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Bazar, buurman & 
buurman, bizar 

Het is november en evenemen-
ten worden weer gevierd alsof er 
nooit corona is geweest. We blijven 
voorzichtig, tenminste, ik wel. Alle 
prikken verzameld die er te krijgen 
waren de afgelopen jaren, want ik 
geloof erin. Als toetje de nieuwe 
griepprik gehaald. Staan tussen 
grote groepen mensen blijft vreemd 
voelen. Alsof ik mezelf dat een beet-
je afgeleerd heb, uit zelfbehoud. In 
de Grote Kerk was het overzichtelijk 
gehouden qua looppaden. Einde-
lijk was daar weer eens een gezel-
lige Bazar, met loterij, koek & zopie, 
rommelmarkt, boeken en andere 
feestelijkheden. Hoogtepunt voor 
buurman & buurman in onze straat, 
was het schieten. Waar de ene zich 
verbeterd had, was de ander minder 
scherp dit keer. Heerlijk, dat schie-
ten in de kerk. Uniek! Meer succes 
was er met het rad van fortuin. Er 
ging dan ook een slagroomtaart 
mee naar huis. Bizar was het mooie 
weer rond half november. De Sint 
kwam weer binnenvaren op de Zuid 
en sliep in ‘t Reghthuys op de Noord. 
Een groots Westzaans spektakel dat 
al twee coronajaren in aangepaste 
vorm werd gevierd, en nu weer bíjna 
als vanouds. 
In de stralende zon Sinterklaas ont-
vangen, in de stralende zon buiten 
zijn, rommelen in de tuin. Geluk 
voor de schilder/timmerman die tijd 
had voor vervangen van delen van 
onze verrotte daklijst. Buitentafeltje 
verzetten, dus leeg, tafeltje in de zon 
opknappen meteen maar. Schuren, 
schilderen en lakken. Dat scheelt 
dan in het voorjaar weer!

Linda Wessels, redactie

 

Feestelijke Kerst Inn en kerstmarkt in 
de Kerkbuurt
In de kersttijd is Westzaan op zijn mooist. De huizen, straten en openbare gebouwen zijn prachtig versierd 
met talloze lichtjes, buiten in de tuinen en binnen staan de mooiste kerstbomen. Nog even en het is weer 
zover. Dit jaar zal het in de Kerkbuurt extra feestelijk zijn, want op 17 december organiseren de Grote Kerk 
en ’t Reghthuys de Kerst Inn, een evenement met muziek, winterse dranken en hapjes, een tentoonstelling 
en mooie kerstproducten. Op dezelfde dag organiseren het Dorpscontact en het Zaens Brandweermuseum 
in de Kerkbuurt tot 22.00 uur een kerstmarkt met kramen. Zie pagina 3.    

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 
Grote Kerk en zullen foodtrucks 
op het plein voor ’t Reghthuys, in 
de Lambert Meliszstraat en links 
van het Reghthuys voor gezellige 
reuring zorgen. In de kerk, waar de 
koffie en thee klaar staan, komt een 
kerststallententoonstelling en zullen 
kraampjes met exclusieve (kunst) 
kerstgeschenken en kerstproducten 
te bezoeken zijn. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om zijn of haar 
kerststal - groot of klein - uit te lenen 
voor de tentoonstelling. ‘s Ochtends 
kunnen ze vanaf 10.00 uur worden 
gebracht en ‘s avonds na 19.30 uur 
kunnen ze weer worden opgehaald. 

Muziek en zang
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 prachtige 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. Medewerking 
wordt verleend door onder andere 
Crescendo Assendelft, dameskoor 
Evergreen, Cantatible, Kapiteinskoor, 
quartet S.P.A.M., kinderkoor NH 
Selectiekoor en het Christmas-choir.
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 luisteraars is gratis.
Tussen de optredens door zal 
dominee Cornelis Visser in de 

Grote Kerk aan de kinderen 
kinderkerstverhalen voorlezen.
De dag wordt om 19.00 uur afgesloten 
met een kerstsamenzang in de Grote 
Kerk waar iedereen aan mee kan doen. 

Op naar de gezellige december-
maand! Witte kerst?
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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. 

Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan, Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136
www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl

Wij zijn op 1e en 2e kerstdag 
geopend. Reserveren is nood-
zakelijk, zie onze website 
www.deprins-westzaan.nl

Kerstmenu 2022
Amuse


Visbordje
-Gerookte palingfilet met Amsterdamse ui en zongedroogde tomaten

-Bonbon van gerookte zalm, gevuld met forel-roomkaas
-Sashimi van tonijn op een bedje van wakame salade, wasabimayonaise en gember

of
Trio van vlees

-Ossenhaascarpaccio met kappertjes, olijven, Old Amsterdam,  
pijnboompitten en truffelmayonaise 

-Wildzwijnham en rilette van eend met mangochutney
-Hertenham met gemarineerde bospaddenstoelen


Heldere ossenstaartbouillon met groene kruiden


Kerstijsdrankje


Snoekbaarsfilet met romige garnalensaus
of

Kalfssukade en biefstuk van ossenhaas met Armagnacsaus
of

Wildstoofpotje en hertenrugfilet met rode portsaus 

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met groente, aardappelgarnituur, stoofperen en gebakken aardappelen


‘Kerst proeverijtje’

€ 79,50
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Kinderkerst  
wandelviering
De dag na de Kerst Inn zal er een mooie 
kerstactiviteit zijn, maar dan speciaal gericht 
op kinderen.  

Het Kinderkerstfeest van de Grote Kerk belooft 
dit jaar wel heel bijzonder te worden. Het zal zich 
namelijk zowel buiten als binnen afspelen, met 
o.a. een levende kerststal op het kerkhof. De start 
van de mini-kerstwandeling is bij de poort van 
het kerkhof (bij het kruispunt). De wandeling is 
eerst over het kerkhof, dan om de kerk en eindigt 
in de kerk met uiteraard chocomel. Onderweg 
komen de kinderen een wijze, een herder, een 
engel en de herbergier tegen.  Op verschillende 
plekken langs de route worden fragmenten van 
het kerstverhaal gespeeld. Alle kinderen uit het 
dorp en daarbuiten (en hun ouders of grootou-
ders) zijn van harte welkom. 

Datum: zondag 18 december
Start wandeling: tussen 17.00 uur en 17.45 uur 

Cornelis Visser

Kerstmarkt in 
Kerkbuurt
Dorpscontact Westzaan en het Zaens Brand-
weermuseum hebben de handen ineen gesla-
gen. Wij organiseren een heuse kerstmarkt in 
de prachtige monumentale dorpskern van ons 
mooie Westzaan. 

Op 17 december vanaf 12.00 tot 22.00 uur zal de 
hele Kerkbuurt vanaf ’t Reghthuys tot aan de Zei-
lenmakersstraat veranderen in een kerstdorp met 
hele mooie verkoopwaar van vele handelaren. 
Het wordt een dolle boel en wij doen het voor u. 
Wij vertrouwen erop dat het een leuke, gezellige, 
schitterend verlichte en goed gevulde kerstmarkt 
wordt. Er is voor ieder wat wils en ook aan de kin-
deren is gedacht. Onze wens is dat alle bezoekers 
genieten van alles wat er is. Wij kijken er als organi-
satie naar uit velen van u te ontmoeten tijdens uw 
bezoek aan onze kerstmarkt. Wilt u informatie over 
deelname kerstmarkt ontvangen stuur dan een 
email naar: dorpscontactwestzaan@kpnmail.nl
U kunt ook bellen naar 06-1717 1793

Dorpscontact, Ingrid Jahn

De donkere 
dagen
Niet iedereen is ervan gecharmeerd dat het 
vroeg donker wordt, maar zodra buiten en 
in de woningen de feestverlichting weer 
straalt, worden de mensen weer vrolijker. De 
vrijwilligers zullen ook het complex Lambert 
Melisz weer prachtig versieren. Als de vol-
gende Wessaner uitkomt, is het bijna decem-
ber en bijna versiertijd. Maar eerst is er in 
de recreatiezaal op 29 november nog het 
Sinterklaasfeest. Dat wordt weer hilarisch en 
een ieder verheugt zich er al op. 

In oktober hebben Benjamin en Nancy het voor 
elkaar gekregen dat er door de gangen in een 
lange rij de polonaise werd gelopen. Wat een 
heerlijke middag was dat weer! In de volgende 
Wessaner komt een terugblik op de maand 
november, met het bezoek van de Digitale 
Beeldbank 15 november.
Op 6 december komt John Meijer (ook onder-
tussen een vaste gast) met zijn prachtige liedjes 
de bewoners een mooie middag brengen. Het 
wijkrestaurant organiseert  een kerstbrunch en 
de groep van de dinsdagmiddagactiviteiten 
heeft voor 20 december een kerstbingo op het 
programma staan.
Beste mensen, kijk elke week op de prikborden, 
zodat u goed op de hoogte bent van alle activi-
teiten.

Marion Bruins

Benjamin en Nancy verleiden de aanwezigen tot een  
polonaise.

Activiteiten Lambert Melisz

Grote opkomst Lichtjesavond
Een grote opkomst zorgde op 28 oktober voor 
een mooie, plechtige, magische en sfeervolle 
herdenkingsavond op de begraafplaats aan de 
Dolphijnstraat. Het werd voor de vijfde keer 
georganiseerd door de Historische Vereniging 
Westzaan.

Wethouder Wessel Breunesse sprak een welwillend 
woordje van dank uit aan een ieder die de moeite 
had genomen de avond te bezoeken om stil te 
staan bij de geliefden die wij zo missen. Voor iedere 
bezoeker van jong tot ouder was er wat te drinken 
met wat lekkers.  Het kinderkoor van Wij-Land was 
een groot succes. Zanger Benjamin van de Logt en 
het Margriet Eshuijs PopKoor verzorgden het muzi-
kale gedeelte onder begeleiding van Jamie Bank. 

Dat was adembenemend mooi. Tussen de liederen 
door werden er gedichten voorgedragen. 

Dit jaar stond er voor het eerst een ‘wensboom’. 
Iedereen mocht zijn of haar wensen over de begraaf-
plaats op een kaartje schrijven en dat ophangen 
in de boom. De wensboom komt nog een aantal 
weken achter ‘t Reghthuys te staan. Iedere dag wor-
den de kaartjes eraf gehaald en bij slecht weer kunt 
u bij Ingrid Jahn op Kerkbuurt 40 aanbellen voor een 
kaartje en dat dan invullen. Daarna worden de wen-
sen aangeboden aan wethouder Wessel Breunesse. 
Dus hebt u speciale wensen voor de begraafplaats, 
dan is dit nu uw kans om deze in te dienen. Wij kij-
ken uit naar vele mooie wensen die misschien gere-
aliseerd kunnen worden.
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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

Autobedrijf 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

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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Waarom woont Charlie bij jullie?
Omdat onze dochter Danique anderhalf jaar geleden 
is overleden. Al vrij jong had ze iemand in Enschede 
leren kennen en ging ze bij hem wonen. Binnen 
twee maanden was ze zwanger. Na de geboorte van 
Charlie ging het al snel niet goed. Hier in de omgeving 
hebben zij en Charlie nog even zelfstandig gewoond, 
maar ook dat was geen succes. Toen Charlie nog geen 
twee jaar oud was, zijn hij en Danique bij ons komen 
wonen. Onze beide zoons woonden hier toen ook 
nog. Ze had veel ups en downs, 
was niet stabiel. Veilig Thuis 
heeft terecht ingegrepen. Charlie 
mocht bij ons blijven wonen. Via 
Jeugdteam Zaanstad kon ze in 
Wormerveer onder begeleiding 
wonen, met nog vier jongeren. Bij Festina Lente vond 
ze een baan in de zorg, wat ze heel goed deed. Toch 
heeft ze met opgespaarde pillen helaas een eind aan 
haar leven gemaakt. 

Heb je antwoord gekregen waarom?
We waren er altijd al bang voor. Geestelijk was ze wat 
zwakker en vaak zwaar depressief. Wij dachten dat 
ze borderline had. Eerder die dag was ze nog goed, 
hebben we zelfs een vakantie met haar besproken 
en een uur later is het afgelopen. Een enorme schok. 
Je verwacht zoiets niet op zo’n moment. En helemaal 
niet dat ze Charlie in de steek zou laten. Ik besefte dat 
het niet thuis kunnen hebben van je kind voor haar 
echt niet fijn was, toch? Je kind wordt je afgenomen. 
Na onze oudste dochter was zij de tweede van het 
gezin. Ze liep altijd achter in haar ontwikkeling. Maar 
ze hoorde er helemaal bij, hoor. Ze ging gewoon mee. 
Altijd met z’n allen naar de kermis in Assendelft. Dat 
was vorige maand wel raar. Dan mis je haar toch. 

Hoe vond je Daniques woonomstandig-
heden?
Niet goed. Overdag was er wel begeleiding, maar 
’s nachts niet. Ze had afgepaste medicijnen voor 
twee weken. Daar was geen controle op. Dat was 
haar eigen verantwoordelijkheid. Ze nam die 
medicijnen niet consequent in, waardoor het met 
haar zelf ook op en neer ging. Mogelijk is ze in een 
psychose terechtgekomen, waardoor ze opeens 
tot dit besluit is gekomen. We weten het niet. Als 
thuiszorgmedewerkster ben ik bij iemand geweest 
waar de medicijnen in een kluisje zaten en die alleen 
onder begeleiding konden worden ingenomen. 
Boodschappen deed ze wanneer ze dat zelf wilde 
en ze at wanneer ze zin had. Als het goed met haar 
ging was ze vaak bij ons. Ze kon om niks opeens boos 
worden en dan stormde ze de deur uit. Ze had een 
auto, dus ze kon gaan en staan waar ze wilde. Dan 
belde ik haar begeleider, maar die zei dat hij daarover 
niet met mij kon praten. Zulk soort dingen. Ik mocht 

me nergens mee bemoeien. Ik nam Danique altijd 
mee als ik met Charlie naar het park of naar het strand 
ging. Ze ging ook mee op vakantie. Het is je kind. 
Zij had verder niemand. Zelfstandig zijn was moeilijk 
voor haar. 

Heb je ooit het gevoel gehad dat je als 
moeder hebt gefaald?
Nee. Ik ben altijd dag en nacht met haar in de weer 
geweest, dat wil je niet meemaken. Ik heb haar 

gekregen, er zijn altijd problemen 
met haar geweest, ze heeft hier 
op school gezeten, heeft altijd 
verkeerde vriendjes gehad, maar 
we bleven met zijn allen altijd 
voor haar gaan. Zij kon er ook 

niets aan doen. Ze is met die handicap geboren en 
daar vraag je niet om, toch? Je kunt wel zeggen dat 
zij geen kind had mogen krijgen, maar dat gebeurt 
gewoon in deze wereld. 

Hoe gaat het nu met Charlie?
Hij zit in Amsterdam-Noord op de Prof Waterinkschool 
en dat gaat heel goed. Hij groeit bij ons op in rust. 
Hier in de straat heeft hij een vriendje. Hij gaat naar 
zwemles en zit in Krommenie op korfbal. Om het 
weekend gaat hij naar zijn vader, maar bij hem wonen 
is geen optie. 

Hoeveel uur per week werk je?
Twaalf uur gedurende twee of drie avonden per week. 
Ik werk voor Evean bij de mensen thuis: wassen, 
aankleden, medicijnen, alle zorg die mensen ’s avonds 
nodig hebben. Dat doe ik al bijna achtendertig jaar. 
Ik ga naar vijftien tot soms wel twintig mensen op 
een avond. Dat zijn er wel veel, ja. Gelukkig werken 
we met een hecht team. Overdag werken vind ik niet 
fijn; ik heb dan ook Charlie nog. Vanwege de ziekte 
van Crohn heb ik ’s ochtends wat tijd nodig om op 
gang te komen. Mijn gewrichten zijn dan stijf. Ik moet 
eerst een beetje lopen en dan gaat het weer. Ik heb 
dat nu een jaar of tien. Eens in de acht weken krijg ik 
in het AMC een injectie om het in balans te houden. 
Mijn eetpatroon hoef ik niet aan te passen. Door die 
infusen blijf ik aardig op de been. Ik kan nog steeds 
blijven werken en alles doen. Die stijvigheid zit ook 
in mijn vingers. Ik heb er geen pijn aan. Crohn is een 
zusje van reuma, het gaat vaak samen. Maar nee hoor, 
tot nog toe gaat het goed.

Sport je ook?
Nee, dat gaat niet. Daar heb ik de kracht niet meer 
voor. Ik fiets wel. En ik haak graag. Verder doe ik van 
alles, vaak met mijn vriendin. Samen met mijn broer 
Hans dragen we de zorg voor onze moeder, die hier 
verderop op het Koude Aardappelpadje woont. We 
gaan ook naar festivalletjes, ja rustig aan hoor, niet 
als die jongelui.

Wat doet de rest van je gezin voor werk?
Jeroen heeft tot zijn eenenvijftigste gevaren bij de 
marine en ging toen met pensioen. Hij voelde zich 
te jong om helemaal te stoppen en werkt sindsdien 
bij de Oranjewerf, als elektricien op boten. Onze zoon 
Sven werkt daar ook. Hij woont met zijn vriendin in 
Oosthuizen. Sanne woont met haar man en twee 
dochters in Starnmeer. Zij werkt in een apotheek in 
De Rijp. De jongste is Twan en die woont met zijn 
vriendin in Heiloo. Hij is leraar bij Dynamica.

Wat vind je belangrijk in het leven?
De band met je kinderen. Die is sterk. Ook met hun 
partners. Ik heb op meiden van Sanne gepast en dan 
bouw je ook met hen weer een band op. Heel leuk. Ze 
zijn allemaal goed met elkaar en dat is heel fijn, toch? 
Ook tijdens corona vonden we onze weg met elkaar. 
Of dat nou het doel in mijn leven is weet ik niet, maar 
het is wel heel fijn dat je er voor elkaar bent. Ook in 
slechte tijden. Dan voel je dat die band heel sterk is. 

Marijke van der Pol

IN DE SCHIJNWERPER
Anita Pasterkamp-Jongewaard:  
‘Geen controle op haar medicijngebruik’

‘We zijn een  
hecht gezin’

Anita Pasterkamp (57) woont met haar man Jeroen (63) en hun kleinzoon Charlie (8) 
op Jaap de Boerstraat 14. Ze praat vrijuit over hetgeen ze heeft meegemaakt.
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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
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elefoon 075 30 30 661
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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



Op oudejaarsdag worden er voor de vijfde keer olie-
bollen gebakken bij de ijsclub aan de Zuid,  Zuid-
einde 156 a. In deze tijd van veranderingen, oorlog, 
energiecrisis en andere onzekerheden is het fijn dat 
sommige dingen lekker vertrouwd en hetzelfde 
blijven. Ook het doel van de actie, het ondersteu-
nen van de vereniging, blijft lekker hetzelfde. Op 
het fietsje, door het dorp, tussen 14.00 en 16.00 
uur de bollen ophalen bij de ijsclub. Daar staan we 
allemaal weer voor u klaar, met onze haren door de 
war, heerlijk onder het meel en geurend naar olie-
bol. We zien u graag!

U kunt uw bestellingen doorgeven op het bon die 
u hierbij ziet. Daarop staan ook de inleveradressen 
en de uiterste inlevertijd en de prijzen. In decem-
ber hebben we ook nog een bericht in De Wessa-
ner, met een bestelbon. We houden u dan op de 
hoogte van het wel en wee rondom het bakken.

Anita Kuiper

IJsclub Lambert Melisz bakt ze 
weer bruin

7

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

Paddenstoelen werken samen 
met bomen
De vliegenzwam is veruit de bekendste paddenstoel en in 2022 
paddenstoel van het jaar. Vraag een willekeurige kleuter om 
een paddenstoel te tekenen en je krijgt een vliegenzwam. En hij 
is natuurlijk bekend van het liedje Op een grote paddenstoel, 
rood met witte stippen. 

De wetenschappelijke naam is Amanita 
muscaria. Het eerste deel van de 
naam geeft aan dat deze paddenstoel 
tot het geslacht van de amanieten 
behoort. In Nederland komen 25 
verschillende soorten amanieten 
voor. De giftige amanieten zijn naar 
schatting verantwoordelijk voor 95 
procent van de dodelijke gevallen van 
paddenstoelvergiftiging. De groene 
knolamaniet (Amanita phalloides) is 
de echte nare koploper De gewone 
vliegenzwam is giftig en niet geschikt 
voor consumptie, maar de giftigheid 
ervan wordt nogal eens overdreven. 
Van het aanraken van deze zwam zul je 
in elk geval niks krijgen. Je kunt er beter 
niet van snoepen, maar eekhoorns, 
konijnen, muizen, insecten en slakken 
eten er graag van.

Dit najaar, net voor de herfstvakantie 
zagen we tot onze grote verrassing vele 
vliegenzwammen langs het Riettoppad. 
Hoewel de zomer erg droog was, is er 
in het naseizoen relatief veel neerslag 
gevallen. Voor het eerst zagen wij er 
zoveel bij elkaar. Een lust voor het oog. 
Maar wat is een paddenstoel eigenlijk? 
De paddenstoel die jij boven de 
grond ziet, is eigenlijk maar een klein 
onderdeel. Het grootste deel van de 
schimmel zit onder de grond. Dat 
heet de zwamvlok. De zwamvlok 
bestaat uit allerlei draden. Net zoals 
een appelboom appels krijgt, krijgt de 
zwamvlok vruchten: de paddenstoelen!

De stippen liggen ‘los’ op de hoed 
en kunnen er bijvoorbeeld door 
regen af gaan. Ze zijn overgebleven 

nadat het ‘bolletje’ waarin hij groeide 
‘openbarstte’. Veehouders vermengden 
vroeger de giftige vlokken met melk of 
water en plaatsten dat mengsel in de 
stal, om zo van de vliegen af te komen. 
Zo is de vliegenzwam aan zijn naam 
gekomen. 

Paddenstoelen hebben hun eigen 
zaden, sporen geheten. Die zitten 
tussen de lamellen, die witte ribbeltjes 
onder de hoed. Sporen worden 
meegenomen door de wind en vallen 
ergens anders op de grond. Daar kan 

een nieuwe zwamvlok uitkomen. Met 
de schimmeldraden haalt de schimmel 
voedingsstoffen uit de grond. De 
vliegenzwam werkt goed samen met 
bomen zoals de berk, de beuk of 
de eik. De schimmeldraden groeien 
om de wortels van de boom heen. 
Hierdoor kan de boom makkelijker 
voedingsstoffen uit de grond halen. 
Daarbij geeft de boom suikers af die de 
schimmelt opneemt. Ze hebben beide 
voordeel van de samenwerking! Wat 
een mooie samenwerking.

De vliegenzwam, de paddenstoel van het jaar.
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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



door WILLEM TIP/deel 71
beeld: Digitale Beeldbank

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis
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Grote Kerk
De Grote Kerk werd rond de eeuwwisseling eveneens verfraaid. In 1997 verrijkte de 
Stichting Kok-Voogt de kerk met een tegeltableau uit de 18de eeuw. Het tableau, met 
een voorstelling van de Intocht in Jeruzalem, had ooit deel uitgemaakt van een tegel-
schouw in het historische pand Kerkbuurt 9. In het begin van de jaren ’70 was het tableau 
echter door de toenmalige eigenaar verkocht aan een verzamelaar. De stichting slaagde 
erin de voorstelling terug te kopen. 

Het schilderwerk in het kerkinterieur werd vernieuwd 
in 2005. De wanden waren altijd wit geweest. Nu 
werden het plafond en de gebogen wanden achter 
de vier pilaren okergeel overgeschilderd.
Ook het monumentale orgel kreeg aandacht. Een 
restauratie van het inwendige waarbij de oorspron-
kelijke toestand uit 1866 zoveel mogelijk werd her-
steld vond plaats in 2002 door de firma Elbertse, 
nadat eerder al voorbereidend werk was uitgevoerd 
door de firma Klop uit Garderen. Een uitbreiding met 
een zelfstandig pedaal werd in 2008 verzorgd door 
de firma Nijsse. De pijpen van de nieuwe registers 
vonden een plaats in een nieuwe kast achter het 
bestaande instrument.

Zuidervermaning
Naast het rechthuis en de Grote kerk was de Zuider-
vermaning het derde grote historische gebouw dat 
rond de eeuwwisseling onder handen werd geno-
men. Nieuwe kleuren voor het interieur stonden 
daarbij voorop (1995). Was het interieur bij een vorige 
restauratie stemmig grijs-groen geworden, nu kwam 
een levendig achttiende-eeuws okergeel ervoor in 
de plaats. Het orgel (1778) werd eveneens in 1995 
gerestaureerd door de firma Flentrop. Daarbij werd 
de oorspronkelijke toestand in ere hersteld, inclusief 
de luiken die de orgelkast ooit omlijstten. In 2018 
voerde de in dat jaar aangetreden nieuwe eigenaar 

van de Zuidervermaning, Stadsherstel Amsterdam, 
een grondige vernieuwing van de fundering door.

Staatsbosbeheer 
De natuurgebieden rondom Westzaan lagen er in de 
jaren ’80 nog net zo bij als twintig jaar eerder. Voor 
veel geld waren ze destijds aangekocht. Industrie, 
insteekhavens en woningbouw zouden de aankoop 
winstgevend maken. Nu waren de weilanden voor 
de gemeente vooral een financiële zorg. De waarde 
van de grond als natuurgebied was veel lager dan 
de prijs die men ervoor had neergelegd. Uiteindelijk 
werden de aankopen overgedragen aan Staatsbos-
beheer (1984). Het verschil werd afgeboekt. 

Voor het toezicht en het onderhoud vestigde Staats-
bosbeheer een beheerboerderij aan de Middel. 
Langs de vaarwegen in het veld verschenen borden 
met aanwijzingen: Welkom in het Westzijderveld. 
Welkom in De Reef. Vrije toegang op het water. Niet 
harder varen dan 6 km per uur. Er kwamen kanorou-
tes, picknickplaatsen, een trailerhelling, kano-over-
draagplaatsen en vogelkijkschermen. Gaandeweg 
werd het gebied ook opengelegd voor wandelaars 
en natuurliefhebbers. Wandelroutes verschenen. 
Een eerste wandeling begon achter het station in 
Wormerveer en liep door het Guisveld. Een tweede, 
meer avontuurlijke route voerde als ‘riettoppad’ 
dwars door het Euverenweggebied ten westen van 
de Middel (2010). Dit pad voerde over verhoogde 
steigers en bruggen en bood uitzicht op een ruig 
natuurgebied met hoog opgaande begroeiing (Beu-
kers (red), 2012, p 539-585). 

Langs de oostrand van het Westzijderveld legde 
men een wandel- en fietspad aan, het Westerwind-
pad (2005). Het streven was nog om de groensingel 
achter Westerkoog naar het zuiden door te trek-
ken. Die zou daar kunnen zorgen voor een mooie 
overgang tussen de ‘harde’ stedelijke bebouwing 
van Westerwatering en het natuurgebied. Overwe-
gingen van kosten en faunabeheer hielden de uit-
voering echter voorlopig tegen. Het gras rond het 
zuidelijke deel van het Westerwindpad deed tot 
zolang dienst als hondenuitlaatplek. 

Het toenemende gebruik van het Westzijderveld 
voor ontspanning had vanzelfsprekend zijn keer-
zijde. Jongeren in snelle motorbootjes maakten 
van de brede waterwegen graag gebruik voor hun 
snelheidswedstrijden. De  golfslag berokkende 
schade aan oevers, dammen en rietkragen. Scha-
delijk waren de wedstrijden ook voor de watervo-
gels langs de kant. De eieren en het jonge broedsel 
spoelden met de golven onherroepelijk het water in. 
Waarschuwende artikelen in De Wessaner, huis-aan-
huisbrieven van Staatsbosbeheer en boetes hielpen 
alleen zolang er toezicht was. Niet ’s avonds en ’s 
nachts. Eind 2020 kondigde de gemeente daarom 
een vergunningenstelsel aan. Alle snelle motor-
boten wachtte een verplicht kenteken.

De Grote Kerk.

Informatiebord in het Guisveld.

Winters plaatje van de Zuidervermaning
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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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Op maandag 10 oktober heeft de Historische 
Vereniging Westzaan in het Zaantheater voor 
de vijfde keer meegedaan aan de Grote Zaan-
se Geschiedenis Quiz. Een quiz waarin men 
strijdt om de Zaanse eer, georganiseerd door 
gemeente Zaanstad en gepresenteerd door 
Merel Kan van De Orkaan, met archivaris Frans 
Hoving als juryvoorzitter. Beiden kwamen op 
in brandweerpak, omdat het thema van dit 
jaar ‘Wat een ramp’ was. Ondergetekende 
heeft hiervan een prachtige foto gemaakt. De 
foto werd door de organisatie uitgeroepen tot 
‘dé foto van deze editie’. 

Ons team is trots. Bij de tussenstand bleek dat 
we op nummer 1 stonden bij de pittige thuisron-
de. We werden heel Zaanstad doorgestuurd om 
vragen te beantwoorden en foto’s te maken van 
een object met één of meerdere teamleden op 

Grote Zaanse Geschiedenis Quiz

Lees verder op pagina 25 

Dorpscontact een belangrijke schakel
Dat Dorpscontact in een behoefte voorziet van 
de bewoners blijkt wel uit de vele mails die secre-
taris Ingrid Jahn ieder maand weer ontvangt. 
Bewoners voelen zich gehoord en daarnaast zet 
Ingrid zich ook actief in om veranderingen en 
verbeteringen door te voeren of door het bij de 
juiste instanties aan te kaarten. En tijdens iedere 
vergadering is er een interessante spreker. Voor 
de vergadering van 7 november was het onder-
werp waterbeheer. 

Tijdens het agendapunt ‘ingekomen stukken’ werd 
informatie gedeeld over de op handen zijnde 
demonstratie van de anti-zwartenpietenactiegroep. 
Deze actiegroep is van plan tijdens de intocht in 
Westzaan te demonstreren. Hierover is overleg 
gevoerd tussen politie, de actiegroep en het Sinter-
klaascomité van Westzaan. En hoe vervelend ouders 
en/of ander betrokkenen het ook mogen vinden, 
in de grondwet is vastgelegd dat actievoeren een 
recht is voor iedere inwoner. Overeengekomen is 
dat de actiegroep op de Zuid een plek krijgt toege-
wezen en daarna wordt vervoerd naar de Noord en 
ook daar een demonstratievak krijgt toegewezen. 
De toegewezen plek is tegenover de Coop, waar 
op vrijdag de visboer staat. Een groot aantal vrijwil-
ligers neemt positie in tussen de demonstranten en 
de kinderen, ouders en Sinterklaas, zodat de kinde-
ren er zo min mogelijk last van hebben. Ook wordt 
een beroep gedaan op de inwoners van Westzaan 

om zich niet negatief uit te laten en het verder aan 
de politie over te laten indien de demonstranten 
zich niet aan de regels houden. Wijkagent Nigel 
meldt dat diverse agenten hun vrije tijd opofferen 
om ervoor te zorgen dat de intocht van Sinterklaas 
gemoedelijk zal verlopen. 

Waterbeheer
Gastspreker Rob Veenman van Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier hield een interes-
sante lezing over alledaags waterbeheer. Rob is 
een echte verhalenverteller en dankzij zijn 26-jarige 
trouwe dienst bij het hoogheemraadschap weet hij 
niet alleen veel, maar weet hij ook de juiste foto’s te 
tonen uit het archief. Rob laat een afbeelding zien 
uit de tijd dat Westzaan nog tot een Waddengebied 
behoorde. Door veengroei slibde het gebied dicht 
met veenstroompjes waarvan er nu één de Zaan 
heet. Het ontstaan van Westzaan is een natuurlijk 
proces geweest. Het land ging sneller omhoog dan 
de stijging van de zeespiegel, zo vertelt Rob. Wilt u 
hier meer over lezen, vraag dan de notulen op.

Vergadering 12 december
De laatste vergadering van 2022 is een bijzondere 
omdat deze plaatsvindt in de kantine van het Justiti-
eel Centrum in Westzaan. Daar komt de Dienst Ver-
voer & Ondersteuning (DV&O) vertellen wat zij doen 
en wat de ontwikkelingen zijn met betrekking tot de 
nieuwbouw. Vanwege deze bijzonder locatie is aan-

melden voor deze vergadering verplicht. Er zijn 30 
plekken beschikbaar, dus geef u tijdig op.

Carla van den Puttelaar

De eerstvolgende vergadering is op maan-
dag 12 december. Wilt u op de hoogte blijven 
en/of de notulen ontvangen, meld u dan aan 
bij:  Ingrid Jahn-van Binsbergen, secretaris 
Vereniging Dorpscontact Westzaan, Kerk-
buurt 40 1551 AE Westzaan, 075-6153 348 of 
06-1717 1793. E-mail: dorpscontactwestzaan@ 
kpnmail.nl
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J.J. Allanstraat 350a, Westzaan  |  06 - 57 12 73 08  |  info@bekavlees.nl

Afhalen gourmetschotels: zat. 3 december vanaf 12:00 uur 

/bekavlees.nl @beka_vlees

  Zeker Sinterklaas!
    Wat dacht u van
  ’n luxe gourmetschotel 
        met ’n mix van rund- en
 lamsvlees van eigen boerderij?

     Vanaf nu te 
          bestellen op 
www.bekavlees.nl
of kom gezellig langs
             in de winkel

Hé Beka, hebben jullie iets vo� 
             ’n heerlijk avondje?

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



Veteren voor Alpe d’HuZes
Gelukkig kon in juni van dit jaar Alpe d’HuZes (AD6) na twee coronajaren weer doorgaan. Er is 
ruim 16 miljoen euro bij elkaar gebracht en wij hebben daar met onze AD6-repen een mooie bij-
drage aan kunnen leveren. Maar behaalde resultaten uit het verleden… Het geld is nog steeds 
heel hard nodig om van kanker een ziekte te maken waaraan je niet meer dood hoeft te gaan. We 
hebben ons al weer opgegeven voor de 16e editie op 1 juni 2023. Dit wordt onze vijfde deelname.

Voor dit jaar hebben we mooie veters laten maken 
met daarop de AD6-lijfspreuk ‘Opgeven is geen 
optie’. Daarnaast hebben we een assortiment 
veters met allerlei leuke printjes en in mooie kleu-
ren (ook regenboogveters bijvoorbeeld). 

Met een paar leuke veters verander je de uitstraling 
van je sneakers totaal. Op internet staan een hoop 
filmpjes met verschillende manieren waarop je 
sneakers kunt veteren. Dubbel leuk dus. De veters 
kosten 4 euro per paar.

We hebben ook een aantal leuke setjes voor 10 
euro samengesteld:

•   Kerst: een paar AD6-, een paar gouden glitter- 
en een paar zilveren glitterveters.

•   Kroosduikers: een paar AD6-, een paar groene 
en een paar witte veters.

•   VVV Westzaan: een paar AD6-, een paar rode 
en een paar witte veters.

•   TV Westzaan: een paar AD6-, een paar paarse 
en een paar groene veters.

•   WKV Roda: een paar AD6-, een paar blauwe en 
een paar witte veters.

Laat met twee kleuren veters in je sneakers zien bij 
welke vereniging je speelt en post een foto op onze 
Facebookpagina met #AD6veterchallenge. 

Leuke verrassing
Misschien is het zelfs wel leuk om dit met je hele 
team (of club) te doen. In de AD6-week verloten we 
een leuke verrassing onder de inzenders. Je kunt 
natuurlijk ook voor een tientje zelf naar hartenlust 
een setje van drie paar veters samenstellen. Ook 
verkopen we op verzoek nogmaals de AD6-repen. 
Deze heerlijke melkchocoladerepen zijn gemaakt 
door De Euforij in Wormerveer en kosten 2 euro 
per stuk. Op de verpakking gaat de slingerende 
Zaan, met de kenmerkende Zaanse huisjes, over in 
de bochten van de Alpe d’Huez, helemaal tot aan 
de finish op de top.

De opbrengst van zowel de veters als de repen gaat 
via onze actiepagina naar Stichting Alpe d’HuZes. 
Lees ons verhaal op onze website www.timboto-
thetop.nl, check #timbotothetop op social media 
of loop gewoon een keertje langs op Weiver 103.

Menno van Dijk en Heleen Hartog
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Visclub  
De Braak 
seizoen 2022
Dit jaar hebben we weer een mooi visseizoen 
gehad met veel zonnige avonden. Ook is er 
dit jaar weer tijdens de koffiepauze op de 
visavonden een tombola geweest. Er waren 
leuke prijzen te winnen. Dat werd mogelijk 
gemaakt door een aantal sponsoren. Wij 
danken: Soep van Clau, Bakker Bas, Slage-
rij Schoen, Lagerweij Hengelsport, Hengel-
sport Spakenburg, Sabina’s Bloemenshop en 
de marktkaashandel Wipprecht.

Hennie Hauzendorfer en Piet Kempenaar willen 
we bedanken voor de avonden dat we bij hen 
hebben mogen vissen. We hopen hier volgend 
seizoen ook weer te mogen komen.

De uitslagen van het visseizoen zijn als volgt:
1e Jeffrey Buitenhuis met 5449 cm algemeen 
kampioen,
2e Bets Mulderij met 4288 cm dameskampioen,
3e Dylan Dresselhuizen met 3795 cm.
De grootste vis is gevangen door Marco van 
Berge met 64 cm. De poedelprijs is voor Dirk 
Bloemberg. De Van Heukelumprijs is voor Sabi-
na Bloemberg. De koppelwedstrijd is gewonnen 
door Theo van Leeuwen en Jeffrey Buitenhuis.

Voor aankomend seizoen zijn wij op zoek naar 
nieuwe leden. Dus als er iemand in het nieuwe 
seizoen graag mee zou willen vissen, dan kun je 
jezelf opgeven via visclubdebraak@gmail.com.

De winnaars van seizoen 2022.

Schaatsen  
in Haarlem
Schoolkinderen uit de groepen 1 t/m 8 kunnen 
zich aanmelden voor schaatsen onder deskun-
dige begeleiding in de periode van 7 januari tot 
en met 11 maart in Haarlem. Het kost 60 euro 
voor tien lessen, inclusief entree ijsbaan en bus-
vervoer. Aanmelden bij www.jeugdschaatsen-
zaanstreek.nl

Antoon Kuiper
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29 Een koopmanshuis van aanzien
Als huisschilder ben ik op de meest uitzonderlijke plekken geweest. Gewerkt van Maastricht tot Brussel en München, maar natuurlijk ook in ons 
dorp. Sinds enkele weken ben ik bezig met het schilderen van de twee-onder-één-kapwoning J.J. Allanstraat 100 en 102. Onderbroken door mijn 
vakantie en het herfstachtige weer van de laatste tijd is het de vraag of ik het nog klaar krijg dit jaar. Op zich is dit niet zo bijzonder natuurlijk, net als 
het huis, dat ook niet bijster interessant lijkt. Maar dat is het wel! Ik ga u meenemen naar de lange geschiedenis van dit bijzondere pand.
 

De hedendaagse bewoners zijn op nummer 100 
Martijn Mulder en Judith Heijne en op 102 Jeltje 
Engel. Overigens was dit deel van de J.J. Allanstraat 
in vroeger dagen ook het Zuideinde. Pas in de 19e 
eeuw werd de oude Krabbelbuurt uitgebreid naar 
het zuiden en kreeg in 1938 de naam J.J. Allanstraat. 
De eerste vermelding van het huis die ik aantrof 
was in 1681, met als toenmalig eigenaar Dirck Pie-
tersz. Teer. Maar het ging toen al om een bestaand 
huis, waarschijnlijk is het zelfs al rond 1635 of 1640 
gebouwd. In 1684 werd in het verpondingsregister, 
zeg maar de OZB van die tijd, de aanslag verhoogd 
met de aantekening ’t huijs verbetert’. Dirck had 
dus flink verbouwd of een stuk aangebouwd. Dat 
zou de nieuwbouw van een zijvleugel kunnen zijn 
of van het pakhuis dat achter de woning stond. Het 
huis zal er in die tijd heel anders uitgezien hebben. 

Geheel van hout met een voorgevel waarin een 
deur in de topgevel zat en op de begane grond een 
zogenaamde dooddeur. Mogelijk was het dak zelfs 
nog met riet bedekt en de muren geteerd. Over 
eigenaar Dirck Pietersz. Teer en zijn familie weet 
ik vrijwel niets. Mogelijk waren ze betrokken bij de 
lucratieve teerhandel in die tijd, zoals de achter-
naam doet vermoeden. Maar daar is absoluut geen 
zekerheid over. Na het overlijden van Dirck werd hij 
opgevolgd door zijn weduwe en vervolgens door 
hun zoon Claas Dircksz. Teer. 

In 1733 werd de woning verkocht aan Pieter Wil-
lemsz. Boon voor Fl. 1000,-. Dat was in die tijd een 
behoorlijk bedrag. Het was dan ook een statig 
koopmanshuis en bovendien was het erf in die tijd 
veel groter. Ook het achterliggende terrein hoorde 
bij het grote erf, waar nu de boerderijwoning van 
de familie Groot staat. Het terrein dat ten zuiden 
van het huis ligt en het terrein dat ten noorden ligt, 
waar het dubbele woonhuis nummer 106 en 108 
staat. Pieter Boon heeft dit laatste pand vermoede-
lijk rond 1760 gebouwd en het werd bewoond door 
zijn oomzegger Willem Klaasz. Boon en zijn vrouw 
Lijsje Molenaar. Pieter was ondernemer en oefende 
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Foto boven: J.J. Allanstraat 100/102, toen nog Krabbelbuurt 
C41, vóór de grootse verbouwing. Opname uit circa 1936.
Foto rechts: Opnieuw vóór de verbouwing door B. Byrszel. 
Opname uit circa 1986.
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het beroep meester-metselaar uit, dat vanaf die tijd 
voor een lange periode op dit perceel werd uitge-
oefend. 
Metselaar Pieter Boon liet bij zijn overlijden in 1781 
geen afstammelingen na. Zijn oomzegger, Wil-
lem Klaasz. Boon, werd in het testament tot enig 
erfgenaam genoemd en werd de opvolger in het 
metselbedrijf en verhuisde naar de woning. In de 
kasboeken van de Banne Westzanen komt hij voor 
in verband met metselwerk aan het Reghthuys en 
sluizen. Daarnaast behoorde hij tot de bestuurders 
van Westzaan. Zo is hij vroedschap en burgemees-
ter geweest in het Zuideinde. 
Willem Boon kreeg in totaal 6 kinderen, maar bij 
zijn overlijden in 1810 werd alleen zijn dochter 
Maartje tot levende erfgenaam benoemd. Ze was 
in 1788 getrouwd met Fredrik Arisz. Otter, die op 11 
januari 1766 geboren werd in Oosthuizen. Hij werd 
een jaar voor zijn huwelijk benoemd tot onder-
wijzer van de Zuiderschool en werd eigenaar en 

bewoner van het schoolpand, vlakbij de Verma-
ning aan het Zuideinde. Verder had hij nog meer 
onroerend goed van zijn schoonvader geërfd, zoals 
een woonhuis op Zuideinde 207 en het huidige J.J. 
Allanstraat 103. Daarnaast werd hij in 1790 eigenaar 
van molen De Admiraal Tromp, die, iets zuidelijker, 
achter de boerderij van Jan Zwikker stond. Hij liet 
hem ombouwen van snuif- naar verfmolen en een 
jaar later verkocht hij de molen met een leuk winst-
je aan verffabrikant Pieter Schoen. 
Dat oorspronkelijk Westzaanse bedrijf heet nu 
Sigma Coatings en het grappige is dat ik dit huis 
schilder met verf die door dit concern gefabri-
ceerd is. Het is onduidelijk of Fredrik zich ook nog 
met het metselbedrijf van zijn schoonvader heeft 
beziggehouden, maar zijn zoon Aris Otter wel. Aris 
werd geboren in 1789 en zal het metselen van zijn 
grootvader hebben geleerd. Na diens overlijden 
zette hij het bedrijf voort en ging in het koopmans-
huis wonen. Hij was kort daarvoor 21 jaar gewor-
den en pas gehuwd met Maartje Loen, die ruim 
5 jaar ouder was. Na het overlijden van zijn beide 
ouders in 1836 werd hij als enig erfgenaam ook de 
eigenaar van het huis. Hij heeft het exterieur flink 
opgeknapt. Zo werd de ondergevel aan de voor-

kant opgemetseld en verdween ook de dooddeur. 
Al het houtwerk aan de zuidgevel werd voorzien 
van nieuw rabathout. In 1866 bracht Aris Otter in 
koffiehuis De Prins het huis in openbare veiling. Het 
werd omschreven als ‘een kapitaal, hecht, sterk en 
welingericht’ woonhuis. Koper was Willem Havik 
Hz. voor Fl. 1276,- . 
Het echtpaar Otter verhuisde naar Zaandam en 
overleed vrij snel daarna. Het metselbedrijf op dit 
perceel kwam na ruim 130 jaar ten einde. Willem 
Havik was timmerman van beroep en heeft het 
huis zes jaar later overgedaan aan zijn oudere broer 
Cornelis Havik, die veehouder van beroep was. Hij 
liet achter het huis een hooiberg en een stal bou-
wen. Zijn zoon Dirk en daarna zijn kleinzoon Cor-
nelis Havik hebben het boerenbedrijf voortgezet. 
Die laatste had in 1924 een nieuwe woning ten zui-
den laten bouwen, nu nummer 94. Van de woning 
op nummer 100 waren inmiddels twee woningen 
gemaakt. In het achterste deel woonde zijn ouders, 

Dirk Havik en Trijntje Waagmeester, die als laatste 
bewoner in 1940 overleed. Het voorste deel werd 
bewoond door de ongehuwde Trijntje Havik, over-
leden in 1939, een zus van Dirk. 
In 1940 verkochten de erven de oude woning 
aan overbuurman Jan Aart Versteeg, aannemer 
en gemeenteopzichter. Versteeg verbouwde het 
pand in 1941 tot dubbel woonhuis, nummer 100 
en 102, zo ingrijpend dat van de oude opstal alleen 
de gebintconstructie overbleef. Verder werd ook 
het zuidelijke zijhuis gesloopt. Veel details waren 
verdwenen, zoals de oude blauw geschilderde 
gang achter de voordeur, kelder en opkamer en 
de smuiger van blauwe tegels met Bijbelse voor-
stellingen. Het dubbele woonhuis heeft sindsdien 
meerdere bewoners gekend. Een latere bewoner in 
de jaren 80 van de vorige eeuw was Bernd Byrszel, 
die in het voorhuis woonde met zijn vrouw. Zij heb-
ben het Zaanse uiterlijk weer een beetje terugge-
bracht onder architectuur van Han van Leeuwen. 
De topgevel aan de voorkant werd weer met hout 
betimmerd en aan de noordzijde werd een pak-
huis aangebouwd in Zaanse stijl. Ook de kozijnen, 
ramen en deuren kwamen terug in de oude vorm. 
Later is het grote dakkapel verdwenen en er kwa-
men twee dakkapellen voor in de plaats, wederom 
naar een plan van Han van Leeuwen. En nu mocht 
ik het in de verf zetten. Dankbaar voor zo’n mooie 
opdracht.

Foto links: Vanaf de noordzijde in 1932. Links het dubbele 
woonhuis J.J. Allanstraat 106/108. Daarnaast nummer 
100/102. In de noordgevel is nog een kelderraampje te zien en 
een eenzame hond op straat. Rechts de woning van Ron en 
Judith Lagerweij.

Foto onder: De schilders aan het werk. Ik (links) kon van de 
gelegenheid gebruik maken om mijn zoon René van Timmer-
bedrijf R.C.J. Sol een weekje in te huren. De foto werd gemaakt 
door René Bloemberg (Westzaanse Digitale Beeldbank). 
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Otto Hauzendorfer geeft voorzittershamer door aan 
Michiel Koekkoek
Voor mij zitten Otto Hauzendorfer en Michiel Koekkoek, beide heren zijn al jaren vrijwilligers binnen de Rodajeugd. Vandaag spreek ik ze 
voor een wel heel bijzondere gelegenheid. Otto treedt namelijk na 14 jaar af als jeugdvoorzitter. Michiel neemt vanaf heden de honneurs 
waar. Er hangt een ontspannen sfeer, beiden hebben er een goed gevoel over. 

Otto is al 56 jaar lid van Roda, waarin hij lid is geweest 
van de PPC (feestcommissie) en nog altijd jeugdwed-
strijden fluit. Als voorzitter zag hij het een en ander 
veranderen binnen de jeugdafdeling. ‘De jeugd 
heeft het veel drukker dan 14 jaar geleden, er zijn 
zoveel hobby’s. Waar in het verleden korfbal de prio-
riteit had en er rekening met de te spelen wedstrijden 
werd gehouden, is dat nu door de drukke maatschap-
pij anders geworden.’ Mensen zeggen sneller af of 
lijken soms niet te beseffen dat het organiseren van 
trainingen en wedstrijden door vrijwilligers wordt 
gedaan. Deze vrijwilligers hebben ook nog studies, 
banen en eigen trainingen en wedstrijden, waar zij 
ook rekening mee moeten houden.’ Otto noemt als 
hoogtepunten tijdens zijn voorzitterschap: ‘Absoluut 
de jeugdactiviteitendag tijdens het 100-jarige jubi-
leum en mijn bezoek aan het jeugdkamp in Knegsel, 
waar je de jeugd weer heel anders samen ziet.’ 

Michiel, docent Duits op een middelbare school, zit 
sinds vier jaar in de jeugdcommissie. Zijn zonen Felix 
en Jacob spelen bij Roda, Caspar sinds dit seizoen 
bij Furore. Michiel viel af en toe als coach in bij zijn 
kinderen, werd daarna spelend lid bij de recreanten 
en werd gevraagd voor de jeugdcommissie, waar hij 
vanaf heden de hamer in handen zal nemen. Otto 
blijft overigens als trouwe Rodiaan deel uitmaken 
van de jeugdcommissie. 

Doelstellingen
We spreken over de doelstellingen binnen de 
jeugdcommissie. In hoeverre zijn deze veranderd 
in de afgelopen 14 jaar? Otto: ‘Roda heeft op dit 
moment 74 jeugdleden. In de afgelopen jaren is 
er veel geïnvesteerd in het opleiden van jeugdtrai-
ners. Van buitenaf werd Chris Kaper aangetrokken 
om de korfbalacademie op te zetten. Er werd met 
de jeugdtrainers gereflecteerd op eigen handelen 
en op de inhoud van de trainingen. Vanuit daar is 
een plan opgezet voor de begeleiding en oplei-
ding van de jeugdtrainers. Dit stuk krijgt nog altijd 
veel aandacht binnen de technische jeugdcommis-
sie en is één van de speerpunten voor de komende 
jaren.’ ‘Daarbij vinden we het heel belangrijk dat 
er goed contact is met de ouders van de jeugdle-
den. Door de coronaperiode zijn dit nu onze kor-
tetermijndoelen’, aldus Michiel. ‘In de toekomst 
hopen we meerdere niveaus van de jeugd te heb-
ben en de overgang van de junioren naar de seni-
oren ‘smooth’ maken. De junioren hebben er baat 
bij om mee te trainen met de selectie en om in te 
vallen bij bijvoorbeeld een derde of vierde team, 
waarin ervaren spelers spelen. Wissel zitten en op 
de momenten invallen wanneer dat kan. Dit maakt 
de jeugd trots en zorgt voor betrokkenheid.’

Vrijwilligers
De afgelopen periode werd het veldseizoen afge-
sloten door het organiseren van een priktoernooi 
en ouder-kind-korfbal, een groot succes. Verder 
speelt de verkoop van de Grote Clubactie aan het 
einde van de veldcompetitie een grote rol. De 
opbrengst van elk verkocht lot wordt besteed aan 
de jeugd. Vorig jaar heeft elk jeugdlid bijvoorbeeld 
een eigen, gepersonaliseerd sportshirt gekregen. 
Tenslotte ben ik benieuwd naar de beweegrede-
nen om deel uit te maken van de groep vrijwilligers 
binnen Roda? Otto en Michiel zijn het unaniem 
eens: Hun zonen hebben zo’n leuke tijd bij Roda in 
de jeugd gehad en nu nog, daar wilden ze iets voor 
terugdoen. En natuurlijk Roda in stand houden. 
Een sportclub is afhankelijk van vrijwilligers, waar 
we er nooit genoeg van hebben!

Otto, bedankt voor deze trouwe staat van dienst 
na 14 jaar jeugdvoorzitterschap. Michiel, heel veel 
succes en bovenal plezier in je nieuwe functie!

Myrthe Smit

Michiel Koekkoek (links) en Otto Hauzendorfer.
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Dit gerecht is zeker bekend bij de wat oudere onder ons, dus ook bij mij. Vroeger werd dit gerecht gemaakt 
omdat men vanwege de armoede niets wilden weggooien. In deze tijd zal dit ook weer van toepassing kun-
nen zijn. Met alle bezuinigingen en minder inkomen wil je toch niets weggooien. Meestal verdwijnt het 
brood dat al een of twee dagen oud is in de groene kliko of wordt gevoerd aan de eenden en vogels. Mijn 
ouders maakten er wentelteefjes van. Ik vond het heerlijk en mijn kinderen kunnen dit ook erg waarderen. 

Wentelteefjes
ontbijt, lunch
4 personen

Wat hebben we nodig:
4 sneetjes brood, wit of bruin (het liefst oud)
4 eieren
2 dl. melk
zakje vanillesuiker
1 eetlepel custard
2 eetlepels basterdsuiker of gewone suiker
theelepel kaneelpoeder
boter om in te bakken

Bereiding:
Snij de korstjes van de boterhammen. Meng de sui-
ker en kaneel door elkaar. Klop eieren, melk, cus-
tard en de vanillesuiker los in een diep bord. Wentel 
de sneetjes brood één voor één door het mengsel 
en leg ze op een bord. Verhit in een koekenpan een 
lekkere klont boter en leg er één of twee sneeën 
brood in als de boter heet is. Bak ze in enkele minu-
ten aan beide kanten goudbruin. Leg ze op een 
bord en bestrooi ze met het kaneel-suikermengsel. 
Ze zijn het lekkerste als ze warm zijn.

Weetje:
Dit toetje is van rond 1600. 
Over de herkomst van het woord wentelteefje is 
onduidelijkheid. Mogelijk is een teef een oude 
gebaksvorm, maar wentelteefje kan ook zijn afge-
leid van wentel-’t-eventjes. In het kookboek uit de 
18e eeuw ‘De volmaakte Hollandsche keukenmeid’ 
wordt het gerecht ‘gewend brood’ genoemd. In 
vroegere tijden gooide men zelden voedsel weg, 
daarom was het gewoonte om oud - maar nog 
niet beschimmeld - brood weer eetbaar te maken 
door middel van dit recept. Tegenwoordig wordt 
het niet vaak meer om deze reden gemaakt, maar 
gewoon omdat men het zoete gerecht als een 
lekkernij beschouwt. Franse kinderen noemen 
het ‘pain perdu’ en dat betekent ‘verloren brood’. 
Engelse kinderen noemen het ‘poor knights’ (arme 
ridders), waarschijnlijk  omdat het zo goedkoop is 
om te maken.

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Terug-naar-
schoolfeest
Wat begonnen de kinderen van De Kroosduiker 
het nieuwe schooljaar met een geweldig feest! 
Dankzij de ouders van de ouderraad die dit 
feest hadden georganiseerd werd het nieuwe 
schooljaar ingeluid met een zomerse picknick. 

Voor alle klassen stonden de tafels vrolijk gedekt 
en hadden de ouders lekkere hapjes en drankjes 
gemaakt. Dus dat werd smullen. Daarna was er een 
open podium, waar iedereen zijn eigen talent kon 
showen en alle ouders natuurlijk welkom waren 
als publiek. Onze nieuwe directeur Patrick Kroon 
opende het schooljaar met een welkomstwoord 
en een welverdiend bedankje aan alle ouderraad-
leden.  
Daarna begonnen de zeer gevarieerde optredens. 
Van moppen vertellen en voetbaltrucjes tot zin-
gen en dansen, trompet en flessenorgel spelen en 
turnen. De leerkrachten deden hun eigen acts, tot 
grote hilariteit van de kinderen natuurlijk. Voor de 
ouders waren er broodjes worst en drankjes. Het 
weer werkte die dag ook geweldig mee en het vol-
le schoolplein zag er heel gezellig uit. Je kon jezelf 
nog op de foto laten zetten in de fotohoek en dat 
werd dan ook door veel kinderen, leerkrachten én 
de ouderraadleden gedaan. Wat een heerlijk begin 
van het nieuwe schooljaar!
team De Kroosduiker

Boekbinden
Zoekt u een leuke hobby? Kom dan bij de boek-
bindersclub in De Kwaker. U kunt hier uw kostbare 
tijdschriften of stripboeken tot een boek binden 
of een oud kostbaar boek restaureren. U bent 
van harte welkom om eens een kijkje te komen 
nemen. We zijn er elke donderdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur. Er wordt zelfstandig gewerkt 
en er is expertise in huis om u te helpen. De kos-
ten zijn gering, u moet zelf een klein gedeelte van 
het gereedschap aanschaffen. Inlichtingen bij Elly 
Volkers 075-6287 970.

Het boek van Sinterklaas
Familievoorstelling op 27 november om 15.00 
uur. Samen gezellig Sinterklaas vieren: Dat is een 
goed idee! Maar waar is Sinterklaas? En wat heb 
je eigenlijk allemaal nodig voor een Sinterklaas-
feest? Samen met de kinderen in het publiek zoekt 

Koos Wieman alle attributen die erbij horen, zoals 
het  grote boek, de boot, de mijter, het paard, de 
stoel, zijn baard en staf. En natuurlijk worden er 
samen sinterklaasliedjes gezongen. En of Sinter-
klaas nu zelf komt of ‘Sinterkoos’, het wordt een 
feest voor iedereen! 
Het boek van Sinterklaas is een vrolijke voorstelling 
met poppen, gespeeld door Koos Wieman, een 
zeer ervaren poppenspeler. 
Een kinderkaartje kost 5 euro, een volwassenen-
kaartje 7,50 euro. Reserveren via 
info@dorpshuis-westzaan.nl of kaartjes kopen op 
de dag zelf bij de deur. Zaal open vanaf 14.30 uur.

Kerstworkshops
Onder leiding van Maura Rothuizen van Flori-
bundus Flowers en Decorations maken we op 
donderdagavond 8 december kerstkransen en 
op donderdagavond 15 december kerststukjes. 
Aanmelden via www.bloemenwormerveer.nl of 
06-2855 2469. 

Op een woensdagavond is er een kerstworkshop 
o.l.v. Sabina van Sabina’s Bloemen. Datum en tijd 
vind je op www.dorpshuis-westzaan.nl

Bridgen
Zondagmiddag 4 december vanaf 13.30 uur. De 
Kwaker is open vanaf 13.00 uur. Voor beginners 
en gevorderden, leden en niet-leden, kortom 
iedereen die kan bridgen is van harte welkom. De 
uitslagen worden verzonden naar de Bridgebond. 
Er worden dan automatische meesterpunten aan 
jouw account toegevoegd (indien je bondsnum-
mer bij ons bekend is). Aanmelden via bridge-
clubdekwaker@gmail.com of uiterlijk die zondag 
tot 12.00 uur via 075-6310 352. We gaan ook brid-
gen op 8 januari, 12 februari en 12 maart en als 
laatste op 9 april.
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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
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ZUIDERVERMANING

Keltische muziek in een 
eigenzinnig jasje

Een gezellige Gaelic-avond in de Zuiderver-
maning, met een echte pint of Guinness in de 
pauze? Arthur and Friends is een band die is 
ontstaan uit de kring van vrienden rondom 
Arthur Nieuwenhuis. Allemaal muzikanten 
met een passie voor Keltische folkmuziek. Ze 
brengen opzwepende Ierse en Schotse jigs en 
reels en combineren die met uptempo songs 
of intieme ballades. Soms traditioneel, soms 
modern.

Door een paar bijzondere instrumenten heeft 
de band veel mooie klankkleuren. En ze spelen 
soms ook met een andere folkstijl. Scandinavisch 

soms, met nyckelharpa en viool. Of middeleeuws 
bourdonaal, met draailier. Of ze tokkelen songs 
op bouzouki en gitaar. En zelfs combineren ze de 
Ierse uilleann pipes met een Franse doedelzak. 
Arthur and Friends geven in de prachtige, met 
kaarsen verlichte Zuidervermaning een kerst/win-
terconcert. Een warme sfeervolle avond met soms 
bekende, maar ook verrassende winter en kerstlie-
deren en melodieën. 

Zaterdag 17 december om 20.15 uur. 
Kaarten via info@arthurandfriends.nl of aan de 
zaal.

Open Huis met foto’s, 
kunst, gedichten en 
orgelmuziek
De zondag voor Kerst staat in het teken van 
natuur en klimaat. De Westzaanse Antonet 
Warger en Emilie ten Klei exposeren foto’s van 
de Noord- en Zuidpool. Daarop is de klimaat-
verandering duidelijk te zien. Ook zijn er kunst-
werken van vilt over deze thema’s. Roselien 
Brondy leest gedichten voor. En de muzikale 
omlijsting wordt verzorgd door Rene Schmohl, 
die op het orgel allerlei soorten muziek kan 
laten horen. 

Emilie ten Klei (fotografie en kunst): ‘Ik heb ontzet-
tend genoten van de reis naar Antarctica en heb de 
natuur en het leven daar in het moment ervaren. 
Ik geniet van de natuur. Het klimaat verandert al 
eeuwenlang. Wanneer ik iets bij kan dragen ter ver-
andering van het klimaat, dan probeer ik dat. Ik ben 

mij bewust dat dit maar een hele kleine  
bijdrage is.’

Antonet Warger (fotografie, film en werkstukken): 
‘En nu heb ik ‘t met eigen ogen gezien en ervaren. 
Op Spitsbergen is het warm. Nauwelijks sneeuw 
te zien en wel veel water dat van de gletsjers door 
het stadje Longyearbyen naar de Isfjord stroomt. 
Al varend op een hybride catamaran pakt de bio-
loog zijn verrekijker. Hij schrikt en zegt: ‘gisteren 
was het ijs zeker een kilometer meer de zee in, 
nu kunnen wij bijna tot aan de gletsjer varen.’  In 
dit wonderschone land kan ik met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid zeggen: het is echt 
5 voor 12.’

Zondag 18 december vrije inloop van 12.00 
tot 16.00 uur. 
Fotografie en kunst: Emilie ten Klei; fotografie, 
film en werkstukken: Antonet Warger; gedichten: 
Roselien Brondy;  orgelmuziek: René Schmohl.
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Expositie Natuurlijk Natuur
De verkoopexpositie Natuurlijk Natuur bij is 
nog tot en met de Kerstdagen te bezoeken. 
De galerie toont een uitgebreide collectie van 
beelden, tekeningen en schilderijen, allemaal 
geïnspireerd op de natuur, het landschap en 
het boerenlandleven. 

Meer dan twintig kunstenaars leverden hiervoor 
werk aan, zoals de internationaal bekende wild-
lifeschilder Stefano Zagaglia, Paul Jansen met zijn 
rake portretten van koeien en keramiek van Geert 
Schuurman. 

Verder is er onder meer werk te zien van realistisch 
kunstschilder Rob de Lange, glaskunstenaar Jacob 
Bos, bronzen beelden van de Belg Pieter van den 
Daele, verrassende schilderijen van de Française 
Laurence Saunois en van de Belgische Gisèle Vacca 
met haar intrigerende schilderijen van koikarpers. 

De expositie is vrij toegankelijk en er is ruime  
parkeergelegenheid. Geopend dinsdag tot en met 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Contact: 075-6143 
000, info@staphorsius.nl, www.staphorsius.nl

Links: Gisèle Vacca - Koikarpers.
Rechts: Laurence Saunois - Overvloed.
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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 

9

De lekkerste kazen
en wijnen

Wij hebben ze!

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

 
staphorsius.nl

papier- en olieverfrestauratie 

schoonmaken van schilderijen 

inlijsten & Passepartouts

in- en verkoop van schilderijen  

kaarten & grafiek 

taxatie & bemiddeling

Adv_Wessaner_Staphorsius.qxp_Opmaak 1  27-

  
  
  
  
  
  
  

 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.



Westzaans huisje in je tuin
In deze rubriek tonen Westzaners hoe ze 
hun huis of tuin opfleuren met een Zaans 
bouwsel. Dit kan van alles zijn: een brie-
venbus, vogelhuisje of speeltoestel, alles is 
prima.

Gerrit Groot (82), naar hij zelf zegt ‘rustend vee-
houder’, woont op J.J. Allanstraat 170. Het huisje 
in zijn voortuin heeft hij een jaar of tien geleden 
van zijn kinderen voor zijn verjaardag gekregen. 
Hij heeft er wel eens voer ingelegd, maar daar 
kwam toen geen vogeltje op af. De koe op de 
achtergrond heeft hij ooit uit Zelhem meegeno-
men. Het paste ternauwernood in de auto. Het 
kalfje en het lammetje (niet in beeld) komen uit 
een snuisterijenwinkel in Dieverbrug.

Wil jij met jouw bouwsel ook in De Wessaner of 
ken je iemand? Laat het ons weten! Mail naar 
redactie@wessaner.nl en wie weet ben jij de vol-
gende.

Team Dames 30+ was de winnaar van de pubquiz.
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De winterstop nadert

Evenementencommissie
Afgelopen 5 november was alweer de derde keer 
dat er een pubquiz werd georganiseerd bij VVV 
Westzaan. Een gezellige avond waarbij meer dan 
90 Westzaners verdeeld over 14 teams zich tot het 
uiterste hebben ingespannen om de winnaar te 
worden. We hadden een hoop leuke, uitdagen-
de en informatieve vragen verzameld. Er waren 
mooie prijzen voor de plaatsen 1, 2 en 3. Team 
Dames 30+ was uiteindelijk de winnaar met drie 
punten verschil. De prijzen werden beschikbaar 
gesteld door Jongwijs, de Kazerne en de voetbal-
vereniging zelf. Ook zijn alle deelnemers van de 
pubquiz door Watertoren Assendelft getrakteerd 
op 10 procent korting bij een reservering. Super 
bedankt namens de vereniging en de deelne-
mers.

Sinterklaas
De Sint is de kinderen van de vereniging niet ver-
geten en heeft samen met zijn pieten een training 
bijgewoond. De pieten hebben zelfs geprobeerd 
om de training te geven. Maar de kinderen heb-
ben juist de pieten iets geleerd over voetbal. Alle 
kinderen werden na de training getrakteerd op 
lekkers. 

Avondtoernooi
Op zaterdag 10 december hebben we voor onze 
Jo14, Jo15 en Mo17 een voetbaltoernooi georga-
niseerd bij kunstlicht. Iedereen is uitgenodigd om 
onze teams aan te moedigen.

Kerstgala
In september hebben we een kinderdisco gehad 
en deze viel in de smaak bij onze jongste jeugd, 
daarom mogen zij op vrijdag 16 december om 
18.00 uur de avond aftrappen. Vanaf 20.00 uur 
is iedereen welkom. De kantine is aangekleed in 
kerstsfeer en de dresscode is feestelijk. Tot dan!

Het voetbalseizoen is al bijna toe aan de winterstop. Onze rood-witte leeuwen hebben zich de afgelopen periode weer enthousiast bezig-
gehouden met voetbal. De eerste competitieronde is afgerond en de jeugdteams zijn ondertussen alweer gestart met de tweede ronde.  
Ook onze senioren en veteranen zijn weer aan het voetballen. Er is sprake van een grote doorstroming van onze jeugd naar de selectie.   
Kom gezellig eens live-voetbal kijken. Het is spannender dan de eredivisie. 
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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

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

HO,HO,HOO?
Go,go,gooo! zul je bedoelen! 

Kerst, je kunt er niet vroeg 
genoeg mee beginnen.
Wij houden enorm van deze 
tijd waarin je elkaar opzoekt 
en verwent met lekker eten. 

Op 24 & 25 december 
serveren we een luxe brunch 
(alléén op 25 dec.) en een 
5-gangen diner (24 èn 25 dec.) 
Dus, beantwoord de vraag al 
voordat hij is gesteld en laat ons 
dit jaar met kerst voor je koken.
We zullen jou en je gezelschap 
met liefde in de watten leggen. 

Wil je weten wat we maken? 
Scan de code.
www.wolfsend.nl | mail:info@wofsend.nl

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 
die bouwvalligheid is bij Marlies thuis niets te 
bekennen. Alles staat er fier en strak bij en ook 
de mooi aangebrachte binnenbetimmering met 
mooi smeedwerk van de deurscharnieren geeft 
de kamer een warme, huiselijke uitstraling, zon-
der museaal te zijn. Echt een huiskamer voor een 
gezellige familie van vijf personen. 
Marlies en haar man William hebben drie doch-
ters van 9, 12 en 14 jaar en ze wonen hier al tien 
jaar heel plezierig. William is de grote kracht 
achter dit project dat hij zelf ontwierp en, op 
het heiwerk na, ook zelf uitvoerde. Hij sloopte 
hiervoor een oud brandweerhuisje dat eerder 
op deze plek stond. Als ik bij binnenkomst in de 
woonkamer langs het uitgebreide fornuis loop, 
Gerrit Kist zou zich deze luxe vast gewenst heb-
ben, en ik stel mij voor dat hier regelmatig uit-
gebreid op 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. 
Maar genoeg over mijn eerste verbazing bij bin-
nenkomst. Marlies brengt mij met een lekker 
kop koffie weer in het heden terug en begint 

Als ik bij Marlies binnen wil stappen voor een interview over haar coachwerkzaamheden zie 
ik in het deurkalf boven de reeds door haar gastvrij geopende bovendeur het jaar 1631 ver-
meld 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 perfecte staat, met respect en waardering 
voor het verleden nagebouwd met behulp van originele oude materialen, die het hele interi-
eur de juiste ouderwetse stijl geven.

haar verhaal over haar werkzaamheden als 
anti-stresscoach. Een belangrijke oorzaak van 
stress is volgens haar dat vrouwen geneigd 
zijn voortdurend te denken aan en te zorgen 
voor de ander. Zij nemen hierdoor te weinig 
tijd voor hun eigen behoeften en wat zij zelf 
belangrijk vinden. Vaak is deze zorgdrang al 
in hun opvoeding verankerd en aangeleerd. 
Uitspraken als ‘Als zij alles genoeg hebben en 
tevreden zijn, dan maak ik tijd voor mezelf’ en 
‘Ik ga pas zitten als al het werk gedaan is’, zijn 
daar voorbeelden van. Bovendien waren moe-
ders vaak meer thuis, terwijl vaders voor het 
inkomen zorgden. De taken waren zodoende 
duidelijker verdeeld. 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 door de druk 
van buitenaf door familie, de maatschappij, 
de moderne media  en de indringende adver-
tenties die de mensen tot kopen moeten aan-
zetten, is het lastig je eigen koers te houden. 
Het is belangrijk na te gaan wat belangrijk en 
vervullend is voor jezelf. Marlies begeleidt je 
onder de druk van de moetjes en to do’s uit 
te komen en bij het opnieuw oppakken van 
de regie over je leven. Ze leert je vaardighe-
den die je behoeden voor overbelasting van al 
dat rennen en vliegen. Door bewustwording, 
inzichten en het herkennen van (lichamelijke) 
signalen die aangeven dat het je allemaal wat 
te veel wordt, kun je met haar hulp ruimte in 
je hoofd creëren. Zij zal je leren zonder schuld-
gevoel te kiezen voor jezelf en meer ruimte te 
maken voor zaken die voor jou belangrijk zijn.  
Zij zal je daarbij een belangrijk ding leren: goed 
mag ook gewoon goed genoeg zijn.
Voor een betere uitoefening van haar prak-
tijk is haar man William een nieuw project 
gestart door achter hun huis een werkruimte 
voor haar te bouwen. Wederom in zeven-
tiende-eeuwse stijl met een prachtig uit-
zicht over de Westzaanse polder. U ziet 
Marlies Arens op de foto in de deurope-
ning van de zojuist voltooide praktijkruimte. 
 
Kom er hier, in een gratis gesprek achter, wat zij 
voor jou kan betekenen. 
www.marliesarens.nl/gratis.

Herfst
Na een heel mooie zomer waarin we heel 
veel buiten zijn geweest, zitten we nu weer 
meer binnen. We maken herfstknutsels en 
doen kringactiviteiten met de kinderen. 

Wat gebeurt er in de herfst? Eén peuter wist 
dat heel goed te vertellen: ‘De blaadjes aan de 
bomen zijn eerst groen, dan worden ze geel, dan 
bruin en vallen ze van de boom’. Een ander ver-
telde dat alle blaadjes op de stoep liggen en het 
er wel een miljoen zijn. Ook was er een peuter 
met opa en oma naar het bos geweest. Vol trots 
kwam zij met haar emmertje vol met blaadjes, 
eikeltjes, dennenappels en takjes binnen. Eén 
voor één legde ze alles uit haar emmertje netjes 
naast elkaar op tafel en met elkaar benoemden 
we wat het allemaal was. Alle eikeltjes hebben 
we geteld en dat waren er veel, heel veel. 

Ook hebben we nog over de wind gepraat. Hoe 
doet de wind, kunnen we de wind nadoen? Nou 
dat ging heel goed. Flink blazen, want volgens 
onze peuters is wind altijd hard. En tijdens het 
buiten spelen zagen we allemaal blaadjes naar 
beneden dwarrelen. Een heel mooi gezicht waar 
de peuters met open mond naar hebben staan 
kijken. 

Monique van Westrop
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Voor een 
stralend & 
gezond gebit!

J.J. Allanstraat 322, 1551 RT Westzaan,  075-7711481
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Op  zoek  naa r  

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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1   groene amandelnoot
2  plaatsvervanger van een kok
3  deel van een woning
4  plezier hebben
5   stekend insect
6   herenkleding
7   patatzaak
8   knolgewas
9   balspel
10 vorm van handwerken
11 vrouwelijk dier

12 hartig smeersel op brood
13 bouwmateriaal
14 hartige snacks
15 bestuurslichaam

Zijn de juiste woorden ingevuld, dan lees je in 
de gekleurde kolom de naam van een pleeg-
kind, vaak van familieleden, dat men in zijn 
huis of gezin opnam.

  De
puzzel
     van
 INGRID

Deze maand geen prijspuzzel. U kunt de oplossing dus niet insturen. De oplossing van het kruis-
woordraadsel in het septembernummer is TORENTJESBLAUW, de naam van een surrogaat van 
blauwsel dat in de 19e eeuw vervaardigd werd door de Westzaanse blauwselfabriek Avis. Deze 
maand een kolompuzzel, ook wel filippine geheten.

K O L O M P U Z Z E L

  De
puzzel
     van
 INGRID

1 i h
2 u c

3 e k
4 n t n

5 p
6 v d

7 c r
8 o r p

9 f n
10 o u n

11 i
12 e k s

13 o
14 u s

15 r c

de foto. Ook is er altijd een bijzondere opdracht 
in het spel. Vorig jaar moeten we een Zaanse 
duivekater bakken en dit jaar een paskwil maken 
op A3- formaat. Dat is een smaadschrift waarin 
men iets of iemand belachelijk maakt. Een van 
de voorwaarden was om de spot te drijven met 
een Zaanse historische gebeurtenis of persoon 
van voor 1900 en wel in dichtvorm (zoals bij 
een spnterklaasgedicht) met bijpassende prent. 
Ons team had ervoor gekozen om een paskwil 
te maken over de torenval in Westzaan uit 1843. 
We kregen complimenten voor de originaliteit 
van het gekozen onderwerp en een derde plaats 
toegekend. De titel luidde: ‘Westzaan in verval, 
na rampzalige torenval’.

De toren bij de Grote Kerk, 
was toe aan veel onderhoudswerk. 
Voorspellingen van een ramp werden genegeerd, 
heeft het bestuur daar wat van geleerd?
De toren zakte al iets scheef, 
wat écht niet ongezien bleef!
Grote twijfel over de stabiliteit van de toren, 
maar het bestuur wilde daar niets van horen.
Vele waarschuwingen van timmerman Verdonk, 
waar men totaal geen aandacht aan schonk.
Het bestuur besloot om de toren niet te stutten, 
nee, dit bestuur liet zich echt niet opjutten!
Waarschuwingen bleken aan dovemansoren 
gericht, 
deze daders horen thuis in het gesticht!
Het gemeentebestuur zat vol hoogmoed, 
zij hielden vol: ons plan is goed.
Bestuurders sloegen waarschuwingen in de wind, 
op nieuwjaarsdag viel de toren door een rukwind.
Acht mensen kwamen om het leven, 
de val ging snel, het duurde maar even.
Beste heren van het bestuur, 
uw beslissing viel ons zuur!
Heel Westzaan heeft die dag wat verloren, 
we gaan door de geschiedenis zonder toren!

Getekend door de Noord-Zaanse Boertjes. 
Dit moest een pseudoniem zijn voor onze 
teamnaam. Westzaan wordt tegenwoordig 
Zaanstad-Noord genoemd en we hielden boe-
renzakdoeken omhoog op onze teamfoto. 
Vraag 6 ging over de alarmcentrale in West-
zaan. Na het lezen van het krantenartikel uit de  
Typhoon van 11 oktober 1982 ‘Hollen of stil-
staan’ moesten we ons naar de locatie van deze 
alarmcentrale begeven en de controlevraag 
beantwoorden: ‘Wat is het 2-cijferig nummer 
van het opstelpunt dat tegenover de locatie van 
de alarmcentrale ligt? Voor wie het leuk vindt 
kan zelf eens gaan speuren. 

Wilt u vrijwilliger bij de HVW worden of lid wor-
den van de vereniging? Meld u dan aan bij: 
voorzitterhvw@westzaan.nl. 

Daniëlle Koopman

  Vervolg van pagina 11
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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

Kierkegaard zei: Het leven kan alleen 
achterwaarts begrepen worden, maar 
het moet voorwaarts worden geleefd.

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  
donderdag 15 december. Graag ontvangen wij 
uw kopij vóór 1 december. 

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
De diensten zijn in de Kooger Vermaning
27 nov 10.00 uur avondmaal bij ronddelen
 zr. Cocky Brouwer
04 dec 10.00 uur ds. Henriëtte van Dunné
11 dec  10.00 uur Wat beziellt? Hans Fronczek en 

Marieloes Reek
18 dec 10.00 uur ds. Pieter Oussoren
24 dec  Kerstavond met zang, fluit en bekende 

lezingen
25 dec 10.00 uur br. IJke Aalders

Christelijke Gereformeerde Kerk
De middagdiensten zijn in Beverwijk, Meerstraat 62
27 nov 9.30 uur ds. C. van Atten, Leiden
 16.00 uur ds. G. van Vliet
04 dec 9.30 uur ds. J. v/d Wal, Baarn
 16.00 uur ds. J.H. Bonhof, Utrecht
11 dec voorbereiding Heilig Avondmaal
 9.30 en 16.00 uur ds. B. Reinders, Zwartsluis
18 dec viering Heilig Avondmaal
 9.30 en 16.00 uur ds. G. van Vliet
25 dec Eerste Kerstdag
 9.30 en 16.00 uur ds. G. van Vliet
26 dec Tweede Kerstdag
 10.30 uur gezinskerstfeest
31 dec Oudejaarsdag
 16.00 uur ds. G. van Vliet
1 jan Nieuwjaarsdag
 10.30 uur (!) ds. G. van Vliet
 16.00 uur ds. D.J.T. Hoogenboom, Utrecht 

Gereformeerde Gemeente Westzaan
27 nov 10.00 uur ds. G. Heijkamp
 19.00 uur ds. P. Mulder
01 dec 19.30 uur ds. A. Schot
04 dec 10.00 en 15.30 uur leesdienst
11 dec 10.00 en 15.30 uur leesdienst
18 dec 10.00 uur leesdienst
 15.30 uur ds. D. de Wit
25 dec Eerste Kerstdag
 10.00 en 15.30 uur leesdienst
26 dec Tweede Kerstdag
 9.30 uur kerstfeest met de kinderen
31 dec 19.00 uur oudjaarsdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
27 nov 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan 
 1e advent
04 dec 10.00 uur ds. C. Ravensbergen, Wormerveer
 2e advent
11 dec 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan 
 3e advent
18 dec 10.00 uur ds. L. Rasser, Amsterdam 
 4e advent
24 dec 22.30 uur ds. C. Visser, Westzaan
 kerstnachtdienst
25 dec 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan 
 Eerste Kerstdag
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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


