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Ding� ofbips

Mijn vader was er helemaal klaar 
voor, 1 januari 2002: de overstap 
van de gulden naar de euro. Hij 
zorgde er altijd voor dat hij op alles 
goed voorbereid was, dus nu ook. 
Hij had natuurlijk al setjes met de 
nieuwe munten in huis. In bakjes op 
zijn bu� etkast had hij ze per munt-
soort uitgesorteerd. Klaar voor ge-
bruik. De eerste voorbereidingen 
trof hij al in december, net voor de 
Kerst. Maar op de eerste dag van 
onze kerstvakantie werden we 
door een arts van het AMC gebeld 
dat mijn vader was opgenomen 
vanwege � kse hartklachten. Het 
bleek te gaan om een hartaanval. 
Van de rest van de vakantie herin-
ner ik me vooral het door de regen 
heen en weer rijden van ons va-
kantiehuis in Callantsoog naar het 
AMC in Zuidoost. Onderweg in de 
regen werd de melodramatische 
stemming passend ingekleurd door 
de stem, melodie en teksten van Lu-
cinda Williams op cd. 
Bij elk ziekenbezoekje zagen we 
hem een beetje meer opknap-
pen en dat gaf zoveel hoop dat we 
vrolijk genoten van een � ks oude-
jaarsfeest. De kater kwam de vol-
gende dag. Op 1 januari kregen we 
vroeg in de ochtend het bericht dat 
een nieuwe hartaanval onder de 
douche mijn vader fataal was ge-
worden. Ding� ofNIKS. Daar denk 
je dan weer even aan als je op het 
nieuws hoort dat 20 jaar geleden 
de euro werd ingevoerd.

Linda Wessels, redactie
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Een heel drukke, maar gezellige dag
Zoals de meeste Westzaners weten organiseert ijsclub Lambert Melisz ieder jaar een oliebollenverkoop. 
De opbrengst komt ieder jaar ten bate van de ijsclub, zodat er dingen van gerepareerd, onderhouden en 
gemaakt kunnen worden. 

Ook dit jaar was de verkoop een groot 
succes. De bak- en mixteams waren al 
vroeg begonnen. Het vuur onder de 
pannen ging om half zeven aan. Met 
de andere vrijwilligers erbij, die door 
de dag heen binnendruppelden om 
hun steentje bij te dragen, werd het 
een verschrikkelijk drukke dag. Je kan 
je natuurlijk wel voorstellen dat het 
negen uur lang mixen van oliebol-
lenbeslag je niet in de koude kleren 
gaat zitten. Ook het bakteam had 
een drukke dag. In de schuur ston-
den drie bakpannen met olie, waarin 
de oliebollen als een trein werden 
gedompeld en gedraaid. Het was-
sen van de mixbakken, het inpakken 
van de oliebollen, het nummeren van 
de dozen, het optellen van de cijfers, 

het voorzien van eten en drinken en 
het genieten van de dag, je doet het 
allemaal. En denk maar niet dat je die 
geur de aankomende maand uit je 
kleren weet te krijgen. 
We hebben ook dit jaar weer een 
prachtig mooie omzet gehaald. We 
hopen dat iedereen heeft genoten 
van de oliebollen. Dank aan de vrij-
willigers die altijd voor ons klaarstaan 
en de inwoners van Westzaan voor 
het sponsoren van een club door het 
kopen van de oliebollen. Zonder jullie 
kunnen we het niet doen.

Naast de gezelligheid en de inspan-
ning, willen wij dit jaar  stil staan bij 
het overlijden van Inet Happe. Een 
vrijwilligster die iedere keer klaar-

stond voor de vereniging. Ze was er 
voor de club door het vinden van 
sponsoren, donateurs, tombolaprij-
zen en het verzorgen van de lunch op 
lange dagen, zoals met de rommel-
markt en de oliebollendag. Ze deed 
het allemaal met een lach. Daarvoor 
zijn wij haar eeuwig dankbaar.
Ook bij het bakken,  op deze leuke 
dag die we jaarlijks herhalen, hebben 
we haar aanwezigheid enorm gemist. 
We misten haar  gezelligheid en de 
praatjes over ditjes en datjes die je 
met haar kon hebben. Het besef dat 
ze er niet meer is heeft ons de afge-
lopen week vaak stil doen vallen. Dui-
zend maal dank, lieve Inet.

Anita Kuiper

En inderdaad, een doodshemd 
heeft geen zakken!
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Zaanweg 116, 1521 DR  Wormerveer
T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

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 

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.

Helaas is ons restaurant 
nog steeds gesloten, maar 
gelukkig mogen wij wel 

afhaalmaaltijden verzorgen.

U bent van harte welkom!
Voor het complete afhaalmenu zie onze website:

 www.deprins-westzaan.nl

Woensdag t/m Zondag
van 17:00 uur tot 19:30 uur

Gelieve telefonisch te bestellen

Tel: 075 - 6281972
Woensdag 5 januari zijn wij weer geopend.
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Het bestuur van de stichting Visser-Schoen heeft unaniem besloten om de prijs toe te kennen aan Benthe Hauzendorfer. Het bestuur reikt elk jaar 
een prijs uit voor de meest verdienstelijke Westzaner van het afgelopen jaar. Dit jaar gebeurde dat voor de 35e keer. Normaal gesproken vindt de 
uitreiking plaats in het Reghthuys tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Westzaanse Gemeenschap. Vanwege corona kon dat dit jaar evenals 
vorig jaar niet doorgaan. De winnaar heeft de prijs, een wisseltrofee en een geldbedrag, begin januari bij haar huis uitgereikt gekregen door de 
bestuursleden Martin van ’t Veer en Wouter Veenis.

Testament
De Visser-Schoenprijs is vernoemd naar de weduwe 
Geertje Visser-Schoen. Ze werd  geboren in maart 
1901 in Westzaan. In 1922 trouwde zij met Cornelis 
Visser. Samen hadden ze een snoepkraam op de 
Albert Cuypmarkt in Amsterdam. Cornelis overleed 
in 1974. In 1979 werd Geertje opgenomen in Lam-
bert Melisz. Ze stierf in 1985. Een deel van hun ver-
mogen werd ondergebracht in de stichting Geertje 
Visser-Schoen Fonds. In een testament had zij heel 
nauwkeurig de bestemming omschreven. Het ver-
mogen moest worden gebruikt om het sociale en 
culturele leven in Westzaan te stimuleren. Daar-
naast kunnen anderen door legaten en fondsen de 
stichting in leven houden. De prijs gaat elk jaar naar 
een persoon of groep die een uitzonderlijke presta-
tie heeft verricht en daarbij het dorp in de belang-
stelling heeft gebracht. 

Zilveren Camera Junior
Benthe Hauzendorfer heeft de prijs gekregen 
omdat zij vorig jaar de winnaar was van  de foto-
wedstrijd De Zilveren Camera Junior 2021. Haar 
winnende foto in de categorie 14 t/m18 jaar  was 
een zelfportret over online-les. Volgens de jury 
heeft ze dit typische coronaverschijnsel in één foto 
bijzonder krachtig in beeld gebracht. Een zwart-wit 
beeld dat het desolate gevoel van het uren kijken 

naar een laptop verbeeldt. De jury hoefde niet lang 
na te denken: haar foto werd unaniem gekozen. 
Benthe vertelt: ‘Sandra Minten uit Assendelft stuur-
de mij het linkje van de wedstrijd door. Sandra had 
zelf de Zilveren Camera in de categorie portreten 
gewonnen met haar klas van 2020. Het thema van 
de wedstrijd was ‘dagelijks nieuws’. Door corona 
waren online-lessen nieuw op school en eigenlijk 
best bijzonder. Het was nieuws, maar eentonig 
en vermoeiend. Dit wilde ik met mijn foto duide-
lijk maken. Door de sluitertijd te verlagen, wilde ik 
beweging in de foto krijgen. Hierdoor is het gelukt 
mijn gevoel over de lessen op de foto vast te leg-
gen.’ Benthe is met haar fotoaccount op Instagram 
te vinden onder de naam @_withben

De Zilveren Camera  is de Nederlandse prijs voor 
fotojournalistiek en documentaire fotogra� e en 
wordt sinds 1949 uitgereikt. De Zilveren Camera 
Junior, één van de belangrijkste fotowedstrijden 
voor jonge fotografen, is voor de zesde keer uit-
gereikt. 

Fotovakschool
In het Noordhollands Dagblad van 18 augustus 
2021 heeft een paginagroot interview met Ben-
the gestaan van Frenk Klein Arfman. In september 
heeft ze ook in De Wessaner gestaan. Inmiddels 
heeft ze besloten zich aan te melden voor de 
fotovakschool (HBO). In mei doet ze examen voor 
haar havo-diploma op het Bertrand Russel College 
in Krommenie.  Ze zit in het debatteam van haar 
school en is door naar de volgende ronde van het 
landelijke debattoernooi.  Verder is ze op andere 
vlakken ook creatief. Ze kan goed tekenen en 
schilderen en speelt piano.  In de eerste lockdown 
heeft ze een wedstrijd gewonnen waarbij ze een 
� lmpje van één minuut moest insturen met haar 
idee voor een speel� lm. Binnenkort wordt haar 
idee ver� lmd bij WDO Movies. Ze waren zo onder 
de indruk van haar presentatie, dat ze ook in het 
regieteam mocht. Benthe is een bezig bijtje, want 
ze werkt ook bij de DekaMarkt (ze spaart vast voor 
haar opleiding) en speelt ook nog waterpolo.

Benthe met de gewonnen wisseltrofee. Foto Fred Eerenberg.

Benthe Hauzendorfer: ‘Online- school. Mijn schooltafel gewisseld voor mijn bed. Mijn boeken vervangen 
door mijn laptop. Dag in dag uit kijkend naar mijn beeldscherm. Totaal ervan afhankelijk voor sociaal con-
tact, educatie en nog veel meer. Aan het begin was dit best chill, maar hoe langer online-school doorging 
hoe vermoeiender het werd. Het voelde bijna alsof ik het scherm werd ingezogen, alsof mijn concentratie 
dag na dag weg glipte. Dat ingezogen gevoel van het uren kijken naar mijn laptop heb ik gevisualiseerd in 
mijn foto.’

Jonge fotografe wint Visser-Schoenprijs
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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

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  SchadeherstelIn- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

Banden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  UitlijnenBanden en velgen  -  Uitlijnen

Uitstekende service en kwaliteit
voor een scherpe prijs!

Autobedrijf Brakenhoff  -  Kerkbuurt 55 - 1551 AC  Westzaan
Telefoon 075 622 72 62

www.autobedrijfbrakenhoff.nl
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Di. t/m Za.
geopend

www.saenbike.nlwww.mrboat.nl voor advies en de scherpste prijzen!
Diverse soorten epoxy - glasweefsel - vulmiddelen - kleurstoffen - hulpmiddelen
www.mrboat.nl voor advies en de scherpste prijzen!

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

Sandra Klokkemeijer Robert Spil

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilSandra Klokkemeijer

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

Sandra Klokkemeijer Robert SpilRobert van Spil

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

Specialist in
Onopvallende hoortoestellen

Leverancier van
Alle A-merk hoortoestellen 

en gehoorbescherming

Verzekerd van
Deskundig en persoonlijk advies

Vindingrijk Vakmanschap in Westzaan

Draadloos muziek in uw hele huis

Traditionele audio installaties

Luidsprekers, AV meubels   

Audio en B&O reparatie.    Openingstijden kijk op www.hepta.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  Sporti fy Kids vinden wij het belangrijk dat elk kind zich opti maal kan 
ontwikkelen. De samenwerking van pedagogische medewerkers en sporti nstructeurs zorgen voor sport en spel, creati eve en muzikale acti viteiten.

Sporti fy Kids Westzaan  -  Zuideinde  150  -  1551 EM  -  06 15676834  -  088 2011608  -  Email : locati ewestzaan@sporti fykids.nl

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

Fitcircuit

Yoga Westzaan
J.J. Allanstraat 127

 Hatha Yoga Easy op maandag van 18.45 tot 19.45
Yin Yang Yoga op donderdag van 9.00 tot 10.00 en 18.45 tot 19.45

Hatha Yoga op maandag en donderdag van 20.00 tot 21.30

Voor meer informatie:

www.yogawestzaan.nl
Of bel Evelien Hooning 0641114706
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N A T U U R  I N  E N  O M  W E S T Z A A N  -  F R E D  E E R E N B E R G

De Trilwacht van Westzaan
In deze editie ben ik door Fred Eerenberg uitgenodigd om iets over 
het werk van de Trilwacht te vertellen. Ik hoor u al denken: Trilwacht? 
Net als de vrijwilligers van de Kalverpolder en de OBW (Ongeschonden 
Behoud Westzijderveld) heeft Westzaan zijn eigen groepje mensen 
die ook in het veenlandschap werken, met als doel om het landschap 
open te houden voor weidevogels, maar vooral te verschralen voor 
zeldzame planten. Even voorstellen: Han Tuinman, Dirk Jan Booij, 
Jan Heijink, Tom Kisjes, Hans Boerma, Willem Rol en Martin Kruiden-
berg. Zoals u ziet is het slechts een klein groepje vrijwilligers, maar 
zeer gedreven. De stadsecoloog Gijs Doeglas helpt af en toe mee. 
Om de week verzamelen we op de woensdagochtend bij de werk-
schuur van Staatsbosbeheer in de Middel, om vandaaruit naar het 
Guisveld te varen of naar het Euverenweg-gebied te rijden met ma-
teriaal van SBB. In de vogelbroedtijd staat het werk uiteraard stil.

Trilveen
De naam ‘Trilwacht’ is bedacht door 
Tom Kisjes en dekt aardig onze doel-
stelling, namelijk het bewaken van de 
kwetsbare trilvenen. Dit is een zeld-
zaam vegetatietype met een dunne 
plantenlaag drijvend op een modderi-
ge onderlaag. Als je hierop loopt golft 
de grond en trillen de planten. Op het 
trilveen groeien zeer zeldzame plan-
ten tussen het veenmos (Sphagnum), 
zoals het vleesetende plantje zon-
nedauw en welriekende nachtorchis. 
Het veenmos geeft het trilveen zijn 

lichtgroene kleur en houdt het tril-
veen van boven vochtig. Zonnedauw 
kan alleen in een arm milieu leven en 
zal middels zijn kleverige druppeltjes 
insecten vangen om zijn menu aan te 
vullen. Door achterstallig onderhoud 
op deze trilvenen dreigden deze plan-
ten helaas te verdwijnen door verrui-
ging. Vandaar natuurlijk onze inzet 
hiervoor. Kortom: we willen open 
trilvenen met het groen van het veen-
mos en het rood van de zonnedauw, 
met hier en daar het wit van de welrie-
kende nachtorchis. 

Trilveenlocatie bij de Middel. Foto Fred Eerenberg.

Werkzaamheden
Doordat de ondergrond zo slap is 
kunnen er geen zware machines op 
komen en moet alles met de hand 
worden gedaan. Staatsbosbeheer 
stelt gereedschap aan ons beschik-
baar om de ongewenste planten en 
bomen te verwijderen. En met ver-
wijderen bedoel ik dan echt afvoeren. 
Door het te laten liggen zou het verte-
ren en nieuwe voeding in de boven-
laag geven. Brandnetel, braam, jonge 
berken en wilgen groeien graag op 
deze extra voeding. Met een Makita-

zaag worden de wortels van bomen 
en bramen in de grond door gezaagd 
en met de berrie naar de kopse kant 
van de percelen gedragen, net als 
het gemaaide riet. Om deze trilvenen 
in oude luister te herstellen is vooral 
in het begin meerdere keren per jaar 
maaien en afvoeren nodig. Het is con-
tinu verschralen. 

De appelbes
Naast de reeds genoemde onge-
wenste planten en bomen groeit 
sinds aantal jaren de appelbes in de 
polder. Twee jaar geleden had ik nog 
nooit van deze plant gehoord. Het is 
een invasieve exoot die zich tot de 
schrik van de Trilwacht heeft ontpopt. 
De plant vermeerdert zich razendsnel 
via vogels die graag de bessen ervan 
eten. Het afmaaien heeft weinig zin, 
omdat de wortels in de grond blijven 
en opnieuw uitlopen. De Japanse dui-
zendknoop is zo’n vergelijkbare plant 
in de stad. Een geluk bij een ongeluk is 
dat er een sterke rode verkleuring van 
de bladeren in het najaar is, waardoor 
ze snel te herkennen zijn.

Info en contact
Hoe gezond en gezellig kan een och-
tend werken in de polder zijn? Ik zou 
zeggen dat een 9 op een schaal van 
10 haalbaar moet zijn. Hoeveel is er 
nog te leren van de natuur? Best veel. 
Zelf heb ik de appelbes en de cetti’s 
zanger in mijn natuurencyclopedie 
bijgevoegd. Enthousiast geworden 
en meer willen weten? Neem gerust 
contact op met d.booij@upcmail.nl

Martin Kruidenberg

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

De Trilwacht. Van links naar rechts: Jan Heijink, Tom Kisjes, Willem Rol, Han Tuinman, 
Gijs Doeglas en Geeralt van de Ham. Dirk Jan Booij ontbreekt. Foto Dirk Jan Booij, tevens de 
initiatiefnemer.

2166735- De Wessaner - Januari 2022.indd   5 13-01-22   11:19



6

Zeeframen van Het Prinsenhof vernieuwd 
Op de maalzolder van pelmolen Het Prinsen-
hof (1722) is hard gewerkt aan het vernieuwen 
van de oude zeeframen. De zeeframen zorgen 
ervoor dat de gerstkorrels gesorteerd kunnen 
worden op korrelgrootte en bevinden zich in de 
harp. De harp fungeert dus als een sorteerma-
chine. 

De harp is een vierkante bak waarin zich drie van 
koeienhuid gemaakte zeeframen bevinden, die 
voorzien zijn van duizenden gaatjes. De bak loopt 
schuin naar beneden en maakt een snelle zij-
waartse trilbeweging. Door dit snel heen en weer 
bewegen lopen de gortkorrels over de zeef naar 
beneden en vallen ze in de daarvoor bestemde 
bakken. De schuddende beweging van de harp 
wordt gemaakt door een krukas met één kruk, de 
harpspil. Aan de kruk is een wuifelaar bevestigd, 
die al bewegend of schuddend voor het transport 
naar de harp zorgt. De harp wordt aangedreven 
door een touwsnaar. De snaarbeet is boven aan de 
harpspil bevestigd. Onder deze snaarbeet is een 
groot vliegwiel gemonteerd. Dit geeft de harpspil 
de benodigde vaart.

de maalpoeg

De vernieuwde zeeframen van pelmolen Het Prinsenhof. 
Foto Fred Eerenberg.
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door WILLEM TIP/deel 63
beeld: Digitale Beeldbank

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

De Zaanse Schans
Een belangrijk werkterrein voor het behoud van het historische Zaanse erfgoed lag in Zaan-
dam. Daar werd in de jaren ’60 het meest gesloopt en gemoderniseerd. Bevlogen burgers die 
zich het lot van het streekeigen aantrokken, traden geregeld in het krijt tegen de heersende 
opvattingen. De Zaanse architect Jaap Schipper (1915-2010) stond met hen in de eerste rijen.
De wederopbouw en de voortgaande industrialisatie brachten mee dat overal in de streek his-
torische huizen en molens op de slooplijst terechtkwamen. Tegenover Zaandijk leek echter 
de dijk tussen de Zaan en de Kalverpolder een uitkomst te bieden. Ooit hadden hier veel mo-
lens gestaan. De meeste waren intussen verdwenen. Hier en daar stond nog een verdwaalde 
romp of een molenschuur. Voor molens en woonhuizen die elders moesten wijken zou echter 
gemakkelijk een plaats kunnen worden ingeruimd. In 1956 werd het gebied langs de Kalver-
ringdijk aangewezen als erfgoedreservaat.

Na de aanwijzing duurde het nog zes jaar voor-
dat het eerste historische pand hier een plek vond 
(1962). De geestdrift bij het Zaandammer gemeen-
tebestuur voor het erfgoedreservaat was ook niet 
echt groot. Zaandam dacht bij de ruime Kalverpol-
der veel meer aan een � inke nieuwbouwwijk. Het 
hoekige schoolgebouw van het Sint Michaelcollege 
werd alvast midden in de polder neergezet (1956). 
De provincie keek echter verder. Ze had de Kalverpol-
der met de historische buurtschap Haaldersbroek 
juist al heel vroeg op het oog als cultuurmonument 
(1952). Uiteindelijk won Noord-Holland het pleit. In 
de nieuwe eeuw (2015) zou de hele polder worden 
aangewezen als beschermd Natura 2000-gebied. 
De Zaanse Schans zou de overgang gaan vormen 
van het open landschap naar de Zaan en de Zaandij-
ker ‘Gortershoek’ aan de andere oever. 

Koopmanshuizen
Na de eerste woning langs de Kalverringdijk volg-
den er geleidelijk meer. ‘Zaanse Schans’ werd de 
naam van het nieuwe buurtje. Het historische verde-
digingswerk de Zaanse Schans had overigens veel 
oostelijker gelegen, in de buurt van Haaldersbroek. 
Zeker niet langs de drassige Zaanoever. 
Zaandam leverde voor de Zaanse Schans (1962-
1976) de meeste panden aan, zo’n 13 woningen, een 
molen (De Gekroonde Poelenburg) en een thee-
koepel. Zaandijk volgde met 5 panden, waaronder 
een paar fraaie koopmanshuizen. Westzaan leverde 
verschillende onderdelen van het in 1953 gesloopte 

weeshuis. Die werden nu gebruikt voor het restau-
rant ‘De Hoop op d’Swarte Walvis’. Daarnaast bracht 
Westzaan in 1965 een fraai pand uit 1734 in, ooit 
gebouwd aan de Zeilenmakersstraat. Daar moest 
het wijken voor een parkeerterrein. Verder stond 
Westzaan een pakhuis af, gelegen aan de Watermo-
lenstraat. Daar maakte het plaats voor een aantal rij-
tjeshuizen (1973). Koog aan de Zaan, Assendelft en 
Wormerveer leverden elk twee panden.

Het Jonge Schaap
Rond 1976 was de Zaanse Schans vrijwel helemaal 
volgebouwd. Veel nieuwe panden kwamen er in de 
volgende jaren niet meer bij. Zeker vanaf de jaren 
tachtig gaf monumentenzorg er de voorkeur aan dat 
panden op hun oude plaats bleven. Een enkel pand 
zou in de laatste jaren van de 20ste eeuw en zelfs 
nog in de 21ste eeuw worden toegevoegd, zoals 
een kaasboerderij uit Oostzaan (verplaatst in 1987), 
pakhuis De Vrede uit Zaandam (1742, verplaatst in 
1993), een huisje uit Jisp (verplaatst in 2003), en een 

De Zaanse Schans in 1971.

Rechts van het midden: De Hoop op d’Swarte Walvis.

Huis uit de Zeilenmakersstraat op transport.

wevershuisje uit Assendelft (verplaatst in 2013). In 
2007 werd de helemaal nieuw gebouwde houtzaag-
molen Het Jonge Schaap in gebruik genomen.
De Zaanse Schans, in 1998 nog aangevuld met het 
postmodernistische Zaans Museum, groeide intus-
sen uit tot een bezienswaardigheid op wereldniveau, 
met jaarlijks een paar miljoen bezoekers. Voorzeker 
een ontwikkeling die de Zaandammer bestuurders 
uit de jaren zestig niet hadden voorzien.

Het verkeer door Westzaan 
teruggedrongen
Na de inkorting van het kerkhof rond de Grote kerk 
(1969) legde het nieuw aangetreden Westzaanse 
gemeentebestuur de uitvoering van de verkeers-
plannen stil. De ruimte die geschapen was tussen 
het raadhuis en de nieuwe kerkhofmuur werd toe-
gewezen aan de voetgangers. Twee oude beuken 
die het eind van het kerkhof hadden aangegeven, 
werden zorgvuldig ommuurd. In later jaren werd 
met gekleurde straatstenen nog zichtbaar gemaakt 
waar de fundamenten van de middeleeuwse Sint 
Joriskerk lagen: op een luttel aantal meters van het 
raadhuis. De rijweg bleef smal en niet uitnodigend 
voor vrachtwagens.

Bij de Westzaanse inwoners kon het nieuwe beleid 
op ruime instemming rekenen. Een late poging 
(1995) van Zaanstad om de oude beuken alsnog 
te rooien en de weg naast het raadhuis breder te 
maken strandde op uitgebreid verzet. De breed 
gedragen zinspreuk werd: ‘Als er één boom gaat, 
volgen er meer / alles zal wijken voor het verkeer’. 
Uiteindelijk zwichtte ook het gemeentebestuur. De 
dorpsweg werd in de 21ste eeuw afgesloten voor 
doorgaande vrachtauto’s en in de spits zelfs voor al 
het doorgaande verkeer.

Houtzaagmolen Het Jonge Schaap.
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- Feesten, partijen, 
lunches en diner

- Diverse gerechten 
buiten de kaart!

- Gratis eigen 
parkeergelegenheid.

- 7 dagen per week 
geopend!De gezelligste huiskamer 

van de Zaanstreek

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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Klein, maar groot
in mogelijkheden!
Lambert meliszstraat 29a,

1551 CT Westzaan

www.fi onaskapsalon.nl
info@fi onaskapsalon.nl

Kapsalon 075 6210084
Haarwerken 06 24304074

exclusief voor iedereen
Kerkbuurt 68aWestzaanKerkbuurt 68aWestzaan

tel: 075 - 621 74 76

Bloemen, planten en woonaccessoires
www.flowersbymonica.nl

FRED KROKET
uw Westzaans snackwagen

Elke dag geopend van
10.00 uur tot 19.00 uur.

Komt u gezellig langs om te genieten van onze verse Frites uit 
Zuyd, elke week een ander kroketje van de week, hamburgers 
en gehaktballen van Saenseballen, Zaanse mayonaise en tal van 
andere heerlijke snacks?

Locatie: kleine steng Westzaan 
(bij het tankstation tov de Zaanse gevangenis)

Tel. 06-55 59 12 66

tandheelkunde 
o
mondzorg

tom

Op zoek naar een nieuwe tandarts?

U bent welkom bij de tandarts
voor de Zaanstreek.

Inschrijven kan op 
tandarts-tom.nl of bel 

075 - 615 90 50

Langeweide 168, 1507NH, Zaandam
info@tandarts-tom.nl
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Sociaal 
isolement

Veel van de ruim 1,3 miljoen Nederlanders 
met een lichamelijke beperking hebben in 
deze tijd, mede door corona, te maken met 
een sociaal isolement. 

De ruim 30.000 vrijwilligers van de Zonnebloem 
zetten zich in om gezelligheid te brengen, uitjes 
of activiteiten te regelen of vakanties te orga-
niseren. We kunnen dit niet zonder uw steun. 
Wilt u ook een bijdrage leveren aan ons zinvolle 
werk en de Zonnebloem steunen met een dona-
tie? Scan de tikkie-code en doneer eenmalig 
€ 5,- aan de Zonnebloem of ga naar zonne-
bloem.nl/doneren. 

Help ons mee meer te organiseren voor mensen 
met een lichamelijke beperking. Wij laten ze niet 
zitten. U toch ook niet? 

Anneke van ’t Ho� -Martens
secretaris Zonnebloem Westzaan

06-2442 1811

En weer een stille feestmaand

Wat stond er veel op het programma om de 
maand december te laten sprankelen. Met opzet 
al alles onder voorbehoud op het informatie-
bord gezet.  Hoe � jn was het dat in de maand 
november er toch nog een supermiddag kon 
plaatsvinden met het optreden van John Meijer. 
Maar toen werd het stil, te stil…

Hoe geweldig was het dan ook dat de Sint met zijn 
pieten toch even onverwachts langskwamen en bij  
een aantal woningen aanklopte,   zoals alleen de 
Sint dat kan!

Het wijkrestaurant had een kerstlunch op het pro-
gramma staan. Ook dat moest gecanceld worden. 
Lambert Melisz had gelukkig wel weer kerstbomen 
staan, dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers. 
En de Westzaanse Gemeenschap had het op het 
plein gezellig gemaakt met een verlichte boom. De 
bewonerscommissie, onder leiding van Bert Rom-
kes, verraste alle bewoners van het complex met 
een goed gevulde tasje. Bij 94 woningen dit lekkers 
brengen is mede mogelijk gemaakt door een aan-
tal sponsors: Coop, Dekamarkt, stichting Vrienden 
van Lambert Melisz en Sociaal Wijkteam. Hartelijk 
bedankt en speciale dank aan Raimi Romkes.

Stichting Vrienden van Lambert Melisz en alle 
vrijwilligers wensen u een prachtig 2022 en dat 
er weer veel activiteiten kunnen plaats vinden.

Marion Bruins

De tasjes met lekkers staat klaar om rondgebracht te worden.

Activiteiten Lambert Melisz
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T: 075 628 13 50 - E: venemawestzaan@solcon.nl

Simone Dijkman
MAKELAARDI J

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

DE NVM MAKELAARS UIT WESTZAAN
Voor aankoop, verkoop en taxatie van uw woning.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.

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

Meer weten? Vraag naar Marja of Corrie. 

Gebruikt u verschillende medicijnen?  

Met de  MEDICATIEROL
houdt u het overzicht!

AD medicijnrol Apotheek Westzijderveld.indd   1 10-03-16   17:56

www.FinenzoZaanstad.nl     
Telefoon: (075) 612 14 17

Op ons kun 
je rekenen

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

� Leenauto’s beschikbaar
� 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
www.oudenaren.nl

Meubelatelier Jacco Bakker b.v. 
Delta 12

1704 EE Heerhugowaard
072 - 57 15 999

info@jaccobakker.nl
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Elly ten Hoope (63) woont op Groene 
Jagerstraat 9. Ze heeft diverse banen in 
de kleding en de zorg gehad. Bijzonder is 
haar voorliefde voor Afrika.

Westzaan
Hier woon ik sinds 2007. In 1979 zijn mijn man Harry 
en ik hier vlak om de hoek, op Overtoom 92 komen 
wonen. Een heerlijk authentiek huis onder aan de 
dijk. Onze zoons Arjen (37) en Jelle (35) zijn daar 
opgegroeid. Toen zij de deur uitgingen wilde ik een 
huis zonder onderhoud, en het liefst in de oude kern 
van Westzaan. En kijk nu hoe die vernieuwde straat 
met die mooie lantaarns geworden is. Ik ben weer 
helemaal verliefd op Westzaan. Wel jammer alleen 
dat er voor alleenstaanden niet veel te doen is.

Spijbelen
Ik ben geboren op de Oostzijde in Zaandam. Op 
huishoudschool Sancta Maria in Zaandam heb ik 
veel gespijbeld. Maar uiteindelijk was ik het die 
het meest met haar opleiding heeft gedaan. Ik was 
helemaal van de kleding ontwerpen, ben coupeuse 
geworden en heb in kledingwinkels gewerkt. Altijd 
creatief. Nadat ik Harry had ontmoet heb ik op het 
hoofdkantoor van Ahold gewerkt als administratief 
medewerkster. Toen we kinderen kregen ben ik 
gestopt, maar kinderkleding ben ik blijven maken 
en verkopen. 

Vrijwilligerswerk
Toen Arjen en Jelle naar de peuterspeelzaal gingen 
wilde ik iets nuttigs voor de maatschappij doen en 
ben vrijwilligster in De Kwaker geworden. Op een 
dag ging een betaalde kracht met vrouwen naar 
het bos, terwijl ik op kantoor de administratie zat te 
doen. Opeens ging er een knop bij me om. Ik ben 
toen bij Kuin Sport en Sauna op Zaandijk gaan wer-
ken, en tevens bij kledingzaak François Pierre op de 
Zuiddijk in Zaandam. Ja, kleding, de winkel mooi 
maken, lekker creatief bezigzijn, uiteindelijk vond ik 
dat het allerleukste om te doen. Het waren mijn eer-
ste baantjes nadat de kinderen naar kleuterschooltje 
gingen. En heel afwisselend. Ik werkte onder school-
tijd en ’s avonds, zodat de kinderen niet naar een 
opvang hoefden. Op mijn zesendertigste zijn Harry 
en ik uit elkaar gegaan.

Emotie
Het emotioneert mij nog steeds als 
ik aan die tijd terugdenk. Ik ga nu 
heel anders met dingen om dan 
toen. Maar je bent jong en ik moest 
nog heel veel leren. Wat kende je jezelf toen hele-
maal? Ik vind het jammer voor de kinderen hoe dat 
toen gegaan is. Zij waren acht en negen. Maar ze 
zijn tot Harry’s dood tien jaar geleden heel liefdevol 
met hun vader omgegaan. Ze zitten goed in hun vel 
en staan krachtig in het leven. Ik vind het echt jam-
mer dat ik de ontwikkeling van Arjen en Jelle nu niet 
meer met hun vader kan delen. 

Doktersassistente
Maar goed, na de scheiding moest ik weer fulltime 
gaan werken. Dat werden de Bijenkorf, een kleding-
zaak in de Leidsestraat en later ook weer een in Zaan-
dam. Tien jaar geleden ging het slecht in die zaken 
en daarbij zag ik mezelf ook geen 67 in de kleding 
worden. Het is onvoorstelbaar wat vaste klanten in 
een winkel je allemaal vertellen: echt hun hele heb-
ben en houwen. Op mijn tweeënvijftigste heb ik me 
om laten scholen tot doktersassistente. Werk je toch 
weer met mensen. Een studie van drie jaar heb ik in 
een jaar gedaan. Was wel heel pittig, ja. Toen ik klaar 
was werd ik uit dertig dames uitgekozen om op de 
Overtoom in Amsterdam aan de slag te gaan. Ik zag 
daar veel psychische ellende: tweeverdieners met 
kleine kindertjes en burn-outklachten. Jongens, je 
hebt maar een leven, dacht ik. Waarom jezelf dood 
werken om in een mooi huis te kunnen wonen? Om 
voldoende uren te maken ben ik tevens hier in Zaan-
stad bij Salt gaan werken. Twintig mensen op een 
ochtend prikken met twee zware ko� ers in en uit je 
auto laden vergde heel wat van me. Voor ik het in de 
gaten had bleken mijn handen en polsen totaal ver-
sleten door al het werk dat ik in de loop der jaren had 
gedaan. Ik heb nog een jaar met pijn in mijn handen 
doorgewerkt. Toen het echt niet meer ging moest ik 
wel stoppen. Echt heel jammer, ja. Het eerste jaar dat 
ik met die artrose thuis zat was vreselijk. 

Afrika
Mijn zoon Jelle is projectbegeleider van windmolen-
parken op zee. Hij woont met zijn vriendin op een 
vrachtschip bij Schellingwoude. Arjen woont al tien 
jaar in Mozambique. Aanvankelijk organiseerde hij 
Ocean Safari’s, zodat toeristen met hem dol� jnen en 
walvissen konden spotten. Later verkocht hij surf-
boards en verhuurde hij accommodaties aan zee. 
Toen ik zeven jaar geleden drie maanden bij hem 
was werd dat een ommezwaai in mijn leven. Zijn 
omgeving is twee keer getro� en door een cycloon. 
Ik heb hier geld ingezameld, zodat Arjen daar nieu-
we huisjes kon bouwen met alles erop en eraan. Ik 
ben erachter gekomen dat je eigenlijk met veel min-
der toe kunt om gelukkig te kunnen zijn. Vandaag 
stort je huisje in en morgen help je elkaar weer. En 

met een lach. Heel bijzonder. Ik heb 
daar met Nederlandse vrienden van 
Arjen voor 600 kinderen eten staan 
koken. Uiteindelijk kwamen daar 
900 kinderen op af. En als je dan ziet 
dat schoolkindjes hun uniform aan 
straatkinderen geven om ook voor 

eten in aanmerking te kunnen komen, dan doet 
je dat heel veel. Of dat ze eten voor hun zwangere 
moeder mee wilden nemen. Ik ben er nu zeven keer 
geweest en denk dan bij thuiskomst steeds: waar 
zijn we hier eigenlijk mee bezig? Ik leef nu veel 
dichter bij mezelf en hoef ook niet meer zo nodig 
te presteren. Ik heb in Afrika een tas ontworpen en 
door anderen laten fabriceren. Arjen verkocht die. 
Alles ten behoeve van die straatkinderen. Voel je je 
toch weer even nuttig. Als corona het toelaat wil ik 
graag weer terug. De afgelopen twee jaar heb ik veel 
gewandeld en ge� etst. 

Belangrijk
Hele basic dingen. Mijn grootste rijkdom is altijd 
al een gevulde koelkast geweest. Ik was nooit een 
vrouw van veel geld verdienen. Wel van samen kun-
nen eten en drinken. Contact met elkaar hebben 
vind ik ontzettend belangrijk. Nu ik niet meer werk 
geniet ik daar nog meer van. Je kunt voor iedereen 
tijd maken, en er echt voor iemand zijn. Vroeger 
moest je dat er maar een beetje tussen proppen. 
Met vriendinnen ga ik graag eerst een eind wan-
delen en daarna heerlijk voor ze kokkerellen. Ik heb 
heel diverse vriendinnen. Individueel, maar ook 
een vriendinnenclubje van vier, die ik al vanaf mijn 
twaalfde van school ken. Twee van hen ken ik zelfs al 
vanaf de kleuterschool.

Marijke van der Pol

IN DE SCHIJNWERPER
Elly ten Hoope:  
‘Werken met kleding vond ik het allerleukst’

Nieuwe 
huisjes laten 

bouwen
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J.J. Allanstraat 350a, Westzaan  |  info@bekavlees.nl  |  www.bekavlees.nl
  administratie: 075 - 61 22 981  |  vragen over onze winkel en assortiment: 06 - 57 12 73 08

J.J. Allanstraat 350a, Westzaan
  administratie: 075 - 61 22 981

Openingstijden
      Boerderijwinkel 
elke zaterdag  09:00 tot 13:00 uur.

Biologisch
Hoge kwaliteit
Vlees bestellen op
bekavlees.nl
Afhalen in 
de winkel 

verrassenverrassen
do�  Westzaans 
  rundvlees

verrassen
Laat je

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

LID

TWEEWIELER-
BEDRIJVEN

Elke vrijdag van 8.00 tot 

13.00 uur in Westzaan 

(op de stoep in de 

kerkbuurt).

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

ReReR sese tauaua ruru arar nana tntn
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Het jaar 2021 is voorbij gevlogen. We begonnen met een coronadip, maar het werd met vlagen 
steeds een beetje beter. Hopelijk kunnen wij dit nu voor een groot deel achter ons laten en starten 
we het jaar 2022 wat positiever. Ik wens jullie in ieder geval een jaar vol liefde, geluk en gezond-
heid. Maar nu gaan we weer lekker kokkerellen! Het is een robuust en landelijk recept. Het komt 
uit de keuken van de Elzas.

Choucroute Alsacienne, (Elzasser 
zuurkool)
Hoofdgerecht
4-6 personen
bereidingstijd 2 tot 3 uur

Wat hebben we nodig:
•  1 stuk spekzwoerd ten grootte van de pan
•  1 kilo casselerrib (gezouten)
•  400 gram zuurkoolspek 
•  60 gram boter
•  2 uien � jngesneden
•  1 tot 1 ½ kilo zuurkool
•  1 laurierblaadje
•  2 kruidnagels
•  10 jeneverbessen
•  stukje foelie
•  2 kno� ooktenen
•  zout, peper
•  4-5 dl droge witte wijn (Riesling)
•  2 ½ dl vleesbouillon
•  1 grote rookworst
•  1-1 ½ kilo aardappelen
•  Dijon mosterd

Bereiding: 
Royale braadpan met spekzwoerd bekleden, vette 
kant naar boven leggen. In koekenpan uien 15 minu-
ten zachtjes bakken. Zuurkool afspoelen. Zuurkool 
met gebakken uien mengen en helft ervan op spek-
zwoerd leggen. Laurier, kruidnagels, jeneverbessen, 
kno� ook, peper, spek en casselerrib op zuurkool leg-
gen en afdekken met rest van de zuurkool. Wijn en 
bouillon erover schenken en zuurkool afgedekt op 
zacht vuur circa 2 tot 3 uur stoven. Af en toe kijken 
of er nog genoeg vocht in de pan zit. Anders nog 
wat water toevoegen. 45 minuten voor het einde 
de rookworst tussen de zuurkool leggen. Aardappe-

len schillen en in ruim kokend water met zout gaar 
koken. Voor serveren zuurkool op een grote schaal 
leggen. Spek, casselerrib en rookworst in plakken 
snijden en op zuurkool leggen. Met de gekookte 
aardappelen en de mosterd serveren.

Weetje:
In 2018 benoemde Europa ’Elzasser zuurkool’ tot 
beschermde merknaam. Het woord choucroute 
duidt simpelweg op de gefermenteerde, zure witte 
kool die gekookt wordt gegeten met vlees of vis. Het 
is een verbastering van het Elzasser begrip ‘sürkrüt ‘ 
(in het Duits is kraut het woord voor kool).

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

December op het 
kinderdagverblijf
Zoals in de vorige Wessaner vermeld stond zijn wij 
met Sint Maarten bij Lambert Meliz geweest. Wij 
willen de bewoners bedanken voor deze gezel-
lige ochtend. De kinderen hebben genoten en 
zijn erg verwend. Na Sint Maarten zijn we meteen 
doorgegaan met de mijters voor de sinterklaasin-
tocht. Gelukkig kon Sinterklaas weer zelf door het 
dorp gaan en dus waren de mijters met namen 
erop weer nodig. Tenslotte moeten we de Sint 
een beetje helpen! De peuters vonden het gewel-
dig om dezelfde muts als Sinterklaas te hebben. 
Helaas kon ook dit jaar de Sint niet bij ons op het 
kinderdagverblijf langs komen i.v.m. corona. Maar 
Piet is wel geweest, toen wij er niet waren, en heeft 
pepernoten en een mooi cadeau voor ieder kind 
achtergelaten. We hebben er net als vorig jaar een 
hele feestweek van gemaakt: pepernoten gebak-
ken, pietenspel gedaan, het was heel gezellig.
Daarna kwam Kerst eraan. Sinterklaasspullen eruit, 
de kerstboom erin. Zo gaat dat in december. Gezel-
lig was het wel met alle lichtjes en kerstversiering. 
In de laatste week voor Kerst hebben we weer 
kerststukjes gemaakt. Ook de grotere kinderen van 
de babygroep deden dit jaar mee. Geweldig om te 
zien: takje erin en weer een takje eruit, alle takjes 
erin. En snel, voordat juf het kerststukje weghaalt, 
alle takjes er weer uit. Zo waren ze een hele tijd 
bezig. Daarna was er een kerstlunch. De ouders 
hadden iedere dag allerlei lekkere dingen meege-
nomen en de kinderen hebben zitten smullen. Het 
was supergezellig. En wat zongen de kinderen tij-
dens de kerstlunch? Zie ginds komt de stoomboot. 
Wij wensen iedereen een heel goed 2022 toe.

Monique van Westrop

Recti� catie Reghthuys 
crowdfunding QR-code 
In de vorige Wessaner stond een artikel over de start van een groot-
schalige crowdfunding ten behoeve van groot onderhoud van het 
Reghthuys. Om doneren gemakkelijk te maken werd bij dat artikel een 
QR-code afgebeeld. Helaas bleek dat een foutieve QR-code te zijn. 
Hierbij treft u nogmaals een QR-code aan, dit keer de juiste. Scan de 
code met de camera van uw smartphone of tablet. U komt dan direct 
op de pagina terecht waar u kunt doneren. In de volgende Wessaner 
geeft het bestuur de eerste update over deze crowdfunding!

2166735- De Wessaner - Januari 2022.indd   13 13-01-22   11:20



14

GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com

www.bartnieuwenhuijs.nl

SPECIALIST IN 
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE  HOUTBOUW

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

Wij doen alles voor uw auto

Hauzendorfer Bosch Car Service 

Tienlingstraat 14  |  1507 DD Zaandam 
Tel. 075 614 24 14

info@hauzendorfer.nl
www.hauzendorfer.nl

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

Gegarandeerd de beste zorg 
voor u en uw kunstgebit!

075 - 670 76 36075 - 670 76 36

Al méér dan 35 jaar

dé specialist

in uw regio!

voor u en uw kunstgebi

075 - 670 76 3BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK

Nieuw kunstgebit?Nieuw kunstgebit?

IN JE FAVORIETE VESTIGING EN OP GROENHART.NLIN JE FAVORIETE VESTIGING EN OP GROENHART.NL
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Pieter van Netten tekent voor twee jaar
‘Balbezit hebben en behouden’

Pieter van Netten (59 jaar) tekende eind decem-
ber zijn contract bij Westzaan voor de komende 
twee seizoenen. Pieter is zeker geen onbeken-
de trainer in het Zaanse voetbal: 16 jaar gele-
den kwam hij samen met zijn vrouw Aida en 
twee kinderen (Gilly en Rachel) vanuit Amster-
dam naar Saendelft en was de eerste trainer in 
lange tijd die Fortuna Wormerveer weer naar 
het kampioenschap bracht. Wat veel mensen 
nog niet weten, is zijn eigen indrukwekkende 
loopbaan als voetballer. 

Pieter begon op jonge leeftijd bij het Amsterdam-
se ASV Arsenal en werd daar gescout door Bobby 
Haarms, die hem naar de jeugd van Ajax haalde. Dat 
was niet zijn leukste tijd en hij koos uiteindelijk voor 
de hoofdklasse bij o.a. Zeeburgia, Edo en Zwarte 
Schapen. Bij de laatste behaalde de geboren spits 
de KNVB-beker en werd hij uitgenodigd voor de 
eredivisionist HFC Haarlem. Na twee jaar krijgt  hij 
tegen zijn oude club Ajax een aanval te verwerken 
van Ronald Spelbos, die resulteerde in een blessure 
die hem ongeschikt maakt voor verder eredivisie-
voetbal. Hij blijft op amateurniveau doorspelen en 
wordt bij Blauw-Wit Amsterdam gevraagd om de 
A-junioren te trainen/coachen. Dat is het begin van 

een inmiddels 20 jaar durend trainerschap, met in de 
Zaanstreek onder andere bij de selecties van Fortu-
na Wormerveer, Zaanlandia, Saenden en de laatste 
vier jaar Blauw-Wit. Hier heeft hij naar eigen zeggen 
als belangrijkste de mentaliteit veranderd en het 
‘voetbal is bovenal plezier’ principe teruggebracht. 
Ook bij VVV Westzaan  zal hij die koers proberen 
in te zetten: ‘Het belangrijkste is de bal hebben en 
behouden. Iedereen doet dat op zijn eigen manier 
en krijgt daar ook voldoende vrijheid in het veld 
voor.’ Voor de Westzaners zal dat even wennen wor-
den, na jarenlang te hebben gewerkt met relatief 
jonge trainers die de ploeg hebben geleid volgens 
de TIC-methode (Techniek Inzicht Communicatie). 
Pieter is aanhanger van aanvallend spel en balbezit. 
Bij hem  gaan we geen lange halen zien. ‘Gewoon 
voetballen!, aldus Van Netten. ‘Om weer van de 
zaterdag naar de zondag te gaan is nog wel even 
wennen. Je zult wat dingen in je normale levenswij-
ze moeten veranderen, maar dat komt beslist goed.’ 
Van Netten zal vanzelfsprekend het lopende sei-
zoen bij Blauw-Wit succesvol afronden en zo nu en 
dan al langs de Westzaanse lijnen verschijnen. Over 
zijn ambitie de komende jaren kan en wil hij nog 
weinig zeggen. ‘Ik ken de spelersgroep en hun kwa-
liteiten nog niet en alles wat ik nu zou zeggen hangt 
helemaal af van de resultaten die dit jaar mogelijk 

behaald gaan worden. Zodra ik de eerste trainingen 
achter de rug heb, kan ik daar serieuze doelstellin-
gen aan gaan hangen.’ Pieter heeft er ongelofelijk 
veel zin in en het bestuur van VVV Westzaan heeft er 
het volste vertrouwen in. Voorzitter Dirk Schreuder 
en hoofd Technische Zaken Patrick Volkers melden 
tot slot dat er overweldig veel interesse is geweest 
voor deze functie en dat ze blij zijn met de keuze 
voor Pieter. ‘Het is gewoon weer eens goed om na 
jarenlang door jonge trainers te zijn geleid weer een 
routinier binnen de gelederen te hebben,’ sluit Vol-
kers af.

bestuur VVV Westzaan

Links Patrick Volkers (hoofd Technische Zaken) en rechts de 
nieuwe hoofdtrainer Pieter van Netten.
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GRATIS WAARDEBEPALING

GEGARANDEERD DE BESTE KEUS!

 WAARDEBEPALING WAARDEBEPALING

GEGARANDEERD 

GRATIS WAARDEBEPALING

GEGARANDEERD DE BESTE KEUS!DE BESTE KEUS!DE BESTE KEUS!

Zuideinde 51 Koog aan de Zaan 075 616 14 14
Heiligeweg 91 Krommenie 075 621 89 28

A.F. de Sav. Lomanstraat 8 Zaandam 075 616 14 14 

DEXIS NETHERLANDS
TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING

DEXIS STERK IN SERVICE EN TOPMERKEN!

www.dexis-nl.nl www.dexis-nl.nl www.dexis-nl.nl www.dexis-nl.nl 

9

De lekkerste kazen
en wijnen

Wij hebben ze!

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

 Hatha Yoga
 Yin Yoga
 Workshops

Speciale lessen

WWW.YOGASTUDIOTINY.NL
06 30 24 58 85

Lid Vereniging Yogadocenten 
Nederland

CONTACT:
-PLACE2BIJLES@GMAIL.COM
TEL: 0637354097

BIJLES VOOR
ELK NIVEAU
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ADVERTEERDER UITGELICHT
T E K S T  E N  B E E L D  -  R O L F  S T I G T E R

Op de biologische Beka-boerderij 
krijgen koeien de ruimte
In zijn in historische stijl verbouwde boerderij tref ik Walter Benecke en zijn vrouw Els aan die 
mij joviaal ontvangen. De boerderij is destijds gebouwd door de overgrootvader van Walter 
en nu door Walter bijzonder grondig herbouwd. De opa van Walter had een melkveehouderij, 
zijn zoon Janus Kat was zijn opvolger. Walter had van jongs af aan een passie voor de boerderij 
en heeft hier zijn hele jeugd veel tijd doorgebracht. Bij de grondige verbouwing zijn de stallen 
verbouwd tot woonhuis. Zo is een bijzonder ruime woning ontstaan, terwijl het uiterlijk van 
de boerderij niet veranderd is. 

Els en Walter zitten achter een lange houten tafel, 
die mooi combineert met de blankhouten balken 
van de dakconstructie. Het geeft het interieur een 
solide en bijzonder e� ect, wat nog verhoogd wordt 
door ruime vensters die een prachtig uitzicht bieden 
op de Westzaner polder. Het centrale middelpunt 
hiervan is molen Het Prinsenhof achter in het land. 
Annigje Kat heeft mij uitgenodigd om wat meer 
over de achtergronden van hun vleesveebedrijf 
BEKA in De Wessaner te publiceren. Zij werkt al lan-
ge tijd voor Walter (voor zijn bedrijf Benecke Aanne-
mingsmij) en is de dochter van Janus Kat. Door haar 
boerenachtergrond heeft zij nu ook binding met de 
huidige BEKA. 

Terwijl hij over de polder uitkijkt, vertelt Walter over 
zijn persoonlijke visie op de toekomst ervan. ‘Vol-
gens mij is de enige mogelijkheid tot behoud van 
mijn geliefde veenweidegebied een juist evenwicht 
van � ora en fauna met agrarische activiteiten die 
helemaal biologisch zijn. Dat kan door extensieve 
begrazing, gecombineerd met het eens per jaar na 
half juni maaien. Alleen op die manier kun je ver-
ruiging en bosvorming van de landerijen op een 
betaalbare manier voorkomen. De dieren grazen 
zogezegd in dienst van de natuur. Voor een dier-
vriendelijk en waardevol leven moeten die dieren in 
mijn visie tijdens het weiden over voldoende ruimte 
beschikken. Zo ontstaat er ook meer ruimte voor 
kruiden, bloemen en grassen die de dieren gezond 
houden, waardoor hun vlees beter van smaak is. 
De koeien hebben elk ruim een hectare tot hun 
beschikking. Op die manier is er dan ook meer ruim-
te voor de vogels om te broeden en te schuilen en 
worden zij tijdens de broedtijd in april/mei niet van 
het nest gemaaid. De koeien verblijven gedurende 
de zomer op het land en de kalveren blijven 6 tot 8 
maanden bij hun moeder. In de winter verblijven de 
dieren in zogenaamde potstallen, die aan één zijde 
open zijn. Hierdoor hebben de koeien voldoende 
ventilatie. De potstallen worden dagelijks van vers 
stro voorzien. Doordat achterin de stal het stro 
samen met de mest composteert, ontstaat er een 
warme onderlaag waar de koeien in de winter lekker 
warm op kunnen liggen. 
Vorig jaar is er een koppel schapen bij gekomen 
voor het begrazen van het land en eind dit jaar zal 
het eerste lamsvlees in de verkoop komen. Momen-
teel hebben we circa 80 stuks vee, waarvan 30 tot 
35 kalverende koeien van het Piemonthese ras. 
We laten hun hoorns groeien in verband met een 

betere mineraal huishouding, waardoor de dieren 
gezonder blijven. Ons deel van de Westzaner pol-
der bestrijkt ongeveer 80 hectare grond, waarvan 
ongeveer 40 in eigendom. We zijn gecerti� ceerde 
natuurbeheerders.’
Over de verkoop in de Bekawinkel vertelt Walter dat 
hij streeft naar een gesloten bedrijf (van bron tot 

bord principe). Dat wil zeggen dat al het door Beka 
geproduceerde vlees bestemd is voor verkoop aan 
lokale klanten in eigen winkel. In eerste instantie 
was het vlees bestemd voor eigen consumptie en 
een kleine klantenkring. Door het enthousiasme van 
de consumenten en zoon Kees, die een groot deel 
van het agrarische werk voor zijn rekening neemt, 
is de boerderij � ink geprofessionaliseerd. Nu wordt 
er maandelijks een koe geslacht voor de verkoop 
in de winkel, die wordt gerund door zijn vrouw Els. 
Walter: ‘Naast gecerti� ceerd natuurbeheerder zijn 
we ook als biologisch vleesveebedrijf gecerti� ceerd. 
Biologisch was voor ons een vanzelfsprekende stap, 
aangezien onze manier van boeren al ruimschoots 
aan die eisen voldeed. Ook volgen Kees en Annigje 
momenteel een cursus natuurbeheer om nog meer 
kennis op te doen van wat er in de weilanden groeit, 
bloeit en leeft.’
U zult begrijpen dat deze biologische runderen 
uit de Westzaanse polder heerlijk moeten smaken. 
U bent dan ook iedere zaterdag van 9.00 tot 13.00 
uur welkom in de winkel om dit zelf te ervaren. Voor 
meer informatie over dit mooie boerenbedrijf kijk 
op www.bekavlees.nl. Daar kunt u zich ook inschrij-
ven voor hun nieuwsbrief.
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Dennis Bakker Martin van der Blom

Blankenburg 17                        www.bakkerenvanderblom.nl
1551 AS  Westzaan                  info@bakkerenvanderblom.nl

Als momenten herinneringen worden ...

(075)
612 59 33

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

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

• boomrooierij • boomverzorging 
• boomveiligheidscontrole

• bomen en planten
• stobbenfrezen 

www. meijerboomverzorging.nl of bel 06-21800308

0 3lab
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.joek-aa.nl

Zolang we nog in lockdown zitten kun je bij ons evengoed genieten van heerlijke gerechten. Elke week hebben we een andere weekspecial, houd onze FB pagina in de gaten!

2166735- De Wessaner - Januari 2022.indd   18 13-01-22   11:20



19

W E S T Z A A N

ZUIDERVERMANING

Vocaal Ensemble 
Tien met Prayers 
& Love Songs 
Een ‘liefderijk’ a cappella-programma waarin 
zowel smeekgebeden en weeklachten klinken als 
liederen waarin de hartstochtelijke aardse liefde 
bezongen wordt. Ze zingen muziek in diverse 
stijlen, van renaissance-responsoriën tot oude 
geestelijke volksliederen uit Noorwegen.

Soms is het moeilijk om oud van nieuw te onder-
scheiden, zoals in het motet Rise up, my Love 
van Healey Willan. De gracieuze melodieën, het 
heldere contrapunt en de prachtige stemvoering 
weerspiegelen de invloed van gregoriaanse en 
renaissan cistische polyfonie, waar Willan een 
diepe a�  niteit mee had. Dat geldt ook voor de 
moderne Madrigali van Lauridsen, waarin eigen-
tijdse harmonieën vervlochten worden met stijl-
elementen van het renaissancemadrigaal. Deze 
complexiteit maakt zijn koormuziek herkenbaar. 
Monteverdi wist in zijn madrigalen cyclus ‘Sesti-
na’ de experimentele meerstemmigheid van het 
madrigalisme van zijn tijd terug te brengen tot 
de basis: poëzie getoonzet op een pure melodie.
Opvallend in dit programma is dat het soms 
lastig is om wereldlijke liefdesliederen en religi-
euze werken uit elkaar te houden. Dat bewijst 
weer eens dat in koormuziek poëzie, emoties en 
muziek op een unieke manier samenvloeien.

Datum: zaterdag 12 februari, 20.15 uur
Kaarten: € 18, €16 voor CJP/student
Reserveren en voorverkoop: via Vocaal Ensemble 
Tien

Yoann Moulin & 
Pierre Gallon met 
A Fancy For Two
Wat is er � jner dan een recital door een klavier-
kunstenaar? Een recital van twee klavierkunste-
naars natuurlijk! Yoann Moulin en Pierre Gallon 
gaan de ultieme uitdaging aan op een dubbele 
set toetsen, met het fantasievolle repertoire van 
de Engelse virginalisten als inzet. Tussen creatie, 
interpretatie en improvisatie komen de humor, 
tederheid, frivoliteit en contrapuntische spits-
vondigheid van meester toetsenisten als William 
Byrd, John Bull en Thomas Tomkins volledig tot 
hun recht.

Yoann Moulin: Van de koorschool in Caen over 
het conservatorium in Parijs tot podia wereld-
wijd, en van stem over klavecimbel tot toetsen 
allerlei: het was een boeiend traject dat Yoann 
Moulin a� egde om de klavierkunstenaar te wor-
den die hij vandaag is. Met ensembles als Les 
Arts Florissants, Capriccio Stravagante, Ensem-
ble Clément Janequin, Concert Spirituel en La 
Tempête is hij een graaggeziene gast op oude-
muziekfestivals wereldwijd, en is hij te horen op 
diverse opnamen voor de labels Alpha en Ricer-
car. Met Une Bande de Clavecins - een ensemble 
dat Moulin oprichtte met Freddy Eichelberger en 
Pierre Gallon - verkent hij geschreven bronnen 
en improvisatie praktijken met betrekking tot 
renaissancemuziek. 
Pierre Gallon: Muziek als collectief avontuur: dat 
is de artistieke overtuiging die Pierre Gallon van 
het Parijse conservatorium naar de internatio-
nale bühne bracht. De klavecimbelspecialist is 
geregeld te horen bij Pygmalion, Le Poème Har-
monique, Ensemble Correspondances, Inalto, 
Les Musiciens de Saint Julien en Le Caravansérail. 
Kamermuziekpartners van het eerste Vocaal 
Ensemble Tien uur zijn onder meer Lucile Bou-
langer, Thomas Dunford, Alice Foccroulle, Ber-
trand Cuiller, en de toetsenisten van Une Bande 
de Clavecins. Maar ook als solist heeft Gallon zich 
bij oudemuziekfans in de kijker gespeeld, onder 
meer met een bejubelde opname van klaviermu-
ziek gepubliceerd door Pierre Attaingnant (2014) 
en het album Blancrocher, een prijswinnende 
imaginaire ontmoeting tussen J.J. Froberger en 
Louis Couperin.De gebruikelijke coronamaatregelen 

zijn van toepassing. 
Zoals altijd in de Zuidervermaning 
zijn het concerten bij kaarslicht.

Datum: zaterdag 19 februari, 20.15 uur
Kaarten: € 25, vriend € 21, CJP/student 
€ 10 (exclusief transactiekosten) Kaartverkoop: 
Via Oude Muziek of 030-2329 010

‘Gitaarman’ Ed Struijlaart 
in Reghthuys
Singer-songwriter Ed Struijlaart komt naar 
Westzaan. Op vrijdag 18 februari geeft hij een 
intiem optreden in ons Reghthuys. Hij bege-
leidt zichzelf met gitaar. 

Ed Struijlaart (1979) verbrandt in 2010 al zijn sche-
pen en besluit volledig voor de muziek te gaan. 
Geen reguliere negen-tot-vijf-baan meer, maar de 
dood of de gladiolen. Alles moet wijken voor zijn 
gitaar en de muziek. Ed krijgt van 3FM het stempel 
‘serious talent’, wordt genomineerd voor een 3FM 
Award, toert in het voorprogramma van BLØF en 
was meerdere malen te gast bij De Wereld Draait 
Door. In 2016 brengt Ed een aantal losse singles 
uit. Tricks Up My Sleeve en Like December worden 
beiden NPO Radio 2 Topsong en Made of Stars, een 
duet met Lisa Lois, wordt Moet je Horen plaat op 
100% NL. 
Daarnaast is Ed actief als songwriter voor anderen. 
Zo schreef hij recent samen met Peter Slager, bas-
sist bij BLØF, de titeltrack voor de bioscoophit van 
2017 Weg Van Jou en alle muziek voor de musical 
Soof. Begin 2018 brengt Ed Make It On Your Own 
uit. Deze haalt de playlist van Radio 1, 2 en 5 en 
is inmiddels meer dan 2 miljoen keer gestreamd 
op Spotify. In het najaar van 2018 gaat Struijlaart 
voor het eerst de theaters in met de voorstelling 
Gitaarmannen: van Clapton tot Sheeran. Zo doet 
hij onder andere ook het Zaantheater aan. De sin-
gle Guitar wordt NPO Radio 2 Topsong en Ed mag 
onder andere aanschuiven bij RTL Late Night om te 
vertellen over de tour en zijn gitaarhelden. Naast 
optreden is Ed ook elke zaterdagochtend van 9 
tot 12 uur te beluisteren op Radio Veronica, alwaar 
hij zijn eigen muziekshow heeft boordevol goede 
(gitaar)muziek. Kom dit megatalent zien en bestel 
nu je kaartjes op ticketsreghthuys@gmail.com. Kijk 
voor de laatste updates over dit concert, in verband 
met de coronamaatregelen, op de Facebookpagina 
Reghthuys Westzaan. 

Ed Struijlaart. Foto Rutger van der Bent. 
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Voor een 
stralend & 
gezond gebit!

J.J. Allanstraat 322, 1551 RT Westzaan,  075-7711481
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écht technisch

werk/personeel

W W W . I N T E R S E L E K T I E . N L

075-6218845 010-4625985

Provincialeweg 21a Caïrostraat 81

1561 KL Krommenie 3047 BB Rotterdam

• Vakmanschap
• Communicatie
• Kwaliteit

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

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

Bouwt verder

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

www.bouwbedrijfwerkhoven.nl
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  De
puzzel
     van
 INGRID

Deze maad geen prijspuzzel. U kunt de puzzel dus niet insturen. De oplossing van het kruiswoordraadsel in het decembernummer is LAPPENKLAAS en 
WATTENDEKEN. Lappenklaas was de bijnaam van een bekende Westzaner die met lappen stof op de markt stond en bekend is van zijn tuin met won-
derlijke bouwwerken. De Wattendeken was de spotnaam van houtzaagmolen De Kersenboom, die op het Zuideinde heeft gestaan. De prijswinnaar is 
Anneke van Enkhuizen-van der Weide uit Wormerveer. Zij heeft een cadeaubon van 50 euro ontvangen.

1 bier maken, 2 eierpannenkoek, 3 arts, 4 afstandsmaat, 5 onderbreking van werk, 6 � guur uit Duizend-en-een-nacht, 7 geluid van een kat, 8 hoofddeksel, 
9 smalle strakke rok, 10 cijferlijst van school, 11 kleverig zoet broodbeleg, 12 de zak geven, 13 assistent van een golfer, 14 riem, 15 kleine sprookjes� guren.

Zijn de woorden juist ingevuld dan lees je in de blauwe kolom van boven naar beneden de naam van één van de IJpolders die ontstonden bij de 
aanleg van het Noordzeekanaal.

K O L O M P U Z Z E LK O L O M P U Z Z E LK O L O M P U Z Z E L

  De
puzzel
     van
 INGRID

Deze maad geen prijspuzzel. U kunt de puzzel dus niet insturen. De oplossing van het kruiswoordraadsel in het decembernummer is LAPPENKLAAS en 
WATTENDEKEN. Lappenklaas was de bijnaam van een bekende Westzaner die met lappen stof op de markt stond en bekend is van zijn tuin met won-
derlijke bouwwerken. De Wattendeken was de spotnaam van houtzaagmolen De Kersenboom, die op het Zuideinde heeft gestaan. De prijswinnaar is 
Anneke van Enkhuizen-van der Weide uit Wormerveer. Zij heeft een cadeaubon van 50 euro ontvangen.

1 bier maken, 2 eierpannenkoek, 3 arts, 4 afstandsmaat, 5 onderbreking van werk, 6 � guur uit Duizend-en-een-nacht, 7 geluid van een kat, 8 hoofddeksel, 
9 smalle strakke rok, 10 cijferlijst van school, 11 kleverig zoet broodbeleg, 12 de zak geven, 13 assistent van een golfer, 14 riem, 15 kleine sprookjes� guren.

Zijn de woorden juist ingevuld dan lees je in de blauwe kolom van boven naar beneden de naam van één van de IJpolders die ontstonden bij de 
aanleg van het Noordzeekanaal.
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Bent u op 
zoek naar advies 

over verzekeringen, 
hypotheken, financiën

of pensioen?

Westzijde 318, Zaandam  
T 075 - 616 17 17

www.drvr.nl

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

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

DE KINDERTUIN  PeuterSpelen
 Voor- en Naschoolseopvang

 Kinderdagverblijf

Uitvaartverzorging
Dag & Nacht bereikbaar

023 - 5 371 375
opbaargelegenheid

’t Reght Huys - WestzaanWestzaanW
    www.luvu.nl - persoonlijke begeleiding
    uitvitvit aartleirtleir dster: -

-

wilsbepaling / nazorg
    M.C. Luttik - samen naar waardig afscheid
    Jacobus van WaeWaeW rtstraat 23 - opbaren: ‘t Reght Huys / thuthut is
    1551 CH WestzaaWestzaaW n - deeluitvaarten
    075-6170954/06-4968679 ongeacht uw verzekering...

Gré Luttik Ruud Kerkhoff

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

EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

EIGEN TECHNISCHE DIENST • ONDERDELEN • SNELLE SERVICE
INBOUW APPARATUUR • DESKUNDIGE INSTALLATIE

INSTALLATIEMAN
www.installatieman.nl

DAK
SANITAIR
VERWARMING

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

renovatie
onderhoud 
service

J.J. Allanstraat 334 / 1551 RT Westzaan

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

Standplaats Praxis Zaandam
Geopend maandag t/m zaterdag

Tel. 06 304 569 49

VISHANDEL PLAT

Volendammer

Weiver 90
1551 SK Westzaan

All-in websites

Webhosting en onderhoud

WordPress en Joomla!

Overzetten naar WordPress

Zoekmachine vriendelijk

Geschikt voor mobiel info@mkb-online.nu

06-814 757 74

WWW.MKB-ONLINE.NU

MKB-ONLINE.NU

WEBSITES • HOSTING • ONDERHOUD

Drijvende Steigers BV

• Drijvende terrassen
• Kanosteigers
• Roeisteigers

Kanaalweg 5 A, 1566 NA Assendelft, 075-6351695
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K E R K D I E N S T E N

Erik van der Steen zei: 
Doodgaan: er klopt iets niet.

Belangrijke adressen
Spreekuren Westzaanse huisartsen
Spreekuren van dr. H.B.E. Vink, dr. G.N. van Altena 
en dr. B. Peeters. 
Torenstraat 2-4, 1551 BL
Wegens corona voorlopig geen inloopspreekuur.

U kunt een afspraak maken tussen 8.00 en 17.00 uur 
op 075-6353 806. Voor een afspraak op dezelfde dag 
of voor het aanvragen van visites en recepten belt u 
vóór 10.00 uur. Zie ook: www.huisartswestzaan.nl.

Spoedgevallen
Maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur: 06-19993189 
en bij grote spoed: 112. Zorg dat u uw 
medicijngegevens en uw verzekeringspasje bij de 
hand hebt.

Waarneming
Tussen 17.30 en de volgende morgen 8.30 uur, in de 
weekenden en op feestdagen kunt u voor medische 
hulp naar de centrale huisartsenpost bellen: 
075-6533000.

Apothekersdienst 
Buiten de openingstijden van uw eigen apotheek 
kunt u in de Zaanapotheek in het Zaans 
Medisch Centrum terecht voor spoedrecepten: 
075-6552555, fax: 075-6552559.

Verloskundigen
Om de week kunt u op woensdagochtend op 
Torenstraat 4 terecht voor het spreekuur van 
verloskundigen. 
Zie www.verloskundigenassendelft.nl.

Veilig Thuis
Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. Bel gratis 0800-2000. Dag en nacht, 
ook in het weekeind.

Dorpsbus
Hebt u de dorpsbus nodig voor vervoer? Bel 
De Groene Koets voor een afspraak: 06-13445600.

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

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

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 februari 2021 sturen naar De Kersen-
boomstraat 40, 1551 BW Westzaan of mailen 
naar redactie@wessaner.nl. Kopij in Word zonder 
opmaak. Geen foto’s in de tekst geplakt, geen 
kaders, strepen of kolommen. Foto’s minimaal 
1 Mb als bijlage bij de tekst. 
De volgende Wessaner verschijnt op donderdag 
24 februari 2021. 

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

Doopsgezinde Gemeente
De kerkdiensten zijn vooralsnog afgelast. Hopelijk 
kunnen in februari de diensten weer beginnen. 
Kijk op onze site voor de actuele stand van zaken: 
www.dgkoog.doopsgezind.nl.
6 feb 10.00 uur br. IJke Aalders
13 feb 10.00 uur oecumenische viering
20 feb 10.00 uur ds. Truus de Boer
27 feb 10.00 uur ds. Henriette van Dunné

Christelijke Gereformeerde Kerk
Wilt u onze gast zijn? Graag aanmelden via 
bertbax@zonnet.nl. De middagdiensten zijn in 
Beverwijk, Meerstraat 62. Wilt u daar onze gast 
zijn? Mail dan even naar scriba@beverzaan.
nl. De normale aanvangstijd is 16.00 uur, maar 
vanwege de coronamaatregelen kan het 15.30 
uur worden. 
30 jan 9.30 uur ds. H. Fahner
 16.00 uur ds. L.J. Koopman, Capelle a/d IJssel
6 feb hulpverleningszondag
9.30 en 16.00 uur ds. J. van Dijken, Nieuw-Vennep
13 feb gemeentezondag, beide diensten in 
Westzaan
9.30 en 14.00 (!) uur ds. G. van Vliet
20 feb voorbereiding Heilig Avondmaal
9.30 uur ds. G. van Vliet 
 16.00 uur ds. J. van der Wal, Baarn
27 feb viering Heilig Avondmaal
9.30 en 16.00 uur ds. G. van Vliet

Gereformeerde Gemeente Westzaan
Van harte welkom om de diensten te bezoeken. 
Graag wel aanmelden via GerGemWestzaan@
kpnmail.nl
30 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst
2 feb 19.30 uur ds. J.B. Huisman
6 feb 10.00 en 15.30 uur leesdienst
13 feb 10.00 en 15.30 uur leesdienst
20 feb 10.00 en 15.30 uur leesdienst
27 feb 10.00 uur leesdienst
 19.00 uur ds. H.J. Agteresch

Protestantse Gemeente Westzaan
Bekijk voor de meest actuele informatie en 
de wijze van aanmelden de website: www.
pgwestzaan.nl
30 jan 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
6 feb 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
13 feb 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
20 feb 10.00 uur ds. E. Plaisier, Uitgeest
27 feb 10.00 uur ds. E. Post, Huis ter Heide
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HuigHaverlag Printing is één 
van de eerste écht duurzame 
drukkers van Nederland

CO2-KLIMAATNEUTRAAL DRUKWERK

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. 

Witte Vlinderweg 74
1521 PS Wormerveer
info@huighaverlag.nl

075-612 73 73
www.huighaverlag.nl

CERTIFICERINGEN 

Samen zorgen voor minder CO2
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DE PERSOONLIJKSTE 
OPLOSSING VOOR 

UW HUID VINDT U BIJ 
LIEV IN WESTZAAN

MEER WETEN? 
OF VRIJBLIJVEND EEN 

AFSPRAAK MAKEN:

I N S T I T U U T L I E V . N L

0 6  -  5 5  3 2 1  4 5 9

GEZICHTSBEHANDELING,
HUIDVERBETERING,

ELEKTRISCH ONTHAREN

N A T U U R L I J K  M O O I

Gas - Water - Sanitair

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

Parket | Laminaat | PVC | Onderhoud

Fiets Service
Ramon

Onderhoud en reparatie
Haal- en brengservice

Telefoon: 06-13547972

Blankenburg 21
1551AS Westzaan

 info@slijterijsaendyck.nl
www.slijterijsaendyck.nl

SPECIALIST IN BIER, WIJN EN 
VELE SOORTEN GEDISTILLEERD

Nu ook bij ons verkrijgbaar 
de Originele Reght Huys Bitter

Guisweg 35
1544 AG, Zaandijk
tel. 075 - 621 37 91

www.slijterijsaendyck.nl
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