaan
Van harte welkom om de diensten te bezoeken.
Graag wel aanmelden via GerGemWestzaan@
kpnmail.nl
28 nov 10.00 en 15.00 uur leesdienst
1 dec 19.30 uur
ds. A. Verschuure
5 dec 10.00 uur
leesdienst
19.00 uur
ds. P.J. de Raaf
12 dec 10.00 en 15.30 uur leesdienst
15 dec 19.30 uur
ds. J. Schipper
19 dec 10.00 uur
leesdienst
19.00 uur
ds. P. Mulder
25 dec Eerste Kerstdag
10.00 uur
leesdienst
15.00 uur
kerstfeest met de
kinderen
26 dec Tweede Kerstdag
10.00 en 15.30 uur student M.G. van
Middendorp
31 dec 19.00 uur
oudjaarsdienst
1 jan 10.00 uur
nieuwjaarsdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
Bekijk voor de meest actuele informatie:
www.pgwestzaan.nl
28 nov 10.00 uur
ds. C. Ravensbergen,
Wormerveer
5 dec 2e advent 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
12 dec 3e advent 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
19 dec 4e advent 10.00 uur ds. E. Post, Huis ter
Heide
24 dec kerstnachtdienst
22.30 uur
ds. C. Visser
25 dec Kerst 10.00 uur
ds. C. Visser, Westzaan
26 dec 10.00 uur
dhr. J. de Vries, Urk

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

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

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

Financiële administratie

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

Secretariaat bestuur

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

Kopij volgende nummer

Uiterlijk 1 december 2021 sturen naar De Kersenboomstraat 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
16 december 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.

Hans Kraichheimer zei:
Zijn gedachten zijn niet diep, maar hun
oppervlakkigheid is moeilijk te peilen.
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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

