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Afvoer

’s Ochtends zonder problemen nog 
een was gedraaid. Wel wat geborrel 
uit de buik van de keuken en opeens 
liep de gootsteen helemaal niet 
meer door. Het water kwam door de 
afvoer van de vaatwasser naar bo-
ven. Prutwater. In de kast, onder de 
kast, door de kast en tenslotte over 
de vloer. Je probeert wat, kraan bo-
ven open, douchekraan open, toilet 
boven doortrekken, maar alles zit 
op dezelfde afvoerkolom en alles 
eindigde in heel veel handdoeken 
op de keukenvloer. Nou hebben 
we heel wat kluservaring, maar dit 
hadden we in onze bouwcarrière 
nog niet eerder gezien. De prut leek 
verdacht veel op koffieprut. De laat-
ste tijd wilden we geen papieren 
koffiefilters meer gebruiken en die 
wilden we ook niet meer op de com-
posthoop hebben. Dus kwam er een 
milieuvriendelijke herbruikbare fil-
ter. Maar waar laat je de prut? In een 
bakje laten drogen beviel slecht van-
wege fruitvliegjes. In een afgesloten 
bakje ontstond schimmel. De laat-
ste tien dagen werd het wegspoelen 
in de gootsteen. Dat kwam ons duur 
te staan. Een fatale combi met an-
dere viezigheid leidde tot verstop-
ping. Met trekveer en ontstopper 
lukte het niet. En de man zag ik ook 
al jaren niet meer zo op de grond 
aan het werk in vreemde bochten 
om erbij te kunnen in de hoeken 
van de kastjes. Het was vrijdagmid-
dag. Maandag de loodgieter. Dat 
werd een weekend kamperen in ei-
gen huis, met gelukkig nog wel een 
tweede toilet op een andere afvoer! 

Linda Wessels, redactie

300 jaar pelmolen Het Prinsenhof
Als je 300 jaar wordt, zoals Het Prinsenhof, dan mag dit zeker gevierd worden. Tijdens De Dag van 
Westzaan op 10 september begonnen de feestelijkheden in de molen al met een bijzondere traktatie. Voor 
alle verjaardagsgasten nu eens geen gortepap met stroop, maar een bijzonder lekker gerecht. Pieter Kok, 
die in de Kerkbuurt woont en vaste kok is van het RTL-programma Koffietijd, had er met oude kaas en 
groenten een heerlijke salade van gemaakt, die ook in zijn kookboek Buiten Eten staat. Alle bezoekers van 
de molen hebben ervan gesmuld!

De koffieprut gooien we weer 
rechtsreeks in de tuin!
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Ook tijdens de Zaanse Molendag waren 
er in Het Prinsenhof tal van bijzondere 
verjaardagactiviteiten, zoals een 
expositie van weerfotograaf Kees Jak 
en de vertoning van de echte Zaanse 
films ‘De dood van de pettenbaas’ 
en ‘De man die de Zaanstreek 
vormde’ van videoclub Zaanstreek-
Noord. De film over de pettenbaas 
wordt in de nabije toekomst 
beschikbaar gesteld aan de Zaansche 
Molen en de Digitale Beeldbank 
Westzaan. Houd het in de gaten.  
Uiteraard waren ook vertegen woor-
digers van de gemeente Zaanstad 
present. Uit handen van wethouder 
Natasja Groothuismink van Rosa kreeg 
Het Prinsenhof uit het stadsarchief een 
mooi historische plaatje van de molen 
uit de dertiger jaren. De molenaars en 
maalploeg werden hartelijk bedankt 
voor het vele vrijwilligerswerk dat nu 
eenmaal aan de molen is verbonden. 
Veel dank, verpakt in mooie woorden. 
Door de voorzitter van Zaansche 
Molen, Jan Goedhart, werden de 
beide Gerrits, Gerrit Volkers en 
Gerrit Gelderman, in het zonnetje 
gezet. Gerrit Volkers omdat hij al 
50 jaar de molen laat draaien en 
Gerrit Gelderman omdat hij zeer 
recent met uitstekend resultaat het 
diploma van het Gilde Vrijwillige 
Molenaars heeft behaald. Er was 
naast de doorlopende demonstratie 
van gort pellen ook prachtige muziek 
van de Band Zonder Toekomst.  
 
U bent trouwens uitgenodigd om de 
mooie expositie van het werk van 
weerfotograaf en Westzaner Kees 
Jak te komen bekijken. Dat kan elke 
zaterdag tussen 13.30 en 16.30 uur. 

Het zijn prachtige weerfoto’s van en 
rond de bejaarde gortmolen. Het pad 
naar de molen kan modderig zijn, vooral 
bij nat weer. Trek goed schoeisel aan.  
Bent u nog geen lid van de Zaansche 

molen? Word lid, dan steunt u het 
behoud van de unieke molens in de 
Zaanstreek.

namens de maalploeg, Fred Eerenberg 

Vlnr. Gerrit Gelderman, Gerrit Volkers en Jan Goedhart van de Zaansche Molen.
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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. 

Ons restaurant is geopend 
van woensdag t/m zondag.

Wij verzorgen ook diners 
voor groepen, buffetten, 

recepties en feestavonden.

U bent van harte welkom!

Zie onze website voor alle mogelijkheden.
 www.deprins-westzaan.nl
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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

Appelbes bestrijden helaas 
noodzakelijk
Ik heb een bezoekje gebracht aan de mensen van de trilwacht. 
Wat een parate kennis is er toch te vinden bij deze vrijwilligers 
over het Guisveld, Westzijderveld en Reefgebied. De trilwacht 
is sinds 2019 actief in de Polder Westzaan. In goed overleg met 
Staatsbosbeheer zijn al zeventien percelen één of meer keren 
bezocht voor beheerwerk: negen in het Guisveld, zes in het 
Euverenweggebied en twee in de Reef. Zo’n vijftien werkoch-
tenden gemiddeld per seizoen, tussen eind augustus en eind 
maart. 

De eerste maanden van het 
beheerseizoen staat het verwijderen 
van appelbes als speerpunt op het 
programma. Appelbes is een zeer 
ongewenst gewas. Een exotische 
woekeraar die zich moeilijk laat 
bestrijden. De enige manier is 
voorzichtig de plant met wortel en 
al uit de grond te trekken. Behalve 
appelbes stond er meer dan we 
verwacht hadden: opkomende berken, 
wilgenboompjes en braamstruiken. 
Mijn handen jeukten. Na een dag 
werken hadden we een bijna volle 
bigbag, die we leegden in de container 
op het terrein van Staatsbosbeheer. 
 
Er was ook veel moois te zien, 
zoals koningsvarens, gevleugeld 

hertshooi, ronde zonnedauw, 
hazenpootje, ruwe bies, melkeppe, 
waterkruiskruid, moeraswalstro en 
kruipwilg. Al trekkend maakten we 
het veenterrein klaar om gemaaid 
te worden door Staatsbosbeheer. 
We zagen een roepende buizerd en 
overvliegende gele kwikstaarten, 
graspiepers, een rietgors en tot slot 
een jagende boomvalk. Jan meldde 
een hazenpootje (paddenstoel). Ik kan 
ook nog melding maken van een heuse 
kettingschallebijter, een flinke tor. En 
tot slot zag ik nog een sprinkhaan, een 
gewoon spitskopje.
De medewerkers van de trilwacht waren 
die dag Dirk Jan Booij, Willem Rol, Tom 
Kisjes, Hans Boerma, Gijs Doeglas, Jan 
Kunst, Kel Woud, Gerard van Leeuwen 

en Fred Eerenberg. U kunt zich opgeven 
als vrijwilliger van de trilwacht bij Dirk 
Jan Booij via d.booij@upcmail.nl. Gijs 
Doeglas, de Zaanse stadsecoloog, 
voegt toe: ‘De gemeente werkt samen 
met ecologen van Natuurlijke Zaken 
(onderdeel van Landschap Noord-
Holland) om de verschillende soorten 
in kaart te brengen. Hierbij hebben 

we ook de hulp van inwoners hard 
nodig. Wie zich bij ons opgeeft als 
vrijwilliger (via g.doeglas@zaanstad.
nl), leert bijvoorbeeld hoe je een 
ringlang of distelvlinder herkent. 
Ook ga je meerdere keren per jaar 
de buitenlucht in. De trainingen zijn 
kosteloos. Voorkennis is niet nodig, 
enthousiasme wel.’

 Foto Manouk Schrander, boswachter Middel Westzaan.

Brons voor Westzaanse
Dit jaar heb ik deelgenomen aan de Nederlandse wedstrijden voor 
cake design in de categorie sugar art flowers. Dat houdt in dat ik 
botanisch correct suikerwerk heb gemaakt voor bruidstaarten. 
De suikerbloemen moeten eetbaar zijn en niet van echt te onder-
scheiden. Het is zeer specialistisch en exclusief werk. Ik heb keihard 
gewerkt en kan gelukkig zeggen dat ik dit jaar met brons naar huis 
ben gegaan.

Ik weet zeker dat ik uw interesse heb gewekt om mijn werk in het echt te 
komen bekijken. Als u contact met mij opneemt, kan ik u er ook van alles over 
vertellen. Ook op Facebook en Instagram kunt u meerdere foto’s van mijn 
werkstukken zien. Al deze bloemen zijn dus van suiker en voor op een taart.

Iman Eloise: 06-2016 5891

Eloise.cake@gmail.com  
Facebook: Eloise Patisserie & cake design

Foto Aneta Kazimierska.
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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

Sinds 1992 het adres voor een gegarandeerd
veilige installatie!

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

Banden 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

APK  -  Airco  -  Onderhoud  -  Reparaties  -  Restauratie  

In- en Verkoop  -  Storingen  -  LPG  -  Schadeherstel

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

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

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

Di. t/m Za.
geopend

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

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

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

Een complete training in slechts 30 minuten!

Openingstijden: ma, wo, do 8:45 – 11:15 uur + do 17:45 - 20:15 (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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Hoelang wonen jullie hier en waar heeft 
jullie wieg gestaan?
Anne: Eind 2017 zijn we hier komen wonen, nadat 
we het huis een jaar verbouwd hebben. De hele 
fundering is vernieuwd en ook de indeling is 
veranderd. Veel dingen hebben we zelf gedaan. 
Bo: Tot mijn twintigste heb ik bij mijn ouders op 
Burg. Verstegenstraat 31 gewoond. Ik vertrok naar 
Amsterdam voor meer avontuur. Daar leerde ik Anne 
kennen en na een tijdje trok ik bij hem in. Hij komt uit 
Wormer. Rond ons dertigste wilden we allebei graag 
weer terug. Toen ons oog op dit huis viel waren we 
meteen verkocht. Anne: Ik kende Westzaan niet; ik 
ben er ooit één keer op de motor doorheen gereden. 
Ik voelde me hier meteen thuis. Bo: Je kunt hier even 
naar de bakker lopen, of naar de supermarkt. Voor mij 
liggen hier mooie herinneringen natuurlijk. Ik ken veel 
mensen van gezicht, omdat ik twintig jaar geleden op 
zaterdag bij bakker Krijgsman werkte.

Wat doen jullie voor werk?
Anne: Sinds twee jaar timmer ik. Maar ik heb 
informatiewetenschappen gestudeerd. Freelance 
heb ik websites gebouwd en was ik programmeur 
en webdesigner. Met mijn eerste salarisstrook ben 
ik naar de bank gerend en heb ik een appartement 
aan de Ceintuurbaan gekocht. Dat was mijn eerste 
verbouwing. Alles kwam toen tegelijk. Tijdens de 

pandemie werkte ik vanuit huis. Na al die jaren had 
ik zin om met mijn handen te gaan werken. Ik kwam 
in contact met Mark Bes, een alleskunner die net voor 
zichzelf was begonnen. Ik dacht dat ik wel handig 
was tot ik zag wat hij kon. Na drie maanden heb ik 
mijn baan opgezegd en nu werk ik als freelancer 
drie dagen per week bij hem. We bouwen o.a. 
vakantiehuisjes op de Ketelhof in Jisp. Echt mooi 
maatwerk dat door een architect is ontworpen. Ik 
heb meteen mijn social media de deur uit gedaan 
en mijn LinkedIn op slot gegooid. 
Ik had alleen nog whatsapp en 
e-mail. Het geeft ruimte in je 
hoofd om daar niet mee bezig te 
hoeven zijn. In de winter moet je 
lichaam even wennen aan de kou, 
maar je kunt je erop kleden. De private klanten voor 
wie ik tegenwoordig werk zijn altijd zo blij met wat 
je doet. Dat is niet te vergelijken met die duizenden 
onzichtbare mensen die via een internetverbinding 
ergens op de wereld iets abstracts zitten te doen. 

En wat doe jij, Bo?
Ik heb vrijetijdsmanagement (hbo) gedaan. Voor de 
open dag was ik naar Lowlands geweest om betrokken 
te zijn bij de organisatie van dat soort evenementen. 
Nou, dat leek me wel wat! Na mijn afstuderen ben 
ik bij een kunstbeurzen-organisatiebureau in 
Amsterdam gaan werken. Daarna heb ik een tijdje bij 
een theater en een galerie gewerkt. Toen we deze kant 
op kwamen wilde ik iets heel anders proberen. Mijn 
ouders Jacob en Joke van der Werff zaten allebei in 
het onderwijs en hoewel ik dat altijd had afgezworen 
wilde ik toch ook wel die kant op. Ik ben als assistent 
bij Dynamica (speciaal onderwijs) op de Sportstraat 
op de Koog begonnen. Omdat ik altijd muziek heb 
gemaakt wilde ik me daarop gaan richten. Bij Tamino 
kon ik een opleiding volgen tot muziekspecialist voor 
dergelijke kinderen. Later werd ik gevraagd om op 
alle vier de locaties muziekles te geven. Sinds dit 
schooljaar geef ik bij et Buut in Zaandam muziekles 
aan alle zeventien groepen. Denk daarbij aan zingen, 
spelen, bewegen, luisteren en componeren. Ik leer ze 
over muziek, maar laat ze ook veel doen. Ik heb het 
gevoel dat ik ze op een zinvolle manier iets mee kan 
geven. Hoop ik...

Je zei dat je altijd muziek had gemaakt.
Op mijn tiende speelde ik saxofoon bij Crescendo hier 
in Westzaan. Ik zat bij Fluxus op les. Op mijn zestiende 
ging ik in bandjes spelen. Vier jaar later ontdekte ik 
het gitaarspelen en ben ik liedjes gaan schrijven en 
componeren. Anne: Bo heeft onder de naam Bo Terry 
in 2010 een EP gemaakt: Kijk maar niet naar wat je ziet. 
Die nummers heb ik zojuist toegevoegd op Spotify.

Waarom is je artiestennaam Bo Terry?
Omdat Terry mijn derde naam is. Ik schilder ook onder 
die naam. Tijdens de Dag van Westzaan heb ik met 
schilderijtjes van Westzaanse huisjes geëxposeerd 
in de tuin van Marsha Metselaar in de Kerkbuurt. 
Ik gebruik zowel acryl- als olieverf. Maar aquarel 
vind ik ook leuk. Ik maak ook illustraties waarvan ik 
bijvoorbeeld kaarten laat drukken.

Je doet dus ook actief iets met de kunst 
die je maakt.
Ja, ik heb een drang om dat te willen delen. Ik ben ook 
altijd geïnteresseerd in andermans muziek of creaties: 

Gillian Welch, Joni Mitchell of 
Bonnie Raitt. Maar ook mensen 
van nu. Ken je Leif Vollebekk? Of 
Ben Howard? Ik heb hier lp’s uit 
de jaren zestig en zeventig: Joan 
Armatrading, Joan Baez. Maar ik 

hou ook van klassieke muziek als van Erik Satie of 
Chopin. Anne: Jij kent echt alles. Even kijken, Leo 
Kottke ligt nu op de draaitafel. 

Anne, jij begint meteen luchtgitaar te 
spelen. Speel jij soms ook in een band?
Ja. In The Damtones. Tot de pandemie speelden we 
tien jaar in The Waterhole bij het Leidseplein. Toen ik 
daar woonde kon ik er met mijn gitaar op mijn rug 
heen en speelden we van elf tot vier uur ’s ochtends. 
Ik heb daar wel alweer gespeeld; met de auto erheen 
en dan niet drinken, nee. Dus dat is wel effe anders.

Heeft Mae jullie leven erg veranderd?
Bo: Absoluut. Maar wel ten goede. Ze is gewoon 
heel leuk. We waren er ook aan toe. Anne: Je kunt 
echt zeggen dat we er klaar voor waren om een kind 
te krijgen. We hadden er de tijd voor gemaakt en 
hoefden niet ineens alles om te gooien. We werken 
allebei drie dagen en de dag dat we allebei werken 
is Mae bij Bo’s ouders. Bo: Ze is zo makkelijk. Net na 
het maken van de foto legde Anne haar in bed en je 
zult zien dat ze zo weer net zo vrolijk wakker wordt. 

Wat vinden jullie belangrijk in het leven?
Bo: Ja, eh, liefde. En ik denk dat ik bij alles toch wel de 
leuke dingen eruit weet te vissen die het leven leuk 
maken. Anne: En vertrouwen. Bo: Liefde en respect 
voor alles, voor de natuur ook. Als we al vlees eten 
dan is het biologisch. En dat je oprechte aandacht 
hebt voor kleine dingen. En jij Anne? Ja, dat vind ik 
ook. (Ze schieten allebei in de lach.) Nou, ik heb denk 
ik geen motto of thema in mijn leven. Wat dat betreft 
ben ik denk ik een ongeleid projectiel. Maar als ik uit 
alles moet kiezen denk ik toch wel dat mijn thuis, mijn 
gezin, het allerbelangrijkste is.

Marijke van der Pol

IN DE SCHIJNWERPER
Bo van der Werff en Anne Zwijnenburg:  
‘We zijn allebei heel ander werk gaan doen’

‘Heerlijk om met mijn 
handen te werken

Bo van der Werff (37) en Anne Zwijnenburg (38) wonen met hun dochtertje Mae (1) 
op Watermolenstraat 91.
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De Werkplaats 

Zangles  
Presenteren met impact  
Spreken voor groepen 

www.noorchristoph.nl, 
zangeres | zang coach | stem wetenschapper 

psycholoog PhD 

Locatie:  Reghthuys te Westzaan e.a. 
locaties in Westzaan e.o. 

Lestijden:  maandagavond 6.30 – 9.30pm  
woensdagmiddag 2 – 5pm 
Andere lestijden in overleg 

O v e r l i j d e n  m e l d e n :
0 7 5  2 0 4 3 4 1 0

D a g  e n  n a ch t  b e r e i k b a a r

VEILIG WATER BEGINT MET EEN GOEDE CONTROLE
LEGIONELLABEHEER
LEGIONELLAPREVENTIE 

KEERKLEPCONTROLE & SERVICE
HANDELSONDERNEMING 

elefoon 075 30 30 661
ebsite www.thijcas.nl 
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KEERKLEPCONTROLE & SERVICE
HANDELSONDERNEMING 

Sponsor Bord 2200 x 875 Thijcas.indd   1 14-10-15   11:58
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Ambacht en passie komen samen bij Restaurant 
Jongwijs en Bak-Atelier Lex Brakenhoff. Kom langs en 
proef op de JJ Allanstraat 121 in Westzaan. Voor meer 
info en actuele openingstijden ga je naar Facebook:

jongwijswestzaan Bakkerij Lex Brakenhoff
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Het bruist weer 
in de grote zaal
Eindelijk weer veel bedrijvigheid. Op maan-
dag is er tai-chi in de ochtend. Ook mensen 
van buitenaf weten de weg te vinden. Op 
dinsdagochtend het koffie-uurtje en in de 
middag is de activiteitencommissie actief 
met een gevarieerd programma. Iedere 
woensdag het wijkrestaurant en later in de 
middag stoelyoga. Ook daar wordt gretig 
gebruik van gemaakt. Op donderdagoch-
tend het koffie-uurtje en tenslotte op vrij-
dagmiddag sjoelen en klaverjassen. 

Als De Wessaner uitkomt in oktober, dan is er 
voor de eerste keer in dit nieuwe seizoen weer 
de bingo geweest en hebben we een muzikale 
middag achter de rug. 

Voor de maand november staat de digitale 
beeldbank op het programma. Hopelijk met 
weer een zaal vol mensen, zoals we gewend zijn. 
29 november wordt het weer een spannend 
avondje. Het is altijd maar de vraag of de Sint tijd  
heeft om met zijn pieten langs te komen! Aan 
de bewoners zal het niet liggen, want die zingen 
hun keel schor. 

Niet alleen zijn deze activiteiten gaande in het 
complex. Er wordt ook nog wel eens getrouwd. 
Op 30 september gaven twee bewoners van 
Lambert Melisz hun jawoord aan elkaar. Zo zie 
je maar dat leeftijd geen rol speelt in de liefde. 
Een mooie witte auto stond versierd klaar om 
het stel naar het gemeentehuis te rijden. 

Marion Bruins 

Trouwauto staat klaar voor twee bewoners.

Activiteiten Lambert MeliszKoersballen
Er zijn nog plaatsen vrij bij Koersballen,  maandag 
van 13.30 tot 16.00 uur. Kom gerust een keer kij-
ken. Meld je aan via 075-6310 352 of info@dorps-
huis-westzaan.nl. Koersbal is zeer geschikt voor 
iedereen die naast eenvoudig en rustig bewegen 
ook van een beetje wedstrijdspanning houdt. Het 
is van oorsprong een Australische sport en lijkt 
enigszins op jeu des boules. Het is een balspel 
dat binnen wordt gespeeld op een mat van 8 bij 
2 meter. Kom vooral een keertje kijken en mee-
doen. Kosten € 2,- per keer (betaling maandelijks).

Bloemschikken
Ja, we gaan weer bloemschikken in december, 
met als thema Kerst. We zijn blij met Sabina en 

Maura, die afzonderlijk van elkaar leuke work-
shops bloemschikken gaan organiseren. Kijk voor 
data en tijden op onze facebookpagina of op 
www.dorpshuis-westzaan.nl. Je mag ook mailen 
naar info@dorpshuis-westzaan.nl, dan sturen we 
jou persoonlijk informatie.

Zumba
Wil je aan je conditie werken en spieren opbou-
wen? Misschien is zumba wat voor jou. Op maan-
dag van 19.30 tot 20.30 uur. Of bodyworkout/
combinetics op dinsdag van 19.30 tot 20.30 uur. 
Meld je aan voor een gratis proefles!

Musical
Vier Kerst met Tante Leen, Johnny Jordaan, Willy 
Alberti en de enige echte kerstman. Van 15 t/m 18 
december In De Kwaker ‘Als de Kerstman komt in 
de Jordaan’. Een musical met Harry Slinger, Mar-
jolijn Touw, Evert de Vries, Rosa Mee en de rasmu-
zikanten René Trok en Bert Stoots. Een kerstfeest 
van een voorstelling!

Kaartverkoop en uitgebreide info: 
www.nederlied.nl

Nieuwe  
openingstijden
Fitcircuit in De Kwaker heeft nieuwe openings-
tijden: maandag, woensdag, donderdag  van 
8.45 tot 11.15 uur en dondedagavond van 17.45 
tot 20.15 uur. Fitcircuit is gesloten tijdens regu-
liere schoolvakanties. 

Wilt u een gratis proefles, mail dan naar info@
fitcircuit.nl.
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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

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

Meubelatelier Jacco Bakker b.v. 
Delta 12

1704 EE Heerhugowaard
072 - 57 15 999

info@jaccobakker.nl

HIER HAD 
UW ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN!
Voor informatie over adverteren in  

kunt u mailen naar jan.steijn@tiscali.nl
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Burgerinitiatieven
Niet alleen winkels zag Westzaan verdwijnen. De wijkvoorzieningen die Zaanstad had 
ingesteld overleefden de jaren tachtig evenmin. De hulpsecretarie sloot in 1982, de 
Westzaanse wijkraad eindigde zijn werk in 1986. Het postkantoor sloot in 1994, het ver-
zorgingshuis Lambert Melisz in 1997. De busdienst door het dorp verdween in 2005. 

De gemeente en vooral burgerinitiatief zorgden 
echter ook voor nieuwe voorzieningen. Een nieuw 
dorpshuis met verschillende zalen, gedreven met 
de inzet van veel vrijwilligers opende zijn deuren 
in 1983. De wijkraad vond een opvolger in het 
Westzaanse Dorpscontact (1986). Eerder al (1984) 
was de dorpskrant ‘De Wessaner’ begonnen met 
zijn maandelijkse verschijning. De overkoepe-
lende organisatie van de Westzaanse Gemeen-
schap (opgericht 1945) bleef intussen zorgen voor 
een band tussen de talrijke plaatselijke verenigin-
gen, stichtingen en commissies (2018: rond 40 in 
getal). Met deze voorzieningen wist de plaatselijke 
gemeenschap ook in de nieuwe eeuw de sociale 
samenhang in stand te houden.

Dorpshuis De Kwaker 
Begin 1970 zag de Stichting Dorpshuis Westzaan 
het licht. Zowel de gemeente als het verenigings-
leven vonden het een goede zaak dat het dorp ook 
onder de vlag van Zaanstad zou kunnen beschik-
ken over een eigen ruimte voor verenigingen en 
clubs. De eerste jaren vond het dorpshuis onderdak 
in het voormalige kantoor van gemeentewerken 
aan de Kerkbuurt. Op 11 maart 1983 kreeg het ech-
ter een nieuw en veel ruimer gebouw ter beschik-
king, even ten zuiden van de school De Rank. 
‘De Kwaker’ werd de nieuwe naam, in een wedstrijd 
uitverkoren boven alle andere namen. De naam 
paste bij Westzaan en bij de oude bijnaam van de 
Westzaners, de Kroosduikers. De Kwaker liet ande-
re vondsten achter zich zoals ‘Het Schaap’, ‘De Vier 
Leeuwen’, ‘Het Knarretje’ of ‘Het Kroosnest’.

Voor de inrichting brachten acties het bedrag van 
100.000 gulden op. De Kwaker bood sindsdien aan 
talrijke verenigingen huisvesting. Ook na 2006, het 
jaar waarin de stichting Welsaen zich uit het dorps-
huis terugtrok. Vanaf dat moment ging De Kwaker 
verder als zelfstandige stichting en met de inzet 
van veel vrijwilligers.

Maandblad De Wessaner
In 1974, kort na de stichting van Zaanstad, kwam 
er een eind aan het advertentieblad van de West-
zaanse winkeliersvereniging. Een nieuw blad ver-
scheen de eerstvolgende jaren niet. Het duurde tot 
1981 voordat er weer voldoende aanleiding was. 
Als steun voor het nieuwe dorpshuis gaf de West-
zaanse Gemeenschap viermaal een nieuw blad uit. 
De inzamelacties die nodig waren voor de inventa-
ris kregen daarin alle aandacht. 
Na de actie rond het dorpshuis bleef het opnieuw 
stil. Tot 1984. In dat jaar meldden zich de plaatselij-
ke Rabobank, de Onderlinge Brandwaarborg Maat-
schappij en Woningbouwvereniging Westzaans 
Belang zich als vaste ondersteuners van een nieuw 
blad. Geregeld verschenen in het nieuwe maand-
blad, nu ‘De Wessaner’ geheten, de ingezonden 
stukken van deze bedrijven. Het succes van het 
blad trok gaandeweg ook andere adverteerders. 
Een opzet met evenveel tekstpagina’s als adver-
tentiepagina’s werd het uitgangspunt. Bescheiden 
was de start, zes om zes, later werd het blad steeds 
uitgebreider en uitbundiger, tot twaalf om twaalf 
pagina’s, volledig in kleur.

Stichting ’t Reght Huys
Na het vertrek van de hulpsecretarie en de ophef-
fing van de wijkraad herleefden in 1986 de oude 
zorgen om het mooie maar dure Westzaanse 
Reghthuys. Een nieuwe bestemming voor het 
monumentale gebouw was niet eenvoudig te vin-
den. Zaanstad dacht aan al verkoop. Het idee dat 
het Reghthuys geen openbaar doel meer zou die-
nen stond echter velen tegen. In 1988 werd daarom 
de Stichting ’t Reght Huys gevormd. Hoofddoel 
was het gebouw voor de burgers open te houden. 
Begin 1989 verwierf de stichting het historische 
pand voor het symbolische bedrag van 1 gulden. 
Wel was aan de aankoop een forse restauratie-
plicht verbonden. Het achterstallige onderhoud 
werd berekend op een half miljoen gulden. Ook 
verplichtte de stichting zich om elk jaar zesduizend 
gulden aan erfpacht te betalen voor de grond.
Met de steun van verscheidene fondsen zette de 
stichting zich in voor de restauratie. Het interieur 
werd in delen hersteld. De Kok-Voogtcollectie van 
oudheden, opgeslagen op de zolder, kreeg een 
passende bestemming in de Grote Kerk (1990). De 
oude ijkkamer op de begane grond ging dienst 
doen als vergaderzaal (1992). De wanden van het 
vertrek werden bij deze gelegenheid opgeluisterd 
met oude bouwtekeningen van het Reghthuys en 
met een schilderij van de legendarische Lambert 
Melisz. De secretarie werd weer weeskamer (1994). 
In de toegangsruimte kwam nieuw sanitair. Als 
sluitstuk herstelde men de wandbekleding van de 
burgemeesterskamer (2000). De wanden daar kre-
gen een sprekende 18e-eeuwse blauwe kleur. Ook 
kreeg het Reghthuys gevelverlichting (2000). Als 
locatie voor huwelijken, vergaderingen en plech-
tigheden kon het gebouw in de nieuwe eeuw zijn 
openbare rol met ere blijven vervullen.

Bestuur van ’t Reght Huys in 1992. Vlnr. Wim Konijnenberg,  
Wouter Veenis, Theo Meursing, Ton Nieuwendijk, Nico van der 
Veen, Bob Romkes en Nanda Joor.

Bestuur en redactie van Dec Wessaner In de Weeskamer van het Reghthuys. Vlnr. Jac de Boer, Jan van der Weiden, Martin van ’t Veer, 
Wouter Veenis, Aad Vet, Ed Blaauw en Fred Eerenberg.
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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.
 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

zaanstad@finenzo.nl � T (075) 612 14 17

finenzozaanstad.nl

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

Tel. 075 - 616 48 85
www.oudenaren.nl

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

m Leenauto’s beschikbaar
m 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

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 
alle verzekeringsmaatschappijen!

m Leenauto’s beschikbaar
m Reparatie aan ruiten en open daken

Ook voor schade aan de caravan of camper!

HIER HAD  
UW

ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie
over adverteren in  

kunt u mailen naar  
jan.steijn@tiscali.nl
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Het is herfst
Bij Peuteropvang Westzaan zijn we begon-
nen met het thema herfst. We hebben het 
met de peuters gehad over paddenstoelen, 
egels, spinnen en hoe de blaadjes van de 
bomen vallen. Ook hebben we spinnenweb-
ben getoverd met ecoline, stekels op de egels 
geplakt en mooie kleurplaten gekleurd.

Op ons speelplein liggen de mooiste blaadjes. De 
peuters hebben de blaadjes uitgezocht en op een 
leeg potje geplakt. Ze hebben allemaal hun eigen 
herfstpotje met een lichtje mee naar huis geno-
men. Helaas kunnen we met de harde regen iets 
minder vaak buiten spelen. Gelukkig vermaken wij 
ons binnen ook prima. Wij dansen op de muziek, 
zingen liedjes en lezen boekjes. 

Mariska en Michelle

Informatieve bijeenkomst zorgt voor  
goede aanloop
De agendapunten van de 7e vergadering van 
2022 zorgden voor een toeloop aan belangstel-
lenden. Met maar liefst vier gastsprekers was 
het dan ook gezellig druk en konden inwoners 
hun zorgen uiten, vragen stellen en geïnfor-
meerd worden over lopende zaken die direct of 
indirect met Westzaan te maken hebben.

Nieuwe bestemming Roerdompstraat 41
Erik Boogaard, hoofd afdeling huisvesting Agora, 
mocht de spits afbijten en legde uit dat de school Wij-
Land zich gaat vestigen in het oude schoolgebouw 
van De Kroosduiker Zuid in de Roerdompstraat. De 
huidige vestiging van de Wij-Landschool wordt na 
de verhuizing gesloten. Voordat het echter zover is, 
moeten nog de nodige keuzes worden gemaakt. 
Momenteel zit het projectteam in de fase van 
onderzoek en het selecteren van de architect. Zodra 
er een schetsontwerp is, wordt dit gedeeld met 
de klankbordgroep, waarna een bewonersavond 
wordt ingepland. Doelstelling is voor de zomer van 
2024 het schoolgebouw te hebben gerenoveerd en 
voorzien van een extra etage. Aanwezige bewoners 
geven aan dat de communicatie beter zou kunnen. 
Zo wordt momenteel het pand bewoond via anti-
kraak en is er een onderzoek geweest naar de vleer-
muispopulatie zonder dat bewoners geïnformeerd 

zijn. Ook is er onvrede over de huidige parkeersitu-
atie. De heer Boogaard geeft aan dit door te zullen 
spelen naar de betrokken partijen.

Klimaatburgemeester
Iris Vogt wist als Klimaatburgemeester iedereen te 
boeien met haar verhaal over hoe zij er toegekomen 
is deze rol vrijwillig te vervullen. Vooral het verhaal 
over haar opa Louis Gerard Le Roy maakt duidelijk 
hoe diep geworteld het idealisme zit om de natuur 
de ruimte te geven die zij verdient. Als klimaatburge-
meester wil Iris anderen inspireren een individuele 
bijdrage te leveren, ook al is die kleinschalig. In de 
notulen kunt u hierover meer lezen.

Jeugdboa
Senior jeugdboa Jordi Visser kwam zich even voor-
stellen. Ondanks dat zijn roots in Rotterdam lig-
gen, is Jordi al 12 jaar als jeugdboa actief binnen de 
gemeente Zaanstad. Jordi legt uit dat jeugdboa’s 
specifiek worden opgeleid om met jongeren te 
communiceren. Uiterlijk is er aan het tenue geen 
verschil te zien t.o.v. andere boa’s. Vanuit de zaal 
worden diverse vragen gesteld aan Jordi. Hij geeft 
aan dat een telefonische melding via de politie het 
snelst werkt. Meldingen die per mail worden inge-
diend, komen terecht bij het sociaal wijkteam.

Project Guisweg
Als laatsten zijn Remco Suk en zijn collega Paul van 
Vervoersregio Amsterdam aan de beurt, om toelich-
ting te geven over het project Guisweg. Een duidelij-
ke en visuele powerpoint-presentatie laat zien welke 
oplossingen er zijn bedacht om de spoorwegover-
gang veiliger te maken. Dat zij niet over één nacht 
ijs gaan is duidelijk, want de Guisweg zit nog in de 
studie- en onderzoeksfase.

De eerstvolgende vergadering is op maandag 7 
november. Wilt u op de hoogte blijven en/of de 
notulen ontvangen, meld u dan aan bij:  Ingrid 
Jahn-van Binsbergen, secretaris Vereniging 
Dorpscontact Westzaan. Kerkbuurt 40, 1551 AE 
Westzaan, 075-6153 348 of 06-17171793. E-mail: 
dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl

Carla van den Puttelaar 

Op zoek naar 
vrijwilligers
Hoe blazen we meer leven in De Zonnebloem in 
Westzaan? Nou, dan hebben we meer enthousi-
aste vrijwilligers nodig die ons willen meehelpen 
onze gasten bij gezellige uitjes te begeleiden. 
Nieuwe vrijwilligers kunnen zich bij ons aan-
melden. Daarnaast hebben we ook (incidenteel) 
autorijders nodig die onze gasten willen brengen 
naar de geplande activiteit. De Zonnebloem doet 
goed werk voor mensen met een lichamelijke 
beperking, maar is een beetje ingedut (deels door 
corona, deels door wegvallen van vrijwilligers). 
Toch moet het mogelijk zijn met wat frisse wind 
en enthousiasme de niet zo mobiele mensen in 
Westzaan af en toe een leuke dag te bezorgen.

Trijnie Hartman:  06-1508 5027
Marloes van der Maat: 06-2157 3032
Anneke van ’t Hoff-Martens:  06-2442 1811
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J.J. Allanstraat 350a, Westzaan  |  06 - 57 12 73 08  |  info@bekavlees.nl  |  www.bekavlees.nl

Onze winkel is elke vrijdag 
geopend van 14.00 tot 17.00 uur en 

elke zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur.

DE BEKA
CROQUETTE

DIT IS NIET ZOMAAR     
     EEN KROKET DIT IS...

VANAF NU VERKRIJGBAAR

HUISGEMAAKTE RUNDERRAGOUT
VAN WESTZAANS RUNDVLEES

/bekavlees.nl @beka_vlees

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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Jubileumjaar ‘In Memoriam’ lichtjesavond
Op vrijdag 28 oktober organiseert 
de Historische Vereniging Westzaan 
voor de vijfde keer een ‘In Memoriam’ 
lichtjesavond op de begraafplaats aan de 
Dolphijnstraat. Een bijzondere avond waar 
de aanwezigen de gelegenheid hebben hun 
geliefde overledenen te gedenken. Zo’n 
gedenkmoment wordt vaak door kerken 
ingevuld. Maar niet-kerkelijke mensen 
kunnen er ook behoefte aan hebben. Door 
meerdere mensen is de wens geuit hier 
invulling aan te geven. 

De Historische Vereniging Westzaan biedt deze 
mogelijkheid. In een met honderden lichtjes 
sfeervol verlichte omgeving is er dit jaar de 
medewerking van zanger Benjamin van der Logt. 
Dit jaar staat er voor het eerst een ‘wensboom’. 

Iedereen mag op een kaartje zijn of haar 
wens kenbaar maken en die ophangen in de 
boom. Wij gaan de wensen verzamelen en 
aanbieden aan wethouder Wessel Breunesse. 
 
Belangstellenden zijn van harte welkom. Vanaf 
18.45 uur verzamelen we bij Gallery of Dreams, 
tegenover de ingang van de begraafplaats. Om 
19.00 uur start de ‘stille tocht’ en wandelen we 
langs het pad met vele fakkels. Aangekomen bij de 
begraafplaats doet Ingrid Jahn een openingswoord 
en daarna houden we twee minuten stilte. 
Vervolgens kunt u luisteren naar gedichten 
die voorgedragen worden door Ingrid Jahn. 
Afwisselend zal Benjamin van der Logt een mooi 
toepasselijk lied zingen. Ook het Margriet Eshuijs 
PopKoor zal enkele liedjes zingen, waaronder het 
welbekende ‘Imagine’. 

Informatie over het koor is te vinden op de 
facebookpagina margrieteshuijspopkoor.

Mensen die slecht ter been zijn kunnen voor 
18.45 uur op de parkeerplaats bij de begraafplaats 
parkeren.

Links: Margriet Eshuijs PopKoor.
Boven: Zanger Benjamin van der Logt.

Herleving met To b or not to b
In het najaar zijn in De Kwaker de uitvoerin-
gen van de komedie To b or not to b. De data 
zijn zaterdag 19 november, vrijdag 25 novem-
ber en zaterdag 26 november. To b or not to 

b wordt geregisseerd door Ria Kee-Holkamp 
en is geschreven door Mirjam Bosveld, naar 
een idee van Simone Bartels, Mirjam Bosveld 
en Karen Brouwer. 

Ria Kee-Holkamp: ‘Zijn ze niet te vroeg begonnen 
met hun bed and breakfast, dat is de vraag op deze 
avond. Kleurrijke gasten zorgen voor de nodige 
opwinding en verwarring. De spelers van Herle-
ving hebben zich kunnen vereenzelvigen met hun 
rollen. Van schrijver tot fitnessgoeroe, van burge-
meester tot sterrenkundige, van A. Vogeldeskun-
dige tot klusjesman en nog veel meer. Alles loopt 
en rent hier door elkaar. Maar laat het maar over u 
heen komen als een warme deken.’

De kaartverkoop start op 5 november. 
Als u meer van de voorstellingen wilt weten of 
kaarten wilt bestellen, ga dan naar de website: 
www.tvherlevingwestzaan.nl.

Vlnr. Jose, Marja, Viktor, Yekaterina, Mignon, Mickel, Diederik, 
Reindert, Elsemiek, Jose, Willemijn, Frits, Piet en Aukje. Sandra 
was op vakantie.
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Giethoorn aan de Zaan
Veel huidige Westzaners zullen niet meer weten dat door het hele dorp een sloot heeft gelopen, namelijk de Wegsloot. Dat was overigens niet uniek, 
ook in andere Zaangemeenten waren wegsloten of dijksloten. Ik weet niet of u wel eens in Giethoorn bent geweest, maar zo was de situatie eertijds 
ook in Westzaan. Daar gaat nog altijd al het vervoer over water, op de vele wandelende toeristen na dan. Maar ook hier was dit zo. De weg in Giet-
hoorn is overigens breder dan de vroegere weg in Westzaan. 

Al het transport ging via de vele vaarsloten, die 
naar Gouw en Reef liepen. Ik realiseer mij eigenlijk 
niet dat dit voor veel mensen niet meer voor te stel-
len is. Maar tot 1850 was er van een weg nauwelijks 
sprake. Maar stelt u zich eens voor wat er gebeurd 
zou zijn als de Wegsloot er nog zou zijn en dat 
Westzaan bovendien nog aan de binnenzee het IJ 
zou liggen. Het zou wemelen van de souvenirwin-
kels en toeristen, volbehangen met camera’s. Het 
mocht allemaal niet zo zijn. Het IJ werd ingepol-
derd en vervangen door het Noordzeekanaal en 
de Wegsloot is eveneens grotendeels verdwenen. 
Wegsloot werd dus weg sloot!

Westzaan ontstond rond de 11e of 12e eeuw 
midden in een hoogveengebied, dat door de 

toenmalige bewoners ontgonnen werd tot land-
bouwgebied. Sloten werden gegraven, vaak werd 
gebruik gemaakt van de al bestaande veenstroom-
pjes. Van de uitgegraven grond werd naast de 
ontstane sloot een dijk gemaakt. Dat eeuwenou-
de ontginningsdijkje is nog altijd de basis van de 
tegenwoordige dorpsstraat. Het dorp is vermoede-
lijk deels opgeschoven in oostelijke richting in de 
loop van een kleine duizend jaar. 
Het landbouwgebied voldeed uiteindelijk niet aan 
de verwachting en werd geschikt gemaakt voor 
veeteelt en zo ontstond het veenweidegebied. Ook 
het opgeworpen dijkje met daarop een wandelpad 
was kommer en kwel voor de inwoners. Het pad 
kwam steeds lager te liggen en stond grote perio-
des van het jaar deels onder water en werd onder-

broken door meer dan 100 bruggen. 
Men was voor het vervoeren van materialen en 
mensen dus afhankelijk van de vele aanwezige slo-
ten. De veehouders vervoerden hun vee en hoge 
hooipramen door de sloten. Ook de toenmalige 
industrie nam in de 17e eeuw een vogelvlucht met 
de komst van de vele molens en pakhuizen. En die 
stonden allemaal aan de diverse sloten en al het 
vervoer ging over het water.

De molens werden in de loop van de 19e eeuw ver-
vangen door stoomfabrieken en er gingen stemmen 
op om ook de weg aan te passen aan de moderne 
tijd. In 1848 werd de stichting voor de totstand-
koming van de Zaanlandsche Communicatieweg 
opgericht. Vanaf de Zaan in Zaandijk werd een rijweg 

       U I T   D E   H I S T O R I E   V A N   W E S T Z A A N   -   D O O R   A R N O L D   S O L 
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Een foto van rond 1910 van de J.J. Allanstraat. Rechts over de Wegsloot woont nu de familie Wiering (nummer 68). Verder zien we mosterdmolen De Veldbloem die achter nummer 84 heeft gestaan.
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naar Haarlem aangelegd, via het Guispad, Kerkbuurt, 
Watermolenpad en de Communicatieweg. Maar ook 
het moderniseren van de dorpsweg in Westzaan 
hoorde bij dit ambitieuze plan. Diverse fabrikanten, 
zoals de gebroeders Avis van de blauwselfabriek 
en de houthandelaren Cornelis Kruijt en Adriaan de 
Lange, investeerden in het project. 
In 1855 was de dorpsstraat gereed en het wandel-
pad verbreed en geschikt gemaakt als rijweg voor 
paard en wagen. Het grote aantal bruggen was flink 
verminderd en vele sloten werden afgedamd. Maar 
de vooruitgang was niet meer te stoppen en een 
eeuw geleden verschenen de eerste auto’s. De weg 
was opnieuw te smal geworden voor het moderne 
verkeer. Al rond 1880 werd in de Kerkbuurt, tussen 
Weelbrug en Reghthuys, het eerste deel van de 
Wegsloot gedempt. De rest van de Wegsloot volg-
de in de loop van de twintigste eeuw. Het eerste 
deel vanaf het Reghthuys en het Weiver verdween 
in 1921 en het laatste deel, de J.J. Allanstraat, vanaf 
het Zuideinde tot aan de voormalige fabriek De 
Valk, was in 1967 gereed. 

En zo was onze dorpse pittoreske Wegsloot verdwe-
nen. Tenminste bijna dan. Er zijn tot op heden nog 
een paar stukjes overgebleven. In de Middel vinden 
we hier en daar nog wat stukken van de oude sloot. 
Ook op de J.J. Allanstraat is een stuk Wegsloot, ter 
hoogte van het Chirurgijnshuis, bewaard gebleven, 
net als een langer deel op het Zuideinde, ter hoogte 
van de voetbalvereniging. Deze twee stukken sloot 
zijn behouden gebleven omdat de boerderijen van 
Hotting (J.J. Allanstraat 240) en Waal (Zuideinde 120) 
met pramen vol hooi en vee nog in gebruik waren 
en bereikbaar moesten blijven. 

Verder is er nog een vergeten stukje Wegsloot, van-
af de Dijksloot tot aan de ingang van de voormali-
ge Houthandel Rote. Tot 1855 liep de sloot ook daar 
langs het Zuideinde, dat toen werd verlegd naar de 
westkant van de huizen aldaar (Zuideinde 12 tot en 
met 28). Op het laatste huisadres heb ik een groot 
deel van mijn leven gewoond, zo tussen het oude 
en nieuwe Zuideinde. 

Boven: Vervoer over water in de vroegere Krabbelbuurt rond 1905, ter hoogte van J.J. Allanstraat 332.
Rechts: J.J. Allanstraat 130 omstreeks 1962, tegenover De Kwaker. 
Dit was het laatste deel van de Wegsloot dat werd gedempt.

De Wegsloot bij de Weelbrug omstreeks 1900.
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Bezem&Emmer 
Tijdens De Dag van Westzaan hadden we als 
thema zet je Bezem&Emmer in de spotlights. 
De bedoeling was dat alles woensdag einde 
middag zou staan. Maar we merkte dat dit 
niet bij iedereen was binnengekomen. Na wat 
berichten op Facebook verschenen er geluk-
kig toch nog wat extra creaties. Weliswaar 
iets minder dan vorig jaar, maar het waren 
wel heel leuke creatieve uitspattingen. Zoals 
een strandtafereel, een brandweerman, een 
keukentrap, een huiskamertje aan de straat, 
een pandabeer, een weegschaal, een knip-
oog naar de boeren en nog meer. 

Om 9.00 verzamelde de jury zich. dit jaar waren dat: 
Simon Douw, Rina Schenk en Jurre. Na een uurtje 
waren ze eruit en konden bij de winnaars de bor-
den met eerste, tweede en derde plaats gezet wor-
den en de prijzen overhandigd.
De eerste prijs viel in de Ferfstraat. We noemden 
het de ‘girafkoe’. De makers waren net als de andere 
winnaars al vroeg op pad in het dorp, dus we kon-
den niet persoonlijk vragen wat voor dier het was. 
De tweede prijs viel in de J.J. Allanstraat: een vogel 
in de bomen. De derde ging naar de Burg. Vijl-
briefstraat: een prachtige houtskooltekening van 
een ‘Kroisduiker die te werrek’ ging,  uiteraard met 
bezem en emmer. Zo kan het dus ook! De eerst prijs 
was gesponsord door bakker Verhagen, waar de 
winnaar koffie met iets lekkers kan gaan drinken. De 
tweede en derde prijs waren een zuivelpakket van 
onze sponsor zuivelboerderij Bax.
Jullie zien nu dat wij dus echt overal door het dorp 
op zoek gaan naar creaties en echt niet alleen in de 
J.J. Allanstraat en op het Zuideinde. Dus nu al vast de 
oproep om de volgende keer allemaal mee te doen, 
zodat we al op donderdagavond in het hele dorp 
een extreme expositie hebben van Bezem&Emmer-
creaties. Het thema zullen we nog laten weten.

Yara en Anitya 
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Historisch uitje naar de Haarlemse hofjes
Zaterdag 17 september vond het historische 
uitje plaats. Het voltallige bestuur was 
aanwezig. Voorzitter Ingrid Jahn deelt na het 
welkomstwoord het aangepaste programma 
uit. Wegens een calamiteit varen we een half 
uurtje langer met de luxe rondvaartboot 
Laurens Coster.

Teylers hofje
Gesticht door Pieter Teyler van der Hulst. Het hofje 
heeft een indrukwekkende entree, een poort met 
hoge zuilen in Dorische stijl. De hofjes werden 
bewoond door alleenstaande dames. Een dame 
kon kennismaken met de opzichter. Als er een klik 
was werd er een overeenkomst ondertekend bij de 
regenten. Vanuit de stichting ontvingen de dames 
enkele stuivers om voedsel te kunnen kopen. Deze 
gift werd een ‘preuve’ genoemd. 

Oudste hofje van Nederland
Het hofje De Bakenesserkamer is het oudste hofje 
van Nederland, gesticht in 1395. Boven de poort 
hangt een bijzonder raadseltje. Op de gevelsteen 
staat: Ingang van Gesticht, van Dirk van Bakenes, 
voor Vrouwen acht en twee mael ses. Het raadseltje 
heeft twee goede oplossingen: Er was oorspronkelijk 
plaats in het hofje voor 8 + (2x6) = 20 vrouwen. De 
leeftijd van de bewoonsters was (8+2) x 6 = 60 jaar.
De dag verliep geheel volgens planning, de 
deelnemers waren enthousiast. In onze nieuwsbrief 
kunt u alle informatie over de bezochte hofjes nog 

eens rustig doorlezen. Wilt u ook onze informatieve 
nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan 
bij: voorzitterhvw@westzaan.nl, voor slechts € 10,- 
per jaar bent u lid. 

Ledenvergadering en drop
Donderdag 10 november hebben wij de algemene 
Ledenvergadering met aansluitend de najaarslezing 
door Hans Luijten. De lezing wordt gegeven over de 
geschiedenis van de Zaanse drop, compleet met een 
dropworkshop en proeverij. De fabriek van Klene 
is helaas verdwenen, maar tot na de oorlog werd 
er in Zaandijk drop gemaakt. Wij noemen het een 
typisch Zaans product, maar is dat ook zo? Wordt 
het ook niet in andere landen gegeten? En hoe 
werd het vroeger eigenlijk gemaakt? Het leuke van 
deze lezing is dat die wat interactiever is dan dat 
we gewend zijn. 

De vergadering is in wooncomplex Lambert Melisz 
en begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Daniëlle Koopman,
Historische Vereniging WestzaanHet oudste hofje, uit 1395 De Bakenesserkamer.

Overledenen gedenken in Grote 
Kerk
Overledenen gedenken gebeurt overal. Van oor-
sprong komt dit vanuit de katholieke kerk, zij 
noemen dit Allerzielen: een ritueel van rouw en 
respect. Allerzielen werd voor het eerst ingesteld 
in de 10e eeuw, in de Benedictijner abdij van Clu-
ny in Frankrijk, door de abt Odilo. Hij stelde op 2 
november 998 aan de leden van zijn abdij voor om 
elk jaar op die dag hun gebeden op te dragen aan 
de zielen van hen die reeds waren heengegaan.

In de late Middeleeuwen kreeg het bidden voor de 
zielen van de overledenen de naam ‘Allerzielen’. 
Ondanks de veranderingen blijft Allerzielen van-
daag de dag een bijzondere datum waarop de her-
innering aan overleden dierbaren in herinnering 
wordt geroepen en waarop miljoenen mensen 
naar de begraafplaatsen gaan om hun bloemen, 
kaarsen, gevoelens en gebeden te brengen.

In de Grote Kerk van Westzaan worden de overle-
denen ook ieder jaar herdacht. Binnen de protes-
tantse kerken zijn we gewend dat op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar te doen. Dit is de zon-
dag voordat de advent begint en valt dit jaar op 20 
november.
Op zaterdagavond 19 november is er gelegenheid 

voor iedereen om een kaarsje aan te steken voor 
overleden dierbaren. Van 19.30 tot 20.30 uur bent 
u van harte welkom in de kerk. Er zal een doorloop 
zijn; u komt aan de achterkant (tegenover Lambert 
Melisz) de kerk in en kunt de kerk aan de voorkant 
weer verlaten (de kant van het kerkhof). Voor men-
sen die slecht ter been zijn of met een rollator/rol-
stoel zal er een andere route zijn. Onze dierbaren, 
voor altijd in onze gedachten.

Diana Doorn

Na twee jaar 
weer Bazar
 
Na twee jaar kan de Bazar in de Grote Kerk weer 
doorgaan. Dit jaar voor de 97e keer. In het week-
end van vrijdag 4 november vanaf 19.00 uur en 
zaterdag 5 november vanaf 11.00 uur is de Grote 
Kerk weer het centrum van gezellig samenko-
men. Zoals in vorige edities is er weer van alles te 
doen. Er is een restaurant met uitstekende taart 
en broodjes. Een rommelmarkt met extra veel 
aanbiedingen. Een verrassende speelgoedkraam, 
interessante boeken en cd’s. Een spannende en 
uitdagende schietkraam. Altijd prijs bij de Won-
derlotto en fantastische prijzen bij het rad van 
avontuur. En veel gezelligheid! 
Door de indeling van de kerkzaal anders in te 
richten worden de looppaden breder, waardoor 
voor ieders veiligheid onderling meer afstand 
bewaard kan worden. Zoals bij elk evenement 
zijn er veel handen nodig om alles voor elkaar te 
krijgen. Meld u aan voor de opbouw op maan-
dagavond 31 oktober of benut uw verkooptalent 
op de rommelmarkt. Bel even met Peter de Vries: 
06-2280 2509.

 Bazar-commissie Grote Kerk
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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



Anna Tam & Wild Roses
Zangeres en multi-instrumentalist Anna Tam 
geeft traditionele Britse liedjes haar eigen liefde-
volle, persoonlijke draai. Tijdens de lockdown in 
maart 2020 begon ze de YouTube-serie Folk from 
the Boat en ze blijft het publiek wekelijks liedjes, 
deuntjes en avonturen brengen vanaf haar rond-
vaartboot. Haar tweede album Hatching Hares 
kwam uit in juni 2022. Gelukkig kan ze nu ook 
weer live optreden. 
Anna Tam zingt met een heldere stem en bege-
leidt zichzelf op een selectie van traditionele 
en historische snaarinstrumenten, waaronder 
de nyckelharpa, viola da gamba, draailier, cello, 
piano en wat ze verder maar kan vinden. Haar 
benadering van de volkstraditie is gericht op de 
verhalen die de liedjes vertellen en op de men-
sen die ze beleefden. Wild Roses is een vroege 
muzieksamenwerking tussen zangeressen, mul-
ti-instrumentalisten en componisten Anna Tam 
(Middeleeuwse Baebes), Emily Baines (Shake-
speare’s Globe Theatre) en Arngeir Hauksson 
(Shakespeare’s Globe Theatre). 

Zaterdag 12 november, aanvang 20.15 uur
kaarten via www.zuidervermaning.nl

Open huis met muziek  
en quilts
Op zondag 20 november hebben we weer de open 
zondagmiddag. Van 12 tot 16 uur kunt u de kerk 
van binnen bekijken, luisteren naar de muziek van 
Marty Kuyt en haar orkestje en genieten van het 
handwerk van Mireille Bos. De Westzaanse Mireille 
Bos exposeert dan haar quilts. Zij maakt quilts als 
hobby. Ze wordt geïnspireerd door de seisoenen en 
feestdagen. Quilts zijn dekens die worden gemaakt 
van drie lagen textiel die op elkaar worden genaaid 
door middel van het quilten. De bovenste laag kan 
een grote lap stof zijn of aan elkaar genaaide stuk-
jes stof. Echt handwerk dus! Deze quilts zijn niet 
alleen te bewonderen, maar ook te koop.

Zondag 20 november vrije inloop van 12.00-
16.00 uur 
Vanaf 13.00 uur Marty Kuijt met haar orkest en 
quilts van Mireille Bos 

Pierre Hantaï, Bach  
revisited
Rond zijn tiende raakte de Franse klavecinist 
Pierre Hantaï hartstochtelijk gehecht aan de 
muziek van Bach. Hij studeerde twee jaar clave-
cimbel in Amsterdam bij Gustav Leonhardt, die 
hem vervolgens uitnodigde om onder zijn lei-
ding op te treden. In 1983 behaalde Hantaï zijn 
eerste grote triomf door de eerste prijs te beha-
len op het Internationale Bach-Handel Concours 
van Brugge in België; sindsdien heeft Hantaï een 
indrukwekkend aantal onderscheidingen en prij-
zen verzameld. Tegenwoordig treedt Pierre Han-
taï voornamelijk op als solist over de hele wereld. 
Pierre Hantaï’s opnames van werken van J.S. Bach 
oogstten speciale lof van critici, met name zijn 
twee opnames van J.S. Bachs Goldbergvariaties, 
een werk dat hij vanaf zijn jeugd meer dan enig 
ander heeft gespeeld. Ook in de Zuiderverma-
ning speelt hij Bach-transcripties van de hand van 
Leonardt als hommage aan zijn leermeester. 

Donderdag 24 november om 20.15 uur (duur 
70 min)
Kaartverkoop €25/€21/€10 via OOM, oudemuziek.
nl/hantaï en aan de zaal

Het concert begint om 20.00 uur; de deuren van de 
kerk zijn reeds om 19.15 uur geopend. 

Vooraf wordt u een kopje koffie of thee aangebo-
den. De toegang is gratis. 

Na afloop is er een deurcollecte om de concertserie 
in stand te houden.

Joost & Gerda Rijken

Orgelconcert 
in Grote Kerk 
Op vrijdagavond 8 november belooft het in 
de Grote Kerk weer een muzikale happening 
te worden. De bekende Nederlandse orga-
nist Wybe Kooijmans verzorgt dan een con-
cert met verzoeknummers. Wybe Kooijmans 
is geen onbekende in Westzaan. Hij is vaste 
gast in de concertserie van de orgelcommis-
sie. 
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GRATIS WAARDEBEPALING

GEGARANDEERD 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 
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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 

PLACE2BIJLES.COM

Vmbo, Havo, Vwo

CONTACT:
-PLACE2BIJLES@GMAIL.COM
TEL: 0637354097

BIJLES VOOR
ELK NIVEAU

Vol zelfvertrouwen elke toets in gaan!

Maak snel en gemakkelijk een

afspraak via deze QR-code.



IJsclub bereidt 
zich voor op 
oliebollen bakken
Het bestuur van ijsclub Lambert Melisz en de 
vrijwilligers bereiden zich voor op het oliebollen 
bakken op 31 december van dit jaar. We willen 
dat graag weer doen. Het helpt de ijsclub aan 
inkomen, de Westzaners aan oliebollen, het 
geeft reuring in het dorp en het is gezellig met 
elkaar. De tijden zijn wel anders dan de vorige 
keren. Er is oorlog in Oekraïne en er is een ener-
giecrisis. Daarom is de prijs van zonnebloemolie 
enorm gestegen. Het oliebollenmeel zal ook 
duurder zijn. We hebben allemaal te maken 
met de stijging van de prijzen van levensmidde-
len. Daarom kunnen we nu nog niet zeggen of 
het doorgaat en als het doorgaat wat de oliebol-
len per stuk gaan kosten. Houd De Wessaner van 
november in de gaten. Daarin zal meer informa-
tie en hopelijk de beroemde bestelbon staan! 

namens de ijsclub A & A Kuiper

Westzaans huisje in je tuin
In deze nieuwe rubriek tonen Westzaners hoe ze hun huis of tuin opfleuren met een Zaans 
bouwsel. Dit kan van alles zijn: een brievenbus, vogelhuisje of speeltoestel, alles is prima. 
De enige voorwaarden zijn dat het zelfgemaakt is en een Zaanse ‘look’ heeft.

Hoewel zijn hele huis en tuinhuisjes in Zaans groen 
geschilderd zijn toont Dirk Kit van Kerkbuurt 15 
het liefst zijn bijzondere zonnewijzer. ‘Hiernaast 
stond ooit papierfabriek De Jong,’ aldus Kit. ‘Tij-
dens een jubileum had het personeel het ding 
cadeau gedaan aan de directie. Daarna heeft hij 
jarenlang gestaan in de tuin van Leo Poelmeijer 
op de hoek van de Kerkbuurt en de Zeilenma-
kersstraat. Toen Pieter Kok en Esther Keizer met 
hun kinderen op dit adres gingen wonen wilden 
ze niet dat die tijdklok mogelijk beschadigd zou 
raken. Ik had Pieter al eens verteld dat ik op zoek 
was naar een originele zonnewijzer. Kort daarop 
kwam hij die van hen eigenhandig langsbrengen. 
Aardig, hè? Het was even schuiven, maar nu geeft 
de klok precies de juiste tijd aan. Het molentje 
heeft er altijd op gestaan en de wieken kunnen 
echt draaien. Ook de steen waar hij op staat is een 
apart verhaal. Die heb ik bij de restauratie van de 
Grote Kerk in 1969 gered uit de afvalcontainer en 
met enige moeite met mijn kruiwagen naar huis 
weten te krijgen.’

Wil jij met jouw bouwsel ook in De Wessa-
ner? Laat het ons weten! Mail naar redactie@ 
wessaner.nl en wie weet ben jij de volgende.
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Voetbalseizoen weer begonnen

Evenementencommissie
Onze evenementencommissie heeft als doel om 
ook buiten het voetballen de leden ontspanning 
te bieden, zodat familie en/of vrienden ook met 
onze vereniging kennis kunnen maken. Denk hier-
bij aan disco voor de jeugd, pubquiz, Sinterklaas, 
kerstgala, nieuwjaarsreceptie en bingo. Ook zijn 
er voetbal- en andere sportevenementen te zien 
in de kantine. Klop gerust eens bij de commissie 
aan als je een idee hebt voor een leuk evenement.

Disco
Zaterdag 24 september was het zover: de kantine 
was voorzien van discolampen en om 18.00 uur 
werd de disco geopend. Eerst voor de basisschool-
jeugd uit Westzaan en omstreken. Ongeveer 30 
kids hebben gedanst, gelimbood, gevoetbald en 
gespeeld. VVV Westzaan had gezorgd voor vol-
doende drinken, chips en snoepgoed. Al deden 
de kinderen een goede poging om alles op te 
maken. Ondertussen konden de ouders gezellig 
bijpraten aan de bar. We hebben van de kinderen 
gehoord dat ze dit heel graag nog een keertje wil-
len. En voor deze kinderen heb ik goed nieuws: 
We gaan het dit voetbalseizoen zeker nog een 
keer organiseren.
Om 20.00 uur was het tijd voor de ietwat oudere 
jeugd. De discolampen bleven aanstaan, maar 

deze groep had een ander idee. De dansvloer 
bleef leeg, maar dat wil niet zeggen dat ze het 
niet naar hun zin hebben gehad. Er werd samen 
gevoetbald en allerlei andere zaken uitgespookt. 
En natuurlijk deden ook de pubers een poging 
om zoveel mogelijk eten en drinken naar binnen 
te werken. Met andere woorden: het was gezellig.

Pubquiz
Op 5 november weer de pubquiz ‘Denk jij alles te 
weten? Bewijs het, speel mee!’ Afgelopen seizoen 
was de quiz een groot succes. We denken weer 

Onze groenploeg heeft het complex weer helemaal verzorgd. Zo is het A-veld na een reparatie 
weer goedgekeurd. En ons B-veld, voorzien van verse krijtlijnen, ligt er strak bij. Onze rood-
witte leeuwen hebben allemaal weer gevoetbald. Met overwegend positieve resultaten. Op 
naar een gezellig en sportief voetbalseizoen! Aan iedereen die dit leest: Kom gezellig eens 
live-voetbal kijken. Het is spannender dan de eredivisie.

een hoop leuke, uitdagende en informatieve vra-
gen verzameld te hebben. Daarom nodigen wij 
wederom alle Westzaners uit om deel te nemen. 
Neem gezellig een vriend(in), collega, familielid, 
buurman of buurvrouw mee. Weten jullie meer 
dan zij of juist andersom? 

Heb je zin om mee te doen? Geef je voor 1 novem-
ber op met een team of alleen via evenementen-
commissie@vvvwestzaan.nl De kantine is vanaf 
19.00 uur geopend en om 20.00 uur gaan we van 
start.
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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

WOLFSEND maakt van je dag een FeeStdag

Pvegan
Pvegetarisch
Pvlees
Pvis
Pveel variatie
Pvijf keer 
Pvrolijk nieuws!

WE IEREN ONZE 
NIEUWE KAART!
Wij koken met zoveel mogelijk 

producten van locale producenten. 

Dat vinden we leuk, maar ook 

eerlijk en beter voor het milieu. 

Kom proeven en laat ons weten 

wat je ervan vindt. Reserveren 

kan via onze site (scan de code).

L A G E D I J K  1 3 C ,  1 5 4 4  B A   O U D  Z A A N D I J K ,  T:  0 7 5  -  7 5 0  2 5  3 3

P

De Watertoren van Assendelft
Het mooiste uitzicht van  

Noord-Holland

Meer weten? Neem contact op met Remco Buma via 06-83257805  
of mail naar info@dewatertorenassendelft.nl

De Watertoren Assendelft
Communicatieweg Oost 12

1566 PK Assendelft
www.dewatertorenassendelft.nl

Een unieke locatie voor bruiloften, verjaardagen, jubilea, 
gala’s, meetings, vergaderingen, (bedrijfs-)feesten,  

productlanceringen, trainingen, clinics, workshops, seminars, 
masterclasses, presentaties en diners. Gemakkelijk bereikbaar 

en met voldoende parkeergelegenheid.
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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

Marlies Arens, anti-stresscoach

Wie ooit het Czaar Peter-huisje bezocht, zal zich 
de bouwvalligheid herinneren. Nu, van bouw-
valligheid is bij Marlies thuis niets te bekennen. 
Alles staat er fier en strak bij en ook de aange-
brachte binnenbetimmering met mooi smeed-
werk van de deurscharnieren geeft de kamer 
een warme, huiselijke uitstraling, zonder muse-
aal te zijn. Echt een huiskamer voor een gezellige 
familie van vijf personen. 
Marlies Arens en haar man William hebben 
drie dochters van 13, 15 en 18 jaar en ze wonen 
hier al 10 jaar heel plezierig. William is de grote 
kracht achter dit project, dat hij zelf ontwierp 
en grotendeels ook zelf uitvoerde. Hij sloopte 
hiervoor een oude boerderij die eerder op deze 
plek stond. Als ik bij binnenkomst in de woonka-
mer langs het fornuis loop, Gerrit Kist zou zich 
deze luxe vast gewenst hebben, stel ik mij voor 
dat hier regelmatig uitgebreid gekookt wordt, 
zodat deze kombuis heel prettige gerechten 
op kan leveren voor gezellige maaltijden met 
elkaar. Ook het knusse interieur leent zich bij 
uitstek hiervoor. Dankzij de houten balken langs 
het plafond en de wanden waant men zich in 
een schip en de brede planken van de vloer van 
blank hout versterken deze indruk.

Als ik bij Marlies binnen wil stappen voor een interview zie ik in het deurkalf boven de reeds 
door haar gastvrij geopende bovendeur het jaar 1631 vermeld staan. Hierdoor nieuwsgierig 
geworden treed ik verder en maak een enerverende reis door de tijd van bijna vierhonderd 
jaar. Het is alsof ik binnentreed in het herbouwde huis van smidsknecht Gerrit Kist, de man 
die in 1697 Czaar Peter de Groote in zijn huisje in Zaandam huisvestte. Het exterieur en ook 
het interieur is in een perfecte staat gerestaureerd of beter gezegd, minutieus nagebouwd 
met behulp van originele oude materialen, die het hele interieur de juiste vintagestijl geven.

Maar genoeg over mijn eerste verbazing bij bin-
nenkomst. Marlies brengt mij met een lekkere 
kop koffie weer in het heden terug en begint 
haar verhaal over haar werkzaamheden als 
anti-stresscoach. Een belangrijke oorzaak van 
stress ligt volgens haar bij vrouwen in het feit 
dat zij voortdurend denken te moeten zorgen 
voor man en kinderen. Zij nemen hierbij te wei-
nig tijd voor hun eigen leven en hobby’s. Vaak 
is dit probleem al in hun opvoeding verankerd 
en aangeleerd. Hun moeders waren vaak meer 
thuis terwijl hun vaders voor het inkomen zorg-
den. De taken waren zodoende duidelijker ver-
deeld. Nu tegenwoordig ook de vrouwen een 
groot deel van het inkomen verdienen en veel 
huishoudelijke taken door techniek minder tijd 
vergen, is haar leven veelzijdiger geworden en 
komen er meer taken op haar schouders. Ook 
de druk van buitenaf, door familie, de moderne 
media en de indringende advertenties die de 
mensen tot kopen moeten aanzetten, is voor 
velen moeilijk te weerstaan. Het is belangrijk 
hieraan grenzen te stellen en na te denken wat 
belangrijk en haalbaar is. 

Marlies is behulpzaam bij het paal en perk stel-
len aan niet realiseerbare doelen. Zij tracht je 
te helpen bij het opnieuw oppakken van de 
regie over je leven en je te behoeden voor de 
langdurige stress die ontstaat door overbelas-
ting vanwege al dat rennen en vliegen. Door 
bewustwording en het herkennen van lichame-
lijke signalen die aangeven dat het je allemaal 
te veel wordt, kun je ruimte in je hoofd creëren. 
Ze zal je leren meer structuur aan te brengen 
in je dagelijkse bezigheden en meer ruimte 
te maken voor zaken die voor jou belangrijk 
zijn. Ze zal je een belangrijk ding leren: goed is 
goed genoeg.
Voor een betere uitoefening van haar praktijk 
is haar man William een nieuw project gestart 
door achter hun huis een werkruimte voor haar 
te bouwen. Wederom in 17e -eeuwse stijl met 
een prachtig uitzicht over de Westzaanse pol-
der. Op de foto zie je Marlies in de deuropening 
van de zojuist voltooide praktijkruimte. Kom er 
hier in een gratis gesprek achter wat zij voor 
jou kan betekenen.

Voor meer informatie en e-book over Marlies 
Arens: www.marliesarens.nl/gratis.

Feestelijke Kerst 
Inn in Kerkbuurt
In de kersttijd is Westzaan op zijn 
mooist. De huizen, straten en openbare 
gebouwen zijn prachtig versierd met tal-
loze lichtjes, binnen en buiten in de tui-
nen staan de mooiste kerstbomen. 

Dit jaar zal het in de Kerkbuurt extra feeste-
lijk zijn, want op 17 december organiseren de 
Grote Kerk, het Zaens Brandweermuseum en 
’t Reghthuys de Kerst Inn, een kerstmarkt met 
muziek, winterse dranken en hapjes, een ten-
toonstelling en mooie kerstproducten.   

In en rond de Grote Kerk en ’t Reghthuys zal 
van 15.00 tot 19.30 van alles te beleven zijn. 
Zo komt er een levende kerststal voor de Gro-
te Kerk en zullen foodtrucks op het plein en in 
de Torenstraat voor gezellige reuring zorgen. 
In de kerk is een kerststallententoonstelling te 
bewonderen en zullen kraampjes met exclu-
sieve kerstgeschenken en kerstproducten te 
bezoeken zijn. In de Kerkbuurt zullen vanaf 
15.00 uur allerlei producten in de kerstkramen 
worden verkocht. 

Bijzonder is dat koren, orkesten, fanfares, 
musici en andere artiesten - professionals en 
amateurs - zijn uitgenodigd om de kerstsfeer 
te verhogen met muziek en zang. In de prach-
tige Reghtzaal in ’t Reghthuys, die een goede 
akoestiek heeft, kunnen kleine groepen en 
individuele muzikanten optreden, in de Grote 
Kerk kunnen koren en orkesten terecht. 

De optredens zullen in het teken staan van de 
feestelijke decembermaand, van kerstliedjes 
en christmas carols tot moderne christmas 
songs en meezingers. De toegang voor luiste-
raars is gratis. Groepen en artiesten die tijdens 
de Kerst Inn muziek willen maken, kunnen 
contact opnemen met Joke Smit: 06-2953 
7739, jokesmit@upcmail.nl.

Het muzikale deel van deze Kerst Inn eindigt 
om 19.00 uur met een kerstsamenzang in de 
Grote Kerk waar iedereen aan mee kan doen 
en van harte welkom is.
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Voor een 
stralend & 
gezond gebit!

J.J. Allanstraat 322, 1551 RT Westzaan,  075-7711481
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werk/personeel
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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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Clubkampioenschappen jeugd TV 
Westzaan
Op zaterdag 3 en zondag 4 september wer-
den de jaarlijkse clubkampioenschappen 
gehouden voor de jeugd van TV Westzaan. 
Weer een mooi meetmoment hoe ieders ni-
veau is verbeterd, maar uiteraard ook een 
heel gezellig weekend. 

Er wordt in drie categorieën gestreden om de prij-
zen:
• De rode categorie t/m 8 jaar
• De oranje categorie, t/m 10 jaar
• De gele categorie, t/m 14 jaar.
Zoals al de gehele zomer was het ook dit week-
end schitterend weer. In het zonnetje vlogen er 
flink wat zweetdruppels in het rond want doordat 
er in poules gespeeld werd, moest iedereen flink 
wat wedstrijden spelen. 
In de rode categorie speelden al een aantal kin-
deren met ervaring, maar ook een aantal nieuwe 
talenten, sommigen van nog maar 4 jaar oud! Ze 
moesten wel acht wedstrijdjes per persoon spe-
len en het was schitterend om te zien hoeveel lol 
ze er in hadden, maar ook dat ze supergeconcen-
treerd bleven tot het bittere einde. Na flink wat 
mooie partijen stonden uiteindelijk Timo Leguijt 
en zijn vriend en trainingsmaatje Fabrizio Crine in 
de finale. Op de prachtige minibaan van de club 
werd de finale een heuse titanenstrijd. Er moest 
een super-tie-break gespeeld worden (tot de 10 
punten). Timo won de finale nipt en mag zich 
clubkampioen in rood noemen!

De oranje categorie is voor de spelers t/m 10 jaar. 
Ook hier werd gespeeld in twee poules, waardoor 
er vele mooie wedstrijden afgewerkt werden 
door iedereen. De winnaar van poule 1 neemt het 
dan in de finale op tegen de winnaar van poule 2. 
Timo (6 jaar) en Fabrizio (7 jaar) hadden zich ook 
ingeschreven voor deze categorie, fanatiekelin-
gen als ze zijn. Wat echter de grote verrassing was, 

beide spelers kwamen als winnaar uit hun poule, 
waardoor ze ook in de oranje categorie mochten 
gaan strijden om de bekers!
Fabrizio en Timo speelden supergoed maar Timo 
won uiteindelijk de beslissende punten waardoor 
ook deze categorie een buit werd voor Timo.

Over toptalenten gesproken: kent u de naam Gijs 
van Kan nog? Jawel, dat is de jongen die in 2021 
de overwinningen aaneenreeg en de rode en 
oranje categorie op zijn naam schreef bij de club-
kampioenschappen.
Dit jaar schreef hij zich in in de categorie geel 
t/m 14 jaar en kwam hij na een aantal nipte over-
winningen in de finale. In de finale mocht hij het 
opnemen tegen Nynke Groot. Nynke is al jaren 
een enorme topper binnen de jeugdafdeling van 
TV Westzaan. Ze doet niet alleen als speelster 
mee, maar helpt ook bij allerlei activiteiten voor 
de kleinere jeugd. Dit wordt enorm gewaardeerd 
door de club en de trainers, maar ook de jongere 
kinderen vinden het schitterend als Nynke er is en 
kijken enorm tegen haar op. Het werd een schit-
terende finale die in een derde set super-tie-break 
beslist werd in het voordeel van Gijs.
Het was een prachtig weekend waar ook alle vrij-
willigers enorm voor worden bedankt. Weer een 
jaar hard trainen en op naar de editie van 2023!
 

Een trotse trainer

Gymvereniging 
toch iets jonger
Er is een foutje ingeslopen in het stukje van GV Jahn 
in het vorige nummer. De vereniging is opgericht in 
1883 en niet in 1853. Volgend jaar dus 140 jaar jong!

Rose Smit, secretariaat GV Jahn

Sinterklaas-
collectie enorm 
gegroeid
Het Sinterklaasmuseum aan het Zuideinde 
zal dit jaar zeer waarschijnlijk haar deuren 
weer openen. Na twee jaar geen bezoekers 
te hebben ontvangen, hebben wij er weer zin 
in. Mede omdat onze collectie behoorlijk is 
gegroeid.

Voor de kinderen is er een speurtocht met na 
afloop een cadeautje uit de cadeautjesboom. Zoals 
de afgelopen jaren zullen we ook deze keer een 
speciale expositie hebben. We houden nog even 
geheim waar deze expositie dit jaar over zal gaan, 
maar een tipje van de sluier oplichten kan geen 
kwaad. De titel is ‘Van taaitaai tot speculaas, in 
allerlei vormen, van letters tot Sinterklaas’.

Dit jaar zullen we open zijn op: zaterdag 26 en zon-
dag 27 november en vrijdag 2, zaterdag 3 en zon-
dag 4 december. Alle dagen van 12.00 uur tot 17.00 
uur. Voor scholen en groepen bieden we op andere 
tijden ook rondleidingen aan in samenwerking met 
’t Reght Huys. Meer informatie hierover? Stuur een 
mailtje naar sinterklaasinwestzaan@gmail.com

Op onze website www.sinterklaasmuseum-west-
zaan.nl en op onze facebookpagina volgt binnen-
kort meer informatie.
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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

Ruud Kerkhoff Uitvaartzorg
Dag & Nacht bereikbaar
06-25077451 / 023-5 371 375
opbaargelegenheid
’t Reght Huys - Westzaan

-persoonlijke begeleiding
Hoofdkantoor: -tevens wilsbepaling / nazorg
Jan Gijzenkade 75 -samen naar waardig afscheid
2025 BC Haarlem -opbaren: ‘t Reght Huys of thuis
r.kerkhoff@luvu.nl -ook voor deeluitvaarten

-ongeacht waar verzekerd...

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

Max Moszkowics Sr zei: Je kunt beter 
ruzie hebben met een wijze dan 

vriendschap met een dwaas.

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: 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

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 - De Locomotief 11, 
1541 MP Koog aan de Zaan. Tel: 075-621 0902
renjv@live. nl

Kopij volgende nummer
De volgende Wessaner komt uit op  
24 november. Graag ontvangen wij uw kopij vóór 
1 november. 

Inleveren kopij
redactie@wessaner.nl
De Kersenboomstraat 40
1551 BW  Westzaan
Tekst als Word-bijlage zonder opmaak
Foto’s als jpg-bijlage van minimaal 1 Mb 
Onderschrift voor de foto in de tekst toevoegen

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
23 okt 10.00 uur ds. Truus de Boer
30 okt 10.00 uur br. Klaas Arend Booij
06 nov 10.00 uur br. Bram van der Zijden
13 nov 10.00 uur Sint Maartendienst in Koger kerk
20 nov 10.00 uur  herdenken overledenen,  

br. IJke Aalders
27 nov 10.00 uur  avondmaal bij ronddelen,  

zr. Cocky Brouwer

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62.
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 6
23 okt 9.30 uur ds. L.J. Koopman, Capelle a/d IJssel
 16.00 uur  ds. G. van Vliet
30 okt 9.30 uur  ds. J.L. de Jong, Soest
 16.00 uur  ds. G. van Vliet
2 nov Dankdag voor gewas en arbeid
 Beide diensten in Westzaan
 15.30 en 19.30 uur ds. G. van Vliet
6 nov 9.30 en 16.00 uur prof. dr. J.W. Maris, 
 Apeldoorn
13 nov 9.30 uur  ds. G. van Vliet
 16.00 uur  ds. M.P. Hofland, Haarlem
20 nov 9.30 uur  ds. P.A. Kok, Opperdoes
 16.00 uur  ds. G. van Vliet
27 nov 9.30 uur  ds. C. van Atten, Leiden
 16.00 uur  ds. G. van Vliet

Gereformeerde Gemeente Westzaan
30 okt 10.00 uur leesdienst en 19.00 uur  
 stud. J. Janse
2 nov Dankdag 15.00 en 19.30 uur ds. J. Schipper
6 nov 10.00 en 15.30 uur leesdienst
13 nov 10.00 en 15.30 uur leesdienst
20 nov 10.00 uur leesdienst en 19.00 uur  
 ds. P.J. de Raaf
27 nov 10.00 uur ds. G. Heijkamp en 19.00 uur  
 ds. P. Mulder

Protestantse Gemeente Westzaan
23 okt 10.00 uur ds. H. van Dorssen, Koog a/d Zaan
30 okt 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
06 nov 10.00 uur ds. P. van der Woel, Assendelft
13 nov 10.00 uur ds. E. Post, Huis ter Heide
20 nov 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan
27 nov 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

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

Oude nummers van De Wessaner zijn digitaal in 
te zien op www.westzaan.nl.
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Witte Vlinderweg 74 
1521 PS Wormerveer 
info@huighaverlag.nl

075-612 73 73 
www.huighaverlag.nl

Dat is mooi. Wij bedenken concepten, logo’s en huisstijlen en helpen je 
bij de branding van jouw product. Alleen behoeft e aan een visitekaartje 
of een folder? Dat kan ook. Een van onze vormgevers neemt jouw 
wensen met je door en gaat direct voor je aan de slag. Dat is zeker mooi.

Wauw!

WIJ ZORGEN VOOR HET WAUW-EFFECT EN MEER...

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


