Opzwiepers
December, kou, vocht en COPD
verdragen elkaar niet erg. Voor je
het weet zit je aan een ‘stootkuur’
om de longconditie te verbeteren.
Ik kende het woord nog niet. Helaas nu wel. Maar deze coronadagen wordt er om ons heen ook al
rijkelijk gebruik gemaakt van het
Engelse equivalent van het fenomeen ‘stoot’. Het is bedoeld als extra, als opkikker, stimulans, impuls,
energie en gedekt met het woord
‘boost’. Een boost draagt bij aan
extra bescherming en kan je sterker
maken. Wie wil dat niet? Ook op
geestelijk vlak.
Voor veel mensen is december een
moeilijke maand en helemaal nu
veel oude tradities en gewoonten
voor het tweede jaar op rij niet makkelijk uitvoerbaar zijn. Een maand
waarin velen van ons een opkikker
goed kunnen gebruiken. Je kan
gaan zitten wachten tot het komt.
Je kan ook jezelf en je eigen energie een boost geven. Je energieniveau bepaalt voor een groot deel je
stemming tenslotte. De kunst is een
bliksemsnelle manier te vinden die
bij je past om jezelf op te laden. Dat
vereist actie en introspectie. En iemand die over je schouder meekijkt
en meedenkt om je daarbij te helpen. Ook om een actieplan op te
stellen voor als het aansteken van
kaarsjes en lichtjes onvoldoende is
om blij van te blijven.

Linda Wessels, redactie
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Reghthuys is van alle Westzaners
Bestuur start crowdfundingsactie voor behoud
Ruim 300 jaar geleden werd er recht gesproken in het Reghthuys in Westzaan. Nu wil stichting ’t Reght
Huys rechtdoen aan de mensen van Westzaan door het beschikbaar stellen van de prachtige zalen als
multifunctionele plek om samen te komen. Om te trouwen, te rouwen, te vieren en te beleven. Voor alle
Westzaners. Maar met een grote en kostbare onderhoudsbeurt in het verschiet, doet het bestuur nu ook
een financieel beroep op de bewoners en bedrijven uit Westzaan. Het komende jaar start het daarom met
een crowdfundingsactie.
Al jarenlang is het onderhoud van dit
monumentale pand topprioriteit van
het bestuur van ’t Reght Huys. Zo is
het afgelopen jaar de oude Weeskamer flink onder handen genomen
met een schilderbeurt en een herschikking van het interieur. In de grote rechtszaal (boven) zijn alle stoelen
opnieuw gestoffeerd en in het hele
pand zijn nieuwe gordijnen opgehangen. Na inspecties door verschillende aannemers aan de buitenkant

van het gebouw, die gedurende het
jaar hebben plaatsgevonden, moest
het bestuur concluderen dat het voor
behoud van het pand noodzakelijk
is zo spoedig mogelijk het dak, de
goten en het timpaan - het houten
tableau op de gevel van het pand
met de Westzaanse vlaggen - te restaureren. Totale kosten: 200.000 euro.

ratie te kunnen financieren, kiest het
bestuur nu voor een tweesporenbeleid: aan de ene kant zal het waar
mogelijk subsidies aanvragen. Het
andere spoor bestaat uit het actief
benaderen van bewoners en bedrijven uit Westzaan voor crowdfunding.
Dit zal het aankomende jaar verder
uitgewerkt worden.

Na advies ingewonnen te hebben
bij diverse partijen hoe deze restau-

Joke Smit, bestuursvoorzitter van
Stichting ’t Reght Huys: ‘We willen het
Reghthuys graag behouden voor de
Westzaanse gemeenschap. We willen dat bewoners zich hier welkom
voelen en gebruik gaan maken van
het pand als een plek om elkaar te
ontmoeten. Ik verbaas me er steeds
weer over hoeveel Westzaners er nog
nooit bij ons binnen zijn geweest. Het
komende jaar zetten we ons dan ook
>> Lees verder op pagina 5

De redactie wenst u allemaal
een extra duwtje in de rug.
Fijne jaarwisseling en een
goed 2022

Een van de zolderpanelen die opgeknapt zijn
door vrijwilliger Frits Klerk.

Witte Vlinderweg 30A | 1521 PS Wormerveer | 075 621 64 88
06 40 21 81 11 | info@larsboot.nl | www.larsboot.nl
Openingstijden showroom: dinsdag en vrijdag 10.00-17.00 uur en uiteraard op afspraak.

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

Het team van
Hotel Restaurant ‘De Prins’
wenst u
fijne feestdagen en een
mooie jaarwisseling.

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.

Graag verwelkomen wij u in 2022 weer
in ons Restaurant.
Van woensdag t/m zondag kunt u bij ons
afhaalmaaltijden bestellen, voor meer informatie
zie onze website. www.deprins-westzaan.nl.
Wij zijn gesloten van maandag 27 december t/m
dinsdag 4 januari.
Woensdag 5 januari zijn wij weer geopend.
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Zaanweg 116, 1521 DR Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

De koning en het meisje
Een koning wordt verliefd op een arm meisje. Het veroveren van haar hart is een stuk moeilijker dan het op het eerste gezicht lijkt.
In een land hier ver vandaan, in een lang vervlogen tijd, leefde een koning. Hij was machtiger dan
iedere andere koning. Er was nog nooit een koning
geweest die zo machtig was als hij en het zou nog
lang duren voordat er weer zo’n machtige koning
ten tonele zou komen. De politici in zijn koninkrijk
hadden veel respect voor hem en het volk keek
naar hem op. Niemand in het hele land durfde de
koning ooit tegen te spreken. Dat zou ook zinloos
zijn, de koning was immers de slimste mens van het
hele koninkrijk. Pas millennia later zou er weer een
koning zijn die zoveel wijsheid bezat.

en stond lange tijd in de file op de stadsring. Daarbij kwam nog dat er wegwerkzaamheden in het
centrum waren, waardoor de koning via de armste
buurt van de stad moest omrijden.
De vertraging stemde de koning humeurig, totdat
zijn oog bleef rusten op een armoedig steegje aan
de overkant van de weg. Zijn hart ging sneller kloppen, zijn mondhoeken krulden op en zijn anders
zo strenge ogen smolten als sneeuw voor de zon.
In het steegje stond namelijk het mooiste meisje
dat de koning ooit gezien had. Ze had oude kleren
aan en haar gezicht zat vol vette vegen, maar dat
zag de koning niet. Hij zag slechts het glinsterende
licht in haar ogen. De liefde die geen enkele edele
vrouw bij hem had kunnen oproepen, ontsproot
nu in het diepste van zijn koninklijke hart. Enigszins
geschrokken van de gevoelens die hij nooit eerder
had, besloot de koning om niets te zeggen tegen
de koetsier en de dienstbode. Het gezelschap reed
dus door naar het gemeentehuis, alwaar de koning
het een en ander met de burgemeester besprak.
Vroeg in de avond keerde de koning terug naar het
paleis.
Die nacht deed de koning geen oog dicht. Hij kon
het meisje niet uit zijn gedachten krijgen. Tot over
zijn oren was hij verliefd. Als hij ooit een koningin
zou krijgen moest het dit meisje zijn, dat wist hij
zeker. Maar hoe moest hij zijn liefde aan dit meisje
verklaren? Vreemd genoeg bonden juist zijn macht
en rijkdom zijn handen. Hij kon het meisje natuurlijk met een knip van zijn vingers naar het paleis
bevelen. Hij kon haar hoofd kronen met juwelen en
haar kleden in de duurste kleren. Vanzelfsprekend
zou ze dan niet durven weigeren wanneer hij om
haar hand vroeg, maar zou ze ook echt van hem
houden? Zou ze dan blij zijn om zijn vrouw te zijn,
of zou ze in angst leven, rouwen om het leven dat
ze achterliet?

De koning was ook nog eens schathemeltje rijk. Hij
bezat prachtige paleizen, schatkamers vol schitterende juwelen en talloze trouwe bedienden. Hij
kreeg natuurlijk veel aandacht van de edele vrouwen in zijn koninkrijk, maar nooit was er een van
wie zijn hart sneller ging kloppen. Zo kwam het
dat de koning - die alles al had - nog maar één ding
wenste: een koningin.
Op een koude, donkere decemberdag moest de
koning naar de hoofdstad van zijn rijk om het een
en ander met de burgemeester van die stad te
bespreken. Hij droeg zijn dienstbode op om de
gouden koets rijklaar te maken. Nadat de dienstbode de paarden voor de koets had gespannen,
de ruiten ijsvrij had gemaakt, de banken had voorverwarmd (wat in die tijd nog handmatig moest
gebeuren) en de koetsier had wakker gemaakt,
vertrokken ze naar de stad. Hoewel het paleis waar
de koning op dat moment verbleef dicht bij de
stad was, werd het toch een lange reis. Het gezelschap was midden in de ochtendspits vertrokken

Dit duivels dilemma hield de koning dagenlang
bezig. Steeds duidelijker wist hij dat hij de keuze
tussen de vrijheid van het meisje en zijn liefde voor
haar niet kon maken. Hij moest een manier vinden waarop beide behouden konden worden. De
koning riep zijn drie wijste raadgevers bijeen (uiteraard niet zo wijs als hijzelf, maar het was het proberen waard). Na dagen van discussiëren kwamen
ze met een oplossing: de koning kon vermomd als
arbeider naar het meisje toegaan om haar hand te
vragen. Als ze dan haar jawoord had gegeven kon
hij zijn ware identiteit onthullen. De koning was niet
tevreden met de oplossing. Hij zou immers tegen
het meisje moeten liegen. Ze zou niet weten met
wie ze echt zou trouwen. En als ze na de onthulling haar jawoord terug zou willen trekken zou ze
dat zeker niet durven. Niemand durfde de koning
immers tegen te spreken.

liefde de kloof die tussen hen bestond zou dichten.
Want alleen door liefde kan wat ongelijk is gelijk
worden. Maar hij kon het meisje niet verheffen tot
koningin zonder haar vrijheid te beperken. Ineens
wist hij het! Hij moest het meisje helemaal niet
verheffen, maar zichzelf verlagen. Niet vermomd
als arbeider haar hand vragen, maar echt arbeider
worden. De koning moest een totaal nieuwe identiteit aannemen.
Die nacht nog deed de koning in het geheim
afstand van de troon, gaf al zijn rijkdommen weg
en kleedde zich als arme burger. Hij betrok een
klein huisje in de stad en besloot timmerman te
worden. Tijdens zijn werk overdag en zijn vrije tijd
in de avond zou hij de mensen uit de buurt leren
kennen. Hij zou hun interesses delen en hun taal
leren spreken. Hij zou hun voedsel eten en hun
drank drinken. Hij zou hard werken en weinig verdienen. En als hij er dan helemaal bij hoorde, als het
timmermanschap geen vermomming meer was
maar zijn identiteit, dan zou hij het meisje leren
kennen. En als ze dán verliefd op hem zou worden
zou hij haar ten huwelijk vragen.
Wat een gok! Het meisje kon natuurlijk verliefd
worden op de ex-koning, maar hij kon het meisje
ook voor eeuwig verliezen. Het was haar vrije
keuze. Zo’n vrije keuze gaf een andere Koning
ook aan ons. En dat is natuurlijk waar dit verhaal écht over gaat. Dat is waar Kerst over gaat.
Kerst, dé komst van Koning Jezus in de kribbe van
Bethlehem, Hij die zich vol liefde gaf aan Zijn ‘meisje’. Nu rest alleen nog de vraag wat het meisje doet.
Wijst ze de liefde van de ‘Koning die timmerman
werd’ af, of beantwoordt ze Zijn liefde en leven ze
nog lang en voor altijd gelukkig? De keuze is aan jou!
Filippenzen 2:5-6
Jezus Christus was aan God gelijk. Maar Hij vroeg niet
om de hoogste macht en eer voor zichzelf. Nee, Hij
gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als Méns op aarde.
Naar een parabel van Søren Kierkegaard.

De koning wilde een vrouw, een echtgenote, een
gelijke. Hij wilde dat ze vergat dat hij koning was en
zij een simpel meisje. Hij wilde dat de wederzijdse

Ingezonden door Bert Bax, lid van de Christelijke
Gereformeerde Kerk Westzaan.
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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 prachtige zeeaster houdt
van brak water
Het was op 21 november met weer genieten bij de maandelijkse sessie
rietharken in het Westzijderveld, georganiseerd door Staatsbosbeheer,
de OBW (verenging Ongeschonden Behoud Westzijderveld) en de Zaanse
Vogelwacht. Bij dit echte natuurevenement waren we deze keer met wel
meer dan 36 vrijwilligers. Onder leiding van boswachter Jurrian Boutsma werden de enthousiaste veldwerkers een stukje wijzer gemaakt in de
wonderen van de natuur. Jurrian vertelde uitgebreid over de zeeaster,
de plant die zo kenmerkend is voor de verbrakking van ons landschap.

Zeeaster, of zulte, is een plant uit de
bekende asterfamilie. Het is een composiet, wat wil zeggen dat de bloem
eigenlijk bestaat uit een heleboel
bloementjes samen. In het midden
buisbloemen en langs de rand lintbloemen. De bloemen zijn meestal lila
met soms een gele kern. Ze bloeien
van juli tot september/oktober. Er zijn
ook planten, waarbij de blauwe lintbloemen ontbreken. Deze komen
vooral voor op grond met een relatief
hoog zoutgehalte. De zeeaster is een
goede nectarplant. De voor een vlieg
bijzonder mooie zulteboorvlieg leeft

De zeeaster hoort bij de composietenfamilie.

>> Vervolg van pagina 1
in om zoveel mogelijk mensen uit te
nodigen voor verschillende events
en bijeenkomsten. Dan kunnen zij
met eigen ogen zien hoe prachtig
dit gebouw is en welke mogelijkheden het biedt voor allerlei vormen
van samenkomen.’
Het gebouw, dat bestaat uit een
aantal zalen van verschillende
grootte, leent zich voor vergaderingen, lezingen, concerten en
kleine theateroptredens, yoga en
bezinningsbijeenkomsten, huwelijksvoltrekkingen, opbaringen en
uitvaartplechtigheden. Joke Smit:
‘Het doet recht aan mensen die
zich willen ontspannen, verbinden, zich willen laten vermaken

De zoutminnende zeeaster (Tripolium
vulgare) is, zoals de naam al verklapt,
een echte soort van de kust. De kleurrijke plant is veelvuldig te vinden in
het Westzijderveld. Daarmee is het
een mooie indicator van brak water,
net als het helaas sterk afgenomen
lepelblad. Langs het Riettoppad
waren de zeeasters tot in oktober
nog goed te bewonderen. Ze zijn nu
helaas al verdord.
Na de jaren dertig van de vorige eeuw
is het zoutgehalte in de Westzaanse
polder geleidelijk afgenomen, of,
anders gezegd, verzoet. Dat is gekomen doordat de afsluitdijk werd aangelegd en de Zuiderzee IJsselmeer
werd. Er zijn nog wel hier en daar een
paar verspreide gebieden waar hij
groeit. Vooral op plekken waar nog
diepliggend zout kwelwater te vinden is. Hier gedijt de zeester het beste
(zie kaart). Zeeaster groeit vaak samen
met zeekraal en andere zoutminnende planten. In de bloeitijd vallen
de planten extra op, zoals ruim een
maand geleden nog te zien was.

én die gekend en gehoord willen
worden.’Smit roept alle Westzaners
dan ook op vooral eens een kijkje te
komen nemen op een van de georganiseerde bijeenkomsten en events
voor de komende tijd. De evenementenkalender zal voor 2022 verder
uitgewerkt worden, zodat er voor
iedereen, jong en oud, een leuke
gelegenheid en aanleiding is om een
keertje langs te komen. En, mocht je
zelf iets willen organiseren dat past
binnen de bovengenoemde activiteiten van ’t Reght Huys (denk aan een
vergadering, lezing, tentoonstelling
of intiem optreden), kun je de locatie
zelf ook voor een dag(deel) huren.
Kijk voor alle mogelijkheden op de
vernieuwde website www.reghthuyswestzaan.nl.

CROWDFUNDING
is een vorm van
financiering waarbij een beroep
wordt gedaan op
de ‘crowd’ oftewel
het publiek om een kredietbehoefte
ingevuld te krijgen. In dit geval doet ’t
Reght Huys een beroep op alle Westzaners en Westzaanse bedrijven om
geld te doneren voor het aankomend
groot onderhoud. Het komende jaar
zal er elke maand in De Wessaner
een update gegeven worden van
deze crowdfunding, inclusief een
QR-code waarmee je direct online
op de crowdfundingspagina komt
van ’t Reght Huys. (Zie ook hierboven: scan de QR-code met de camera
van je mobiele telefoon of tablet
en kom direct op de pagina waar je

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

Boven: Verspreidingskaart van de zeeaster.
Onder: Boswachter Jurrian Boutsma.

op de zeeaster. De rups van de astermonnik (een soort nachtvlinder) eet
de planten op. Als de rups bovenin
komt en van de bloemen begint te
eten, wordt hij fel roze.
Na de bloei worden vruchten
gevormd. De vrucht is een nootje dat
twee weken kan blijven drijven. De
zaden ontkiemen alleen als het zoutgehalte van de bodem laag genoeg is,
zoals in onze polder. Alleen dan kunnen ze water opnemen voor het in
gang zetten van de kieming. Ondergronds vormen de planten aanvankelijk een uitgebreid wortelstelsel met
wortelstokken die later gedeeltelijk
verrotten. Dit heeft tot gevolg dat
planten die bij elkaar staan eigenlijk
één plant of kloon vormen.

kunt doneren). Daarnaast zullen er
diverse events en bijeenkomsten
worden georganiseerd om verschillende groepen in de Westzaanse
gemeenschap te activeren. Wil jij
meer weten over de acties of over de
crowdfunding van het ’t Reght Huys?
Bel dan met 06-2953 7739 (Joke
Smit, bestuursvoorzitter) of mail
naar info@reghthuyswestzaan.nl.
HET EVENEMENT OP 17 DECEMBER
dat eerder aangekondigd is, komt
door de coronamaatregelen helaas
te vervallen. Wil je op de hoogte
blijven van het evenementenprogramma en/of wisselingen daarin
vanwege corona, volg ons dan op
Facebook (Reghthuys
Westzaan).
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GV Jahn pakt 19 medailles
Na anderhalf jaar mochten de meiden eindelijk
weer een wedstrijd turnen. Hopelijk krijgt deze
eerste competitiewedstrijd nog vervolg in januari en maart. De turnsters van GV Jahn hebben
ondanks dat er geen wedstrijden waren, heel hard
doorgetraind. Dit was dan ook te zien in de resultaten. Er werd tijdens de lockdown online getraind.
Later werd er in kleinere groepen getraind en er
werd zelfs buiten getraind, in weer in wind.
Foto: Een deel van de medaillewinnaressen.
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De trainsters denken altijd in mogelijkheden, waardoor de turnsters zo goed mogelijk bijblijven in
hun kracht en lenigheid. Dit zijn belangrijke factoren bij het turnen. Door deze aanpak werden er
in het eerste competitieweekend veel medailles
behaald. Ook werd er een onderlinge wedstrijd
georganiseerd voor de allerjongste meiden tussen
de 5 en 8 jaar tussen Jahn en Turncademy Wormer.
Hierbij is de setting wat losser en minder competitief, maar zeker niet minder leuk!
De medailles die zijn behaald: Goud voor Jill, Zoë,

Chafina, Chenoa, Eva, Jennifer en Nyah. Zilver voor
Daphne M, Elin, Plume, Louise, Xenia, Lotte en Isa.
Een bronzen plak voor Rhomee, Amber en Tiana. Er
waren ook twee medailles voor Thirza en Daphne
S voor hun vierde en vijfde plaats. Helaas is inmiddels weer bekend gemaakt dat er na 17.00 uur niet
getraind mag worden, maar dit houdt deze groep
niet tegen. Zij trainen alweer keihard op verschillende manieren om het aantal medailles in januari
te kunnen evenaren of verbeteren.

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

Chemie op de zuidoever

door WILLEM TIP/deel 62
beeld: Digitale Beeldbank

Het groeipool-denken was ondanks de toenemende aandacht voor het milieu niet meteen
weg. De hoop op nieuwe stuwende industrie was nooit ver weg. De chemie, de economische
motor van Rotterdam, stond nog steeds hoog aangeschreven. In 1971 vestigde zich na lang
onderhandelen aan de zuidoever een olieraffinaderij (Mobil), de eerste chemiereus op Amsterdams grondgebied. Haar grondstoffen betrok ze nog met een pijpleiding uit Rotterdam. Daar
legden de olietankers aan. Sindsdien kon de Zaanstreek bij zuidenwind kennis maken met de
gassen die de raffinaderij onvermijdelijk uitstootte. De hinder vond men echter niet onoverkomelijk. Rotterdam en Pernis leefden er immers al jaren mee.

van Zaanse boeren mocht enige tijd niet worden
verkocht. Daarna bleek het toch onvermijdelijk om
de installatie te sluiten (april 1990). Het Zaanse huisvuil ging sindsdien naar Amsterdam en nog later
naar de huisvuilcentrale van Alkmaar. Langs het
Noordzeekanaal bleef alleen een somber en lelijk
betonnen staketsel over.

Ernstiger waren de problemen die men verwachtte
van een andere chemische vestiging die Amsterdam ook wilde binnenhalen. De beoogde komst
van de zwavelkoolstoffabriek Progil bracht zowel
in Amsterdam zelf als in de Zaanstreek menige pen
in beweging. Raadsleden uit Westzaan trokken
medio 1969 naar het Amsterdamse gemeentehuis.
Daar was de gronduitgifte voor de fabriek aan de
orde. Hun stem voegde zich bij die van hoogleraren, studenten, milieugroepen en Amsterdamse
raadsleden. Een van de Westzaanse bezoekers had
een klein flesje zwavelkoolstof bij zich. Wie wilde
weten waarover het ging, mocht ruiken. Onder
de aandrang van de wetenschappers en van veel
bezorgde raadsleden besloot het Amsterdamse
gemeentebestuur om de besprekingen met Progil
toch te staken. Het werd in de regio het eerste tastbare succes van het nieuwe denken over economie
en milieu.

Het Zaanse erfgoed stond in de naoorlogse herstelperiode duidelijk op het tweede plan. Toch werd
het niet helemaal vergeten. Het waren vooral de
Zaanse belangstellende burgers die het vuur brandend hielden. De vereniging De Zaansche Molen
kreeg na 1945 weer wat meer wind in de zeilen.
Ook het overige erfgoed, huizen, boerderijen, kerken verheugde zich in een toenemende aandacht.
In 1951 zag de Stichting Zaans Schoon het licht.
Zaans Schoon richtte een documentatiecentrum in
en trad steeds meer in het krijt tegen niet passende
nieuwbouwplannen.
Nauw verbonden met de opbouw van de Zaanse
Schans (1962-1976) was de Vereniging Vrienden van
de Zaanse Schans (1961) die later door ging als Vereniging Vrienden van het Zaanse huis (1976). Tezamen met de Vereniging Zaans Industrieel Erfgoed
vormde deze vereniging in de nieuwe eeuw de Vereniging Zaans Erfgoed (2004).

De inmiddels gesloopte vuilverbranding.

De Zaanse vuilverbranding

Feestelijk en in aanwezigheid van vele belangrijke
genodigden werden de ovens in 1976 geopend
door minister Vorrink van Milieuhygiëne. De zorgen kwamen in de jaren erna. De aanvoer per schip
vanuit de IJmond lukte niet. Daardoor moesten
de vuilniswagens zich behelpen met de smalle en
bochtige Westzanerdijk.
De dijk was voor al dit zware verkeer niet geschikt.
Bij de brug over de Westzaner sluis konden de zware vuilniswagens elkaar nauwelijks passeren. Als
oplossing stelde de gemeente daarom voor om de
Westzanerdijk dan maar aanzienlijk te verbreden
en de bebouwing eromheen te slopen.
De bebouwing rond Westzaner sluis bestond echter
uit een aantal historische houten panden, waaronder een rijksmonument. De Zaanse gemeenteraad
liet zich overtuigen dat sloop niet haalbaar en niet
nodig was. De verbreding ging niet door. De historische houten woningen werden in de volgende
jaren de een na de ander gerestaureerd.

Ook na het terugwijzen van Progil stond echter
het milieu nog niet voor iedereen vooraan. In 1976
voltooide de gemeente Zaanstad in de Zaandammerpolder een forse vuilverbrandingsinstallatie.
Vuil uit de hele regio, tot aan IJmond zou er kunnen worden verwerkt. De bouwplaats was bewust
gekozen, aan een zijkanaal dat van het Noordzeekanaal leidde naar de Westzanersluis. Aanvoer
per schip zou daardoor ook mogelijk moeten zijn.
Volgens de ontwerpers was de installatie volstrekt
veilig. Ze veroorzaakte geen hinder en geen luchtverontreiniging.

De vuilverbranding was, zo bleek na 1976, ook veel
te groot opgezet. Dat betekende voor de inwoners
van Zaanstad lange tijd (tot 1988) hoge reinigingsrechten, veel hoger dan in de IJmond. De schoorsteen bleek ten slotte door afkoeling van de rook
het giftige dioxine uit te stoten, een technisch
gebrek dat niet eenvoudig was te verhelpen. Dioxine was gevaarlijk voor de volksgezondheid. Een
giframp met deze stof had in het Indiase Bhopal in
1984 talrijke mensenlevens geëist. Het gemeentebestuur nam het zekere voor het onzekere. De melk

Petrochemische industrie op de zuidoever.

Zaans erfgoed

De streekgeschiedenis die in de eerste helft van de
eeuw goeddeels was blijven liggen, werd vooral
na 1970 steeds meer bestudeerd. Het Zaanse landschap kreeg de zorg van verenigingen zoals het
Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (1971), de vereniging tot Ongeschonden Behoud Westzijderveld (1981) en de al veel eerder opgerichte Zaanse
Vogelwacht (1943). Historische verenigingen zagen
vooral na 1980 het licht: in Westzaan (1983), Krommenie (1996), Wormerveer (2002), Koog-Zaandijk
(2008), Assendelft (2008) en uiteindelijk ook in
Zaandam (2018).

De vereniging tot Ongeschonden Behoud Westzijderveld aan
het werk.
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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

Wij hebben jou nodig
Ja jou! Om het klussenteam te versterken van ons
mooie dorpshuis De Kwaker. Ben je gepensioneerd
en heb je genoeg van boodschappen doen? Meld je
dan aan bij onze klussenploeg. De werkzaamheden
bestaan uit bomen snoeien, schilderwerk, elektra,
klein timmerwerk et cetera. De klusjes worden uitgevoerd op woensdagochtend van 9.00 tot 12.00
uur, eenmaal in de 14 dagen. Wij hebben de hulp
echt nodig, ook in 2022. Ben je nieuwsgierig, kom
dan eens langs voor een kennismaking. De koffie
staat klaar.
namens het klussenteam, Kees Heinis

terug in de originele verpakking of in een lege fles
en breng het naar de container.
Wat mag in de container?
• olijfolie
• frituurvet (vast)
• frituurolie (vloeibaar)
• grote restjes olie en jus uit de pan
• olie van fetakaas en zongedroogde tomaatjes
Wat mag er niet in?
• minerale olie zoals motorolie
• lege verpakkingen
• ander afval

Snertdag 8 januari
Traditioneel op de tweede zaterdag van januari is er
vanaf 12 uur weer een snertdag in De Kwaker. Als
het weer kan en mag wordt dit een middag met
gratis snert en allerlei leuke activiteiten, misschien
wel met live-muziek! Niets is zeker, maar we zitten niet stil en hopen je deze dag te ontmoeten.
Hou onze site www.dorpshuis-westzaan.nl in de
gaten voor de meest actuele informatie, of bel
begin januari 075-6310 352.
Vet goed bezig
We hebben een vetinzamelpunt bij De Kwaker.
Hiermee steun je het milieu en De Kwaker! Van frituurvet en plantaardige oliën wordt biobrandstof
gemaakt. Hierdoor hoeven we minder fossiele olie
uit de natuur te halen. En biobrandstof heeft 95%
minder CO2-uitstoot. Door het te laten recyclen ben
je duurzaam bezig en help je het milieu schoner te
maken. Dus giet na het frituren het afgekoelde vet

Burgemeester en wethouders van Zaanstad
maken bekend dat met ingang van 2 december tot en met 12 januari ter inzage liggen:
het ontwerpbestemmingsplan Hoogspanningsverbinding lint Westzaan (identificatienummer NL.IMRO.0479.STED3867BP-0201)
en het m.e.r.-beoordelingsbesluit (besluitnummer 2021/13677).

Op 15 januari starten we onder leiding van fotograaf
Pieter Harbering een fotoworkshop van zes lessen.
De lessen zijn op zaterdagen van 10.00 tot 13.00 uur.
De eerste workshop op 15 januari (bij voldoende
deelname) is van 10.00 tot 16.00 uur, dus lunchpakket mee.

In het lint Westzaan liggen een aantal woningen onder een hoogspanningsverbinding. De
gemeente heeft met subsidie van het Rijk de
woningen aan de J.J. Allanstraat 116, 119-121 en
125 aangekocht. Dit ontwerpbestemmingsplan
voorziet in het vervallen van de woonbestemming en maakt nieuwe gemengde functies
mogelijk die passend zijn onder een hoogspanningsverbinding. De ontwikkelingen van Jongwijs in het monument aan de J.J. Allanstraat
119-121 is hier een mooi voorbeeld van.
De bovengenoemde besluiten en bijbehorende
stukken liggen ter inzage als pdf-bestanden
op de gemeentelijke website: www.zaanstad.
nl (zoekterm ‘bestemmingsplan’). Wilt u meer
informatie of wilt u papieren stukken inzien? Vult
u dan het contactformulier in op www.zaanstad.
nl, dan nemen wij contact met u op. Vanwege de
coronacrisis wordt er geen inloopavond georganiseerd. In plaats daarvan kan op verzoek een
mondelinge toelichting op de ter inzage gelegde stukken worden gegeven. Ook wordt eenieder in de gelegenheid gesteld vragen te stellen.
Een verzoek of vraag kunt u mailen aan ontwerpbestemmingsplan@zaanstad.nl.
Gedurende de termijn van de terinzagelegging
kan een ieder een zienswijze over het ontwerp
bestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijke
zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan
moeten gestuurd worden naar burgemeester en
wethouders van Zaanstad, postbus 2000, 1500
GA Zaandam, onder vermelding van ‘zienswijze
bestemmingsplan Hoogspanningsverbinding
lint Westzaan’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een mail sturen naar
ontwerpbestemmingsplan@zaanstad.nl,
dan
nemen wij contact met u op. Digitaal verzonden
zienswijzen (bijvoorbeeld per e-mail) worden
niet in behandeling genomen.

Je hebt een systeemcamera nodig of een digitale
spiegelreflexcamera, een statief, doorzettingsvermogen en een goed humeur. De kosten zijn € 125,
inclusief koffie en thee. Wil je uitgebreidere informatie over deze leuke en leerzame workshop? Mail
dan even naar info@dorpshuis-westzaan.nl of bel
075-6310 352.

Wanneer komt De Wessaner
in 2022 uit?

:

Vlnr: Bob Korver, Dick de Vries, Kees Heinis, Gerrit Jan Molenaar,
Ruud Vollenga, Paul van Deursen en Gerrit Volkers. Afwezig:
Henk Wal. Foto: Fred Eerenberg.

Ontwerpbestemmingsplan Hoogspanningsverbinding Westzaan

De enige echte
Westzaans vlag
Op maandag t/m
vrijdag is De Kwaker
geopend van 8.45
tot 11.00 uur. Maya
van Fitcircuit is er
dan en je kunt bij
haar een vlag kopen.
Ook kun je altijd de
voicemail inspreken
op 075-6310 352. Of
een bericht sturen
via Facebook. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak te maken. Formaat
vlag 100 x 150 € 25, formaat 150 x 225 € 40, bootvlaggetje € 10.
Workshop Fotografie, haal zoveel mogelijk uit
je toestel
Iedereen maakt 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. Met een simpele uitleg en veel oefenopdrachten komt het helemaal goed. Want hoe maak
je nou een mooie landschapsfoto, een goede foto
van personen of van een stad? In deze workshop
leer je het allemaal.

20 januari
24 februari
24 maart
21 april
19 mei
23 juni

21 juli
22 september
20 oktober
24 november
15 december
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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

Dries Bessels:
‘Ik maak dit ten behoeve van kinderen met kanker’
Dries Bessels (61) woont met Marion
Flimm (57) en hun drie honden op Weiver
43. Naast zijn baan als IT-architect is hij
houtbewerker en begeleidt hij motorrijders op Route 66.

trouwens ook, maar dan als coördinator binnen de
IT. In 1994 zijn we getrouwd.

Waar ben je geboren?

En je bent begeleider van motorrijders
op Route 66 in Amerika.

Tot mijn diepe spijt ben ik opgegroeid op de Veluwe. In Epe. Toen ik twintig was ben ik naar Amsterdam gevlucht. Ik heb voor mijn werk veel gereisd,
heb nog een tijd in Londen lesgegeven en ben heel
blij dat ik nu in Westzaan woon.

Klopt. Ik ben voorzitter van de Nederlandse Route
66 Association. In twee weken tijd rijden we 4500
km van Chicago naar Los Angeles. Ik heb het al
veertien keer gereden. Ik geef onderweg geschiedenisles, wijs de mensen op bezienswaardigheden
en kan er veel over kan vertellen. Overal kom ik
daar vrienden tegen die ik gaandeweg heb leren
kennen. Amerika is een fascinerend land, leuk voor
vakanties, maar ik zou er nooit willen wonen. Amerikanen zijn zo gek als een ui. Ik heb een reisgids
gemaakt met veel kaartjes en foto’s: ‘Het begin, het
einde en de reïncarnatie’.

Hoe zijn jullie hier terechtgekomen?
We woonden eerst in het Centrum van Amsterdam
en later in Nieuw West, maar daar is het niet leuk
meer. We waren ingeloot voor een bouwproject
hier aan de Zuid, maar toen Marion op Funda dit
huis tegenkwam hadden we geen tweede bezoek
meer nodig. Het heeft alles: een afgesloten tuin
waar de hondjes vrij rond kunnen lopen, een
inpandige garage voor de motor, een goede werkplek en een grote werkplaats achterin de tuin. We
zijn hier zeer tevreden.

Hoe ben je daartoe gekomen?

Hoe heb je Marion leren kennen?
Zij komt oorspronkelijk uit Frankfurt. In 1987 werkten we voor hetzelfde internationale computerbedrijf. Nog voor de komst van internet was het voor
luchtvaartmaatschappijen heel duur om voor de
paar uur dat ze hun incheckbalies gebruikten een
datacommunicatielijn te huren van zeg New York
naar Amsterdam. Veel maatschappijen hebben
toen een gezamenlijk netwerk opgericht om die
kosten te delen.

Waar heb je voor geleerd?

gaan we met zo’n 150 motormannen verkleed als
kerstman in Utrecht rondrijden om ook daar geld
voor kinderen met kanker op te halen. Dat idee is
ontstaan omdat een van hen een buurjongen had
die in dat Centrum kwam te liggen. Vorig jaar hebben we € 25.000 kunnen overhandigen.

Qua werk ben je behoorlijk geswitcht.
Als je dat niet doet kun je op een plek verzanden.
Of werkloos raken. Bij Sita reisde ik door heel Europa om problemen op te lossen waar lokale mensen
niet uitkwamen. Dan kun je wel zeggen: ik wil weer
zo’n baan, maar daar zijn er niet veel van. Na een
tijdje had ik het ook wel gezien, hoor. Vloog ik ’s
ochtends vroeg naar Stockholm, zat daar een dag
en ’s avonds vloog ik weer terug. De volgende dag
vloog ik naar Praag. Buiten zo’n kantoor zie je verder niets. Dan is het prettig om weer lekker thuis
te zijn.

Voor verpleegkundige A (algemeen) en B (psychiatrisch). Ik heb vier jaar in de psychiatrie gewerkt en
ben overspannen weggegaan. Ik was daar toen nog
veel te jong voor. Had ik maar meteen een opleiding in houtbewerking gedaan, maar dat is achteraf. Mijn broer werkte voor een bedrijf waar ze een Heb je hobby’s?
van de eerste privé pc-projecten van Nederland Houtbewerken dus. Dat doe ik pas sinds we hier
deden. Via hem kon ik een Commowonen en ik die werkplaats heb.
dore 64 met allerlei randapparatuur
Ik maak spullen uit diverse stukjes
Kerstbomen,
op de kop tikken. Twee jaar later zag
hout, zoals o.a. deze schalen (www.
ik een advertentie van Maurice de een mini-bieb en bessels.org). En ieder jaar maak ik
Hond die iemand zocht voor een
onbewerkte kerstbomen uit palrommelmarkt
nieuw op te richten bedrijf. Ik werd
lethout. Ik geef ze weg en vraag
aangenomen, omdat ik inmiddels
de mensen een donatie te doen
als zeer ervaren werd beschouwd. Vervolgens ben aan het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Vorig
ik doorgestroomd naar computernetwerk Sita en jaar hadden we hier in de straat nog vijfendertig
heb daar tot 2000 gewerkt, totdat onze hele afde- bomen staan, nu zijn het er denk ik vijftig. Iedereen
ling boventallig werd verklaard. Sinds 2008 ben ik decoreert ze weer anders. Op 6 december hebben
IT-architect op het hoofdkantoor van het UWV bij we ze met z’n allen onthuld. Buren staan dan met
Sloterdijk. Operator systeemconfiguraties en fire- elkaar te praten of kennis te maken. Die komt met
wall rules. Niet boeiend. Ik werk 4x9 uur per week. soesjes en een ander met een pan glühwein. HartVolgend jaar ben ik officieel een ouwe lul en dan ga stikke gezellig. Het hout haal ik overal vandaan en
ik naar drie dagen in de week. Marion werkt daar wordt ook wel hier thuis gebracht. Op 18 december

Er bleek behoefte te zijn aan een Nederlandstalige
gids. Of dat ik die route zelf ben gaan rijden? In
2007 hadden we een kennis van begin dertig met
een jonge baby. Binnen een paar weken ging hij
van gezond naar dood. Een heel agressieve vorm
van leverkanker. Toen dacht ik: ik ga niet wachten
tot ik gepensioneerd ben, want wie weet haal ik dat
niet eens. De eerste keer dat wij Route 66 hebben
gereden was mijn mooiste vakantie ooit. Ik heb
een Harley-Davidson Electra Road Glide, een dikke
Harley dus. Comfortabel zitten, muziekje erbij, lekker pruttelen. Ik ben lid van een clubje in Alkmaar.
Ik gebruik niet graag het woord motorclub, want
daar kleeft veel negativiteit aan. Ik draag op mijn
jas wat speldjes die ik onderweg verzamel, ik heb
een baard en een pens van het zuipen. Als ik van
mijn motor afstap krijg ik nog wel eens de vraag of
ik een Hells Angel ben. Met gekleurde lampjes op
mijn motor heb ik met een paar jongens hier uit de
buurt meegereden tijdens de Sinterklaasintocht.
Echt ontzettend leuk.

Wat vind je belangrijk in het leven?
Een sociale omgeving, waarin je naar elkaar luistert
en bij wie je terechtkunt als je problemen hebt. Dat
je iets doet voor iemand, zonder dat daar meteen
geld tegenover hoeft te staan. In onze mini Bieb
voor de deur rouleren dagelijks zo’n veertig boeken. We hebben hier gezamenlijk in de straat ook
een rommelmarkt gehouden. Je was van wat rommel af en had er weer nieuwe rommel van je buren
bij, haha. Soms moet je even luisteren naar het
gezeur van een ander en een ander luistert weer
naar jouw gezeur. Maar dan heb je samen wel een
hartstik gezellige dag!
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

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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Het is bij schrijven van dit recept nog november maar opeens realiseer je je dat het al heel gauw
december is! Op dat moment schiet er van alles door je hoofd: Kerst en Oud en Nieuw! Wat gaan we
doen, waar gaan we heen, wie nodig je uit? En natuurlijk heel belangrijk, wat eten we? Qua gasten
is het beperkt, dat zit er dik in helaas. Maar wat eten betreft mag en kan je goed uitpakken. Hoe
leuk is dat! Als je tenminste van koken houdt. Zo niet, dan valt er tegen die tijd veel te bestellen.
Dit jaar gaan we op zijn Italiaans.

Zuccotto (bombe met chocoladekersenroom)
Nagerecht, bereiding: ± 1½ uur wachttijd: ± 5 uur
10 personen

Wat hebben we nodig:
• 100 gram zelfrijzend bakmeel
• 15 gram cacaopoeder
• ½ theelepel bakpoeder
• 125 gram witte basterdsuiker
• 125 gram zachte boter
• 2 eieren
• 55 gram amandelschaafsel
• 55 gram grof gehakte hazelnoten
Voor de vulling:
• 3½ dl slagroom
• 30 gram poedersuiker(gezeefd)
• 300-400 gram kersen ontpit ( uit een pot maar
wel goed uitgelekt)
• 100 gram bittere chocolade (fijngehakt)
Voor garneren:
• poedersuiker

de cake. Bekleed de puddingvorm met plasticfolie
en bekleed de vorm met de rest van de cake. Snij
de cake zo nodig bij tot de gewenste maat. Sprenkel
de cognac over de cakecirkel en de cake in de vorm.
Vulling: klop de slagroom stijf met de poedersuiker.
Schep de kersen, chocolade en geroosterde nootjes
erdoor. Schep het slagroommengsel in de puddingvorm en dek deze af met de cakecirkel. Leg een goed
passend bord op de cakecirkel en verzwaar het. Laat
de bombe ± 5 uur in de koelkast opstijven. Stort de
bombe op een schaal en bestrooi deze royaal met
poedersuiker of met cacaopoeder.

Bereiding:

Weetje:

Verwarm de oven voor op 190°C. Zeef bakmeel,
cacao en bakpoeder. Klop de basterdsuiker met de
boter en eieren tot een luchtig mengsel. Spatel het
bak-meelmengsel erdoor. Schep het mengsel in
een bakvorm (30x30) en bak 15-20 min, in het midden van de oven tot het deeg gerezen is. Keer het
gebak op een rooster en laat het afkoelen. Rooster
de amandelen en de hazelnoten op laag vuur. Blijf
erbij zodat het niet te hard gaat. Steek daarna met
de bolvormige puddingvorm (1,2 liter) een cirkel uit

Deze Italiaanse taart heet zuccotto (zucca =pompoen) vanwege de bolle vorm. Het heeft zijn oorsprong in Florence. Er wordt algemeen aangenomen
dat het is geïnspireerd op de koepel van de Duomo
van Florence (de belangrijkste kathedraal van de
stad). Zuccotto is een semi-bevroren gekoeld dessert. Het kan ook worden ingevroren en vervolgens
ontdooit voordat het wordt geserveerd.

Uitslag
Zonnebloemloterij 2021
Allereerst wil ik alle vrijwilligers die op wat
voor manier dan ook geholpen hebben om
dit jaar de Zonnebloemloterij tot een tevreden resultaat te brengen, hartelijk bedanken voor hun inzet! Leuk is te melden dat in
de wijk tussen De Palmboomstraat en Het
Welvaren een Landal-cheque van € 350,00
is gewonnen. Verder is er in Westzaan vier
keer een prijs van € 15,00 gevallen. Voor ons,
landelijk gezien kleine dorp, best een leuk
resultaat!
Helaas is de geplande theatershow Christmas
Carols op 11 december in de Taborkerk in Purmerend geannuleerd. We willen begin 2022 proberen om wat kleinschalige uitjes te organiseren
en onze vaste gasten krijgen daar bericht over.
Hopelijk kunnen we later in het jaar weer wat
meer.
Anneke van ’t Hoff-Martens
06-2442 1811
secretaris Zonnebloem Westzaan

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

De Huiskamer Online van start
Vanaf 22 november kunnen inwoners uit
Zaanstad online begeleiding krijgen bij De
Huiskamer Online, een initiatief van het
Sociaal Wijkteam. Iedereen is welkom. Ook
als een inwoner bijvoorbeeld dak- of thuisloos is, psychische problemen heeft, burnoutklachten heeft of wanneer hij of zij zich
eenzaam voelt en graag in contact wil komen
met anderen. Bij De Huiskamer kunnen inwoners gratis inlopen voor een goed gesprek,
een kop koffie of een activiteit. Allemaal
begeleid door een ervaringsdeskundige en
een medewerker van het Sociaal Wijkteam.
Moeilijk het huis uit?
Maar soms is het wat lastiger om het huis uit te

komen. Iemand zit bijvoorbeeld niet lekker in
zijn vel of vindt het lastig om naar een locatie
te komen. Wanneer er wel behoefte is aan even
contact met anderen of online begeleiding dan
kunnen inwoners uit Zaanstad vanaf 22 november iedere maandag en woensdag ochtend vanaf 9.00 uur inloggen bij De Huiskamer Online. Zo
kun je direct inloggen vanaf jouw eigen keukentafel of bank, supersnel en persoonlijk.

inloggen via je telefoon. Voor de beste ervaring
kun je dan de app Microsoft Teams downloaden.
Voor meer informatie over De Huiskamer en De
Huiskamer Online kun je naar www. Swtzaanstad.nl/de-huiskamer of neem contact op met
het Sociaal Wijkteam bij u in de buurt.

Gratis en simpel
Inloggen bij De Huiskamer Online is gratis en
simpel. Ga naar www.swtzaanstad.nl/de-huiskamer en volg daar de inlogstappen. Je hebt geen
ervaring nodig met computers en je hoeft ook
geen bestanden te downloaden. Je kunt ook
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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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Sinterklaas en zijn pieten bij vvv Westzaan
Vanaf zaterdag 13 november was Sinterklaas
weer in het land. Hij vond het zo gezellig tijdens
de mooie avondintocht door Westzaan, dat
de Sint bedacht om samen met enkele pieten
gelijk op maandag 15 november langs te gaan
op de training van vvv Westzaan. Sinterklaas
heeft goed opgelet tijdens de training van onze
jongste jeugd. Zelfs zo goed dat vvv Westzaan
heeft gevraagd of hij trainer wil worden bij ons.
Jammer genoeg had de Sint het deze periode
te druk met het rondbrengen van pakjes en
op 6 december is hij natuurlijk weer terug naar
Spanje gegaan.
Tijdens de voetbaltraining deden de pieten ontzettend goed mee. Hier zit dus nog wel wat voetbaltalent tussen, ze kunnen zo meedoen met de
wedstrijden. Natuurlijk werd er iets lekkers uitgedeeld aan alle aanwezige kinderen. De pepernoten
en chocoladeletters werden door sommige kinderen tijdens de training al in de mond gestopt. Vvv
Westzaan wil de Sint en zijn pieten heel hartelijk
bedanken voor hun bezoek. We hebben ze allemaal
direct uitgenodigd voor volgend jaar. De Sint vond
het zo gezellig in Westzaan dat hij volgend jaar zeker
weer langs wil komen! Wij hopen dat alle Westza-

ners een leuke sinterklaasperiode hebben gehad.
Wij wensen alle Westzaners veel sportiviteit, gezelligheid, gezondheid en geluk deze kerst. We hopen
jullie snel allemaal weer te zien op ons complex.
bestuur vvv Westzaan,
Laurence Berghouwer

Het levert zowel de vereniging als de Westzaner
die de kerstboom inlevert een leuk centje op. Per
ingeleverde kerstboom krijg je 20 cent. En nog
belangrijker, we zorgen er met zijn allen voor dat
het straatbeeld van Westzaan netjes blijft. Dus
noteer zaterdag 8 januari in de agenda. Op deze
dag kunnen de kerstbomen worden ingeleverd op
de volgende locatie en tijd:
Zaandam
13.00-13.15 uur
Westzaan
13.25-13.45 uur
13.55-14.15 uur
14.20-15.00 uur

Westzanerdijk bij parkeerterrein
Aldi
Veldweg/Kanaaldijk
Zuideinde hoek ’t Hoenstraat
Torenstraat bij het schoolplein

Alvast bedankt mede namens het bestuur
van vvv Westzaan

Kerstbomenactie
Ook dit jaar werken vvv Westzaan en HVC samen
om de kerstbomen uit Westzaan te verzamelen. De
kerstbomen die worden ingeleverd via vvv Westzaan worden door HVC verwerkt tot compost.

Pietentennis bij TV Westzaan
Op zaterdag 20 november organiseerden we bij TV
Westzaan het jaarlijkse festijn rondom sinterklaastijd: het Pietentennis! Om 15.00 uur verzamelden
50 enthousiaste, maar toch ook wel zenuwachtige
kinderen zich op de tennisbaan. De wind waaide
door de bomen en het was in het begin wat guur,
maar vol verwachting klopten de kinderharten,
want de trainer had gezegd dat hij Sinterklaas een
brief had gestuurd waarin hij gevraagd had of er
twee tennispieten beschikbaar waren om langs te
komen. Beginnen maar met een goede warmingup op muziek dan. Maar na tien minuten was er nog
steeds geen Piet te bekennen. De sinterklaasliedjes
werden vervolgens uit volle borst gezongen, zodat
de Pieten misschien op het geluid af zouden kunnen komen. En ja hoor, twee coole Pieten kwamen

aangescheurd op de scooter! De pepernoten vlogen in het rond en werden gretig van de grond
geraapt. Het was tijd om echt te beginnen.
Zes onderdelen moesten door de kinderen worden
afgewerkt, zodat ze een felbegeerd Pietendiploma
konden verdienen. Bij het pakjes gooien klonk
menigmaal luid gejuich als er weer een hele stapel
pakjes van de tafel werden gekegeld. Het zaklopen
is altijd een succes, maar het pepernoten sjoelen
was toch meer in ‘trek’. Letterlijk trek dus, want de
pepernoten die door de gaten werden gesjoeld
verdwenen daarna rechtstreeks in de mond.
Na een kleine pauze met heerlijke warme chocomel en linomade was het tijd voor de pepernotenrace, de pakjesestafette en uiteraard werd er ook
nog getennist met en tegen de Pieten.

In de uitnodiging aan alle jeugdleden was ook een
kleurplaat bijgevoegd. Voor degenen die het mooiste hadden gekleurd was er nog een leuke prijs.
Na een zeer geslaagde en hartstikke gezellige middag werden alle kinderen met het Pietendiploma
en een chocoladeletter beloond en kon iedereen
tevreden en voldaan huiswaarts.
Groeten van de trainer
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De lekkerste kazen
en wijnen

BIJLES VOOR
ELK NIVEAU

Wij hebben ze!

CONTACT:
-PLACE2BIJLES@GMAIL.COM
TEL: 0637354097

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!

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

info@gitaarlesaandemiddel.nl
www.gitaarlesaandemiddel.nl

ADVERTEERDER UITGELICHT
TEKST EN BEELD - ROLF STIGTER

Restaurant de Waterraaf
Chefkok Sylvester van Westrop wordt in Westzaan en omstreken steeds vaker herkend. En niet
alleen omdat hij er geboren en getogen is. Maar ook omdat hij met Simon Douw havenrestaurant De Waterraaf startte en hij daarnaast ook nog eens vrijwel wekelijks op de Jongwijs
soepfiets te vinden is, en daarmee buurtbewoners van een verse soepmaaltijd voorziet. En
dan is er ook nog het grotere project Jongwijs, dat zich zal vestigen in het rijksmonument op
JJ Allanstraat 119-121. Hoog tijd om eens polshoogte te gaan nemen.

Jongwijs
Ik spreek Sylvester op het terras van de Waterraaf,
dat hij met Simon Douw opende in maart 2021.
Gelukkig heeft het een terras, dat een goed uitzicht
op de jachthaven biedt en waar wij in een prettig
oktoberzonnetje hebben plaatsgenomen. Sylvester vertelt mij over de plannen voor Jongwijs, die
eigenlijk al eerder startten dan die voor De Waterraaf. In de monumentale bakkerij uit 1685 midden
in Westzaan komt een restaurant, bakkerij, B&B en
picknicktuin. De naam Jongwijs suggereert al dat
hoe de plek wordt ingericht en wat er gekookt gaat
worden recht doet aan de geschiedenis (Wijs), maar
ook vooruitkijkt naar de toekomst (Jong). De bakkerij zal ingevuld en gerund worden door banketbakker Bas, die weer het broertje is van Sylvester.

De Jongwijs soepfiets
De restauratie van het pand waar Jongwijs zich vestigt had meer voeten in aarde dan vooraf gedacht:
niet alleen moest het grote perceel eromheen worden gesaneerd en de volledige fundering hersteld,
ook bleken er verschillende vormen van rot ervoor
te zorgen dat het herstel een lang en ingrijpend
traject zou worden. Sylvester en zijn compagnon
Simon wilden daar niet op wachten, daarom bliezen ze in de vorige winter in Westzaan de Jongwijs
soepfiets leven in. Op zaterdagen reden, en rijden ze
nog steeds, door Westzaan en leveren ze ambachtelijke soep, versgebakken brood en boter af bij de
zogeheten ‘soepfietshaltes’: stops in Westzaan waar
Westzaners die hebben gereserveerd (wekelijks)
hun soepmaaltijd afhalen. Ook gaan er vaak heerlijke koeken van banketbakker Bas en ossenworst
van Bekavlees mee. Inmiddels pakt de soepfiets ook
stukken Assendelft, Nauerna en Zaandam mee en is
het voor steeds meer mensen vaste prik om wekelijks een soepmaaltijd bij de fiets te halen.

schare vaste gasten opgebouwd.

Koken
Sylvester begon zijn pad naar chefkok met een koksopleiding aan de Hubertusschool in Amsterdam en
vervolgens stages en werkplekken bij restaurants in
binnen- en buitenland. De jaren voor Jongwijs en De
Waterraaf was Sylvester chefkok bij Gasterij ’t Woud:
een begrip bij de duinen van Bergen. Om zichzelf
te blijven inspireren, treedt hij regelmatig op als
gastkok en examinator. Zo kookte hij afgelopen jaar
bijvoorbeeld ook met sterrenchefs in het Stedelijk
Museum en examineerde de VMBO en MBO leerlingen in Hoorn en Purmerend.

De seizoenen
Bij De Waterraaf, de soepfiets en straks Jongwijs
kan Sylvester zijn creatief-culinaire ei kwijt. Zo wisselt de soepfiets wekelijks van soepmenu en wisselt
bij De Waterraaf elke maand het menu. Zo sluit Sylvester dus graag aan bij de ingrediënten die horen
bij het seizoen, vaak uit de lokale omgeving. Binnen deze door Sylvester en zijn collega-kok Sepp
samengestelde maandelijkse menukaart is het altijd
mogelijk een vlees-, vega(n)- of visdiner te nuttigen,
dat uit drie gangen bestaat. Daarbij is iedereen uit
de omgeving elke maand welkom om op de eerste

woensdag, donderdag en vrijdag van de maand de
nieuwe gerechten te komen voorproeven tegen
een gereduceerde prijs. Tijdens deze voorproeversavonden geven gasten hun input en feedback op de
gerechten, op basis waarvan het definitieve menu
voor die maand wordt vastgesteld.

Wild
Bijzonder is ook dat De Waterraaf onlangs het wildseizoen heeft geopend, wat de voorpagina van het
Noord-Hollands Dagblad haalde. Chef Sylvester specialiseerde zich het afgelopen decennium namelijk
mede in de ambachtelijke bereiding van wild. Jagers
uit de regio waarmee hij in de loop der jaren een
band heeft opgebouwd, komen regelmatig naar De
Waterraaf brengen wat de jacht heeft opgebracht.
Eén daarvan is de 81-jarige Gerrit, die hem regelmatig ganzen, duiven, hazen en eenden levert en met
alle plezier op het terras de vangst schoonmaakt,
zodat een ieder die dat wil iets mee kan krijgen van
dit oude ambacht. Samen met leerlingen die hij het
vak wil leren, bereidt Sylvester daar vervolgens uitgebreide wilddiners mee. Achtergrond hierbij is ook
dat wild feitelijk het meest duurzame, natuurlijke
vlees is dat er bestaat, en de smaken doorgaans nog
wat rijker zijn dan van vlees uit de veeteelt.
Sylvester kan niet wachten tot ook Jongwijs in Westzaan open kan gaan, in een markant pand, met
een prachtige tuin. Koken in het dorp waar je vandaan komt: dat is een droom die voor hem uitkomt.
Straks kun je bij Jongwijs een lekkere verse kop koffie komen drinken (de koffiebonen gebrand in de
gevangenis verderop!), een biertje of goed glas wijn
op het terras, even een hapje komen eten, of van
een uitgebreide culinaire maaltijd genieten.
Zo was het originele plan voor Jongwijs één restaurant, maar werden het er uiteindelijk twee. En een
soepfiets.
Meer lezen? www.dewaterraaf.nl, www.jongwijs.nl,
Jongwijs soepfiets: https://menu.jongwijs.nl/

De Waterraaf
Ondanks het plezier van de soepfiets, en de voortschrijdende restauratie van Jongwijs, bleef het kriebelen bij kompanen Sylvester en Simon. En toen
stonden ze op een dag op het terras van het restaurant in Jachthaven Nauerna, waarbij ze werden
uitgenodigd om de plek over te nemen en nieuw
leven in te blazen. En zo gezegd zo gedaan. Binnen
twee maanden was zowel de binnen- als de buitenruimte getransformeerd en kwamen de eerste
mensen proeven van het nieuwe menu. Het liep al
snel storm, want de mooie locatie aan het water, de
ongedwongen sfeer en het nieuwe menu vielen in
de smaak. Het was dus flink aanpoten in de zomer.
Het afgelopen halfjaar heeft De Waterraaf een fikse

Vlnr: Bregje Bouma, Nel Douw en Sylvester van Westrop.
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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

Open Huis
met Russische posters

La Rêveuse
met musica
fantastica
Bravo, bravo, bravissimo: met jubelende recensies
uit alle windstreken en een trofeekast vol bekroningen behoren de drie Buxtehude-opnamen van
La Rêveuse tot het beste van wat vandaag aan
Noord-Duitse barok te vinden is. We verwelkomen
het succesvolle kwartet daarom graag voor een
programma met kamermuziek van het Deense
orgelfenomeen en zijn collega Dietrich Becker: de
grootmeesters van de stylus phantasticus.
Musici: Stéphan Dudermel (viool), Florence Bolton (viola da gamba), Carsten Lohff (klavecimbel),
Benjamin Perrot (theorbe).

verbanden met andere artistieke praktijken en
begeeft zich daarom wel eens in de wereld van het
theater en de literatuur. Met de acteur en regisseur
Benjamin Lazar presenteerde het L’Autre Monde ou
les Etats et Empires de la Lune van Cyrano de Bergerac; met Catherine Hiegel en François Morel maakte het Le Bourgeois Gentilhomme van Molière en
Lully. In 2017 ontving La Rêveuse een oeuvreprijs,
de Médaille d’or van de Franse Académie Arts-Sciences-Lettres. Hun recente opname London circa
1720 - Corelli’s Legacy werd in 2020 met een waaier
aan internationale prijzen onderscheiden.

La Rêveuse werd opgericht door de luitist Benjamin Perrot en gambiste Florence Bolton en concentreert zich op muziek uit de zeventiende en
achttiende eeuw. Het Franse ensemble legt graag

Datum: zaterdag 22 januari, 20.15 uur
Kaarten: € 25, vriend € 21, CJP/student € 10 (exclusief transactiekosten)
Kaartverkoop: Via Oude Muziek of 030-2329 010

Op zondag 16 januari houdt de Zuidervermaning van 12.00 tot 16.00 uur Open
Huis. Van vanaf 13.00 uur is een beeldexpositie te zien van Russische posters met afbeeldingen over het milieu, die vandaag de dag
nog actueel zijn.
Onze dorpsgenoot Nikolai Oom trof deze posters aan tijdens familiebezoek in juli 1989, in
een boekhandel in Soligorks (Wit-Rusland ook
bekend als Belarus). Het was de tijd van de perestrojka, herstructurering. De Sovjetrepubliek viel
uit elkaar. Nikolai geeft ook een toelichting en
vertelt over zijn reis.
Loop rond, bekijk het mooie gebouw en oordeel over de actualiteit van de Russische milieuposters.

Expositie
Natuurlijk Natuur
Kom kijken naar een boeiende collectie van
beelden, tekeningen en schilderijen allemaal
geïnspireerd op de natuur, het landschap en
het boerenlandleven. De expositie laat het werk
zien van zo’n 25 kunstenaars. Zo wordt er werk
getoond van Zaankanter Kees van der Nes, glaskunstenaar Jacob Bos, realistisch keramist Geert
Schuurman, bronzen beelden van de Belg Pieter
Vanden Daele, en schilderijen van de Française
Laurence Saunois, die internationaal al meerdere prijzen en onderscheidingen in wacht wist
te slepen.

De expositie is te zien tot en met 31 december en
is Tweede Kerstdag te bezichtigen van 13-17 uur!
Geopend: Dinsdag-zaterdag van 9-17 uur
075-6143 000, info@staphorsius.nl, www.staphorsius.nl
Foto: Nanna de Klerk – Broek in Waterland.
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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
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WW

KT

IE.N

te
W

écht technisch

L

?

chn
i

Op zoek naar
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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

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

Deze maand weer een prijspuzzel. U kunt de oplossing tot 5 januari insturen naar de vermelde adressen. Onder de inzendingen met de juiste oplossing
wordt een cadeaubon van 50 euro verloot. De oplossing van de doorloper van vorige maand is PISMOLEN, de scheldnaam destijds voor blauwselmolen
De Blauwe Hengst in Westzaan.
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38

44

45

50

51
55

58

59

63

64

68

69

73
79

84

85

70

Verticaal:
1 aanlegplaats, 2 asem, 3 deel van een bruidstoilet, 4 anonieme alcoholisten
(afk.), 5 tv-zender, 6 kwaadsprekerij, 7 bazige vrouw, 8 lengtemaat, 9 bontsoort, 10 tennisterm, 11 telegraaf restant (afk.), 12 Spaanse groet, 13 beker op
voetstuk, 14 alarmsein, 17 Oog Medisch Centrum (afk.), 19 projectieplaatje, 22
afsluiting, 24 adellijk persoon, 26 klein meertje, 28 tweestrijd, 30 toetje, 31
pleisterwerker, 32 gat in een vestingmuur, 33 geluksvogel, 35 oud Duits automerk, 37 voorzien van aders, 38 wild stelen, 40 kleur, 42 aanvaller bij voetbal,
44 jack met capuchon, 45 kookgerei, 47 brandgang in bos, 49 hoofddeksel,
50 plaats op Nieuw-Guinea, 51 duw, 57 rivier in Nederland, 58 goedgelovig,
59 familielid, 62 goed gekookt, 65 akelige, 67 maand, 68 naaldboom, 69
rivier in Frankrijk, 71 orgaan, 72 spotnaam voor katholiek, 73 bolletje lucht, 74
ontkenning, 76 ver in samenstelling, 77 wet arbeidsongeschiktheid (afk.), 78

66
71

75
80

86

76
81

87

90

Horizontaal:
1 deel van het sanitair, 6 wintersport, 10 niet nu, later, 15 activiteiten van het
dagelijkse leven (afk.), 16 geurstof, 18 bereide dierenhuid, 20 antitranspiratiemiddel, 21 amateur, 23 familielid, 25 korte reis, 26 biersoort, 27 bekendmaken,
29 kaartspel, 32 kubus, 34 terpentine, 36 werpspel met pijltjes, 37 gazon, 39
doodmoe, 41 drukkersgerei, 43 gouache (afk.), 44 aanhechting van een spier,
45 karaat (afk.), 46 ijdele man, 51 door middel van, 52 Amerikaans landbouwbedrijf, 53 pils, 54 karakter, 55 afbeelding, 56 tijdperk, 60 haast, 61 rijksstudie
(afk.), 62 zwemvogel, 63 arbeidsovereenkomst (afk.), 64 palmsoort, 66 Frans
lidwoord, 67 vriend, 68 Grieks eiland, 70 overeenkomst, 72 lang dik hout, 73
goedmaken, 75 marterachtig roofdier, 77 niet gelogen, 78 rustplaats, 79 Europeaan, 81 zwijn, 83 bloeiwijze, 84 broodversiering, 86 bitse opmerking, 88
Bijbelse priester, 89 oogziekteleer, 90 vuurwerk, 91 fijn brokje gruizel.
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7
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40

6

82
88

91

dierenmond, 80 latwerk, 82 beving, 84 dierengeluid, 85 Japans bordspel, 86
jezuïetenorde (afk.), 87 Ratione Officii (afk.)
Zijn de woorden juist ingevuld, dan lees je bij 48 horizontaal de bijnaam
van een bekende Westzaner die met lappen stof op de markt stond en
bekend is van zijn wonderlijke bouwwerken in zijn tuin. En bij 57 horizontaal de spotnaam van de houtzaagmolen De Kersenboom. Hij stond
te Westzaan op het Zuideinde.

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.
NA A M:
TE LE FO O N:
A A NTA L:

X MET KRENTEN & ROZIJNEN

AANTAL:

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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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
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

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

MKB-ONLINE.NU

Gré Luttik

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

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

De kerkdiensten zijn vooralsnog afgelast. Hopelijk
kunnen wij Kerst vieren in de Kooger Vermaning.
Kijk op onze site voor de actuele stand van zaken:
www.dgkoog.doopsgezind.nl. Hopelijk kan in
januari weer fysiek worden begonnen.
24 dec Kerstavond viering met bekende liederen
en teksten
25 dec Kerst zr. Cocky Brouwer en br. Ijke Aalders
2 jan 10.00 uur nieuwjaarsdienst, kerkenraad
9 jan 10.00 uur zr. Cocky Brouwer
16 jan 10.00 uur ds. Jannie Nijwening
23 jan 10.00 uur br. Bram van der Zijden
30 jan 10.00 uur br. Klaas Booij

Christelijke Gereformeerde Kerk
Wilt u onze gast zijn? Graag aanmelden
via bertbax@zonnet.nl. De middag- en
avonddiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62.
25 dec Eerste Kerstdag 10.30 uur gezinskerstfeest
26 dec Tweede Kerstdag 9.30 uur ds. P.A. Kok,
Opperdoes 16.00 uur ds. G. van Vliet
31 dec oudejaarsdag 19.00 uur ds. G. van Vliet
1 jan nieuwjaarsdag 10.30 uur ds. G. van Vliet
2 jan 9.30 en 16.00 uur ds. J. van Dijken, Nw.-Vennep
9 jan 9.30 en 16.00 uur ds. B. de Graaf, Nunspeet
16 jan 9.30 uur ds. G. van Vliet
16.00 uur ds. D. J.T. Hoogenboom, Utrecht
23 jan 9.30 uur ds. D.J.T. Hoogenboom, Utrecht
16.00 uur ds. G. van Vliet
30 jan 9.30 uur ds. H. Fahner
16.00 uur ds. L. J. Koopman, Capelle a/d IJssel

Gereformeerde Gemeente Westzaan
Van harte welkom om de diensten te bezoeken.
Graag wel aanmelden via GerGemWestzaan@
kpnmail.nl
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
2 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst
9 jan 10.00 uur leesdienst
15.30 uur ds. G.W. S. Mulder
16 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst
19 jan 19.30 uur ds. G.J. Baan
23 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst
30 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
Bekijk voor de meest actuele informatie en
de wijze van aanmelden de website: www.
pgwestzaan.nl
24 dec kerstnachtdienst 22.30 uur ds. C. Visser,
Westzaan
25 dec Kerst 10.00 uur ds. C. Visser
26 dec 10.00 uur J. de Vries, Urk
2 jan 10.00 uur ds. C. Visser
9 jan 10.00 uur ds. H. van Galen, Krommenie
16 jan 10.00 uur ds. C. Visser
23 jan 10.00 uur ds. P. Verhoeff, Alkmaar
30 jan 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

Colofon
Redactie

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

Inleveren kopij

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

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

Financiële administratie

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

Secretariaat bestuur

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

Kopij volgende nummer

Uiterlijk 1 januari 2021 sturen naar De 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
20 januari 2021.

Abonnement

Iedere woning in Westzaan krijgt maandelijks
De Wessaner in de brievenbus. Hebt u familie
of bekenden die ons blad ook graag lezen?
Voor € 17,60 krijgen zij het een jaar lang toegestuurd. Een berichtje naar het secretariaat is
voldoende.

Gerrit Komrij had een huishoudelijke
tip: Met alcohol kun je alles bewaren,
behalve geheimen.
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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

