
Vervolg zie pagina 21 >>

32e jaargang nr. 11

22 december 2016

“Het geluk is in 
het ogenblik. 

Gezond en gelukkig 2017!”

Dorp en stad

Mis je Amsterdam niet? Die vraag 

krijg ik zelfs na bijna negen jaar 

Westzaan nog vaak, en ja, ik mis

wel eens wat. Zoals zomaar even 

de deur kunnen uitlopen voor een

rondje Ten Katemarkt of Kinker-

straat, of om de hoek de lekkerste 

roti van de wereld kunnen halen.

Daarvoor moet je hier beslist meer

moeite doen. Er is geen keuze-

mix tussen de degelijkheid van De 

Prins naast een hippe koffi  etent of 

kleinschalig oriëntaals restaurant. 

Er liggen geen bosjes verse munt 

in de supermarkten, maar meestal 

wel  koriander. Ook zijn er nieuwe 

dorpelingen die hun nieuwe dorp

verblijden met een winterfair van

stads kaliber. Foodtrucks, kramen,

muziek, koor gezang, hippe koffi  e,

erwtensoep, het was er op allemaal

op 10 december én om de hoek, 

voor wie op de Noord woonde. Ik 

heb er in elk geval van genoten

dat jong en oud, import en ‘eigen’

elkaar konden ontmoeten in een

ongedwongen sfeer. Is dat stads

of dorps? Die verse munt kweek ik 

 inmiddels zelf. Maar wie blaast de 

Krententuin eens nieuw leven in?

Linda Wessels,

Redactie De Wessaner

Een prachtige novemberochtend 

in Westzaan. Het vriest licht, een 

laagje rijp bedekt struiken en 

bomen en er ligt een vlies ijs op 

de sloten. Het hart van Merel 

Westrik gaat open. De nieuwsle-

zer van RTL is even terug in het 

dorp waar ze opgroeide. ‘Schaat-

sen’, zegt ze. ‘Dat is wat ik wil als 

ik dit zie. Dit heb je in Amsterdam 

niet.’

Ze is al weer zestien jaar weg uit 

Westzaan, maar het dorp blijft trek-

ken. Half november presenteerde ze 

samen met haar moeder, schrijfster 

Marjan van den Berg, in het Reght-

huys Marjans boek ‘Kerst met tante 

Jo’. Af en toe, als ze in de buurt is, rijdt 

ze zomaar door het dorp. ‘Gewoon, 

om even te kijken wat er veranderd 

is.’ En natuurlijk, als er ijs ligt, komt 

ze terug. Voor het laatst een paar jaar 

geleden, om samen met haar vriend 

Patrick een rondje over de Reef en de 

Gouw te schaatsen.

Merel Westrik (37) is zo langzamer-

hand uitgegroeid tot een bekende 

Nederlander, al ervaart ze dat zelf niet 

zo. Ze begon als 21-jarige net afge-

studeerde journalist bij de Amster-

damse stadszender AT5. Daar was ze 

eerst verslaggever en later nieuws-

lezer en presentator van het praat-

programma De Zwoele Stad. Tien jaar 

later stapte ze over naar omroepver-

eniging WNL, waar ze met Eva Jinek 

het ontbijtprogramma Vandaag de 

dag deed. En sinds april 2014 presen-

teert ze het RTL Nieuws. Eerst samen 

met Rick Nieman en tegenwoordig 

vormt ze een duo met Antoin Peeters. 

‘Het is een droombaan’, zegt ze over 

haar werk bij RTL. ‘Op de School voor 

Journalistiek zag ik Sacha de Boer het 

NOS Journaal presenteren. Het leek 

me geweldig om dat ook te doen. En 

nu is dat werkelijkheid geworden.’

Ze woonde eerst op het Zuideinde, 

tegenover snackbar de Wipbrug en 

naast de palletfabriek van Vis. Ze 

herinnert zich buurjongen Ruud Vis 

nog goed. ’Ruud kon goed tennissen 

en hij sloeg tot vervelens toe ballen 

tegen een stalen garagedeur. Werd 

ik ’s ochtends weer wakker van dat 

gebonk’, zegt ze met een lach.

Ze beleefde een 

fantastische jeugd 

in Westzaan. ‘Ik heb 

ervan genoten. Je 

kon gewoon op de fi ets naar school, 

we liepen zo de weilanden in, we 

klommen overal op. Ik heb het als een 

groot avontuur ervaren.’ Vaak stond 

de boerderij van Janus en Margje 

Kat aan de Allanstraat centraal in 

haar belevenissen. ‘Maartje Kat was 

mijn hartsvriendin, zoals mijn zussen 

Amber en Kirsten bevriend waren 

met Brechtje en Annigje Kat. Wij 

speelden heel vaak op de boerderij. 

Hutten bouwen in het hooi, slootje 

springen, lammetjes de fl es geven 

en koeien uit het land halen. En in 

het voorjaar babykatjes zoeken, want 

elke lente was er een ware geboorte-

golf van jonge katjes.’ Ze ontwikkelde 

op de boerderij van de familie Kat 

een grote liefde voor de natuur. ‘Door 

al die dieren daar, maar ook doordat 

we het land in gin-

gen op zoek naar 

bijzondere planten 

en vogelnesten. 

Het was een grote ontdekkingstocht. 

Achteraf was het natuurlijk zwaar 

onverantwoord, maar we namen in 

onze jaszakken eieren mee uit het 

land en probeerden die dan uit te 

broeden op de centrale verwarming, 

wat natuurlijk nooit lukte.’

Merel Westrik heeft ‘droombaan’ 

als presentator van RTL Nieuws

Jeugd in Westz aan 
één groot avontuur
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Zaanweg 116, 1521 DR  Wormerveer

T 075-62813 73, www.heine-kleding.nl

Van Zaane Tweewielers

Westzijde 64, 1506 EG Zaandam 075 617 30 15, www.zaane.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.

Kerkbuurt 31, 1551 AB Westzaan • Tel. 075-6281972 • Fax 075-6289136

www.deprins-westzaan.nl • info@deprins-westzaan.nl

Menu
Wrap gevuld met rosbief en mosterdmayonaise, 

geserveerd op een bedje van rucola sla
•

Gebakken heekfi let met wilde spinazie en hollandaise saus
of

Parelhoenderfi let gevuld met spinazie en roomkaas, 
omwikkeld met Ardennerham, geserveerd met rode wijnsaus

•
´Dame Karamel´ 

vanille ijs met warme karamelsaus en slagroom

€ 27,50
Bovenstaand menu wordt geserveerd met gemengde salade 

en keuze uit friet of gebakken aardappelen.

Hotel Restaurant
‘De Prins’ 

bestaat 100 jaar!
Dit willen wij graag met 
u vieren! Bij onderstaand 

menu bieden wij u een 
kopje koffi  e of thee met 

bonbons aan.

Diverse soorten brood, banket, 

pizza en hartige broodjes.

Kom ook eens genieten van 

een heerlijk kopje koffi  e met gebak!

Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, 

zaterdag van 7.00 tot 16.00 uur.

Bezorging is mogelijk, ook in de avond.

Bakker Verhagen
Kerkbuurt 64, 1551 AE Westzaan

Tel. 075-6284041   
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Jacqueline Vrijman (56) woont sinds juli met 

haar man Martin Staats (52) op Zuideinde 

170, in het huis vlak voor het parkeerterrein 

van de DekaMarkt.

Waar heb je je jeugd doorgebracht?
Ik ben geboren in Amsterdam-West, maar we ver-

huisden al snel naar Noord. Op mijn 13e zijn we in 

Hoogkarspel gaan wonen. Moest ik een uur fi etsen 

naar Hoorn, waar ik op school zat. In het laatste jaar 

van de havo ben ik elke avond op en neer gegaan 

naar Amsterdam om daar de vooropleiding van de 

balletacademie van Nel Roos te doen. Ik werd aan-

genomen en verhuisde op mijn 18e naar een kamer 

in Amsterdam. Dat kon toen nog makkelijk. Lasti-

ger werd het toen ik mijn diploma had. Je had in 

Nederland maar een enkele musical waar je in kon 

dansen, voor de rest was er niet veel. Het Nationaal 

Ballet was voor echt klassieke dansers. Die zaten 

ook wel bij ons op school, maar 

ik deed de docentenopleiding. 

Ik ben met mijn vader nog 

naar de Moulin Rouge in Parijs 

geweest om auditie te doen. 

Hij had van wc-papier een stropdas gecreëerd, 

omdat je netjes gekleed moest zijn. ‘Hier werken 

moet je groot zien, Jacq’, zei hij. Maar ik had geen 

trek om in mijn eentje in Parijs te wonen. Ik bleek 

een centimeter te klein. Naast zelf dansen bij dans-

groep Serein ben ik toen op de educatieve afdeling 

van het Scapino Ballet (in Amsterdam) terechtge-

komen. En met veel plezier!

Werken bij het Scapino Ballet?
Ja. Met Serein hebben we o.a. opgetreden voor de 

Dwaze Moeders, zowel hier als in Engeland. Daar-

naast gaf ik dansles in Hoofddorp, Bergen, noem 

maar op. En met Scapino maakte ik choreografi eën 

voor scholen. Maakten we binnen een dag op zo’n 

school een theaterstuk. Op mijn 25e heb ik mijn 

man leren kennen, die toen bij Scapino op kan-

toor zat. We trouwden in 1986 en woonden in een 

tweekamerwoning in de Venserpolder. Ik raakte al 

vrij snel zwanger. Mijn moeder zei dat we anders 

wel in Hoorn konden gaan wonen; daar stonden 

veel woningen te huur. Dat hebben we toen maar 

gedaan. Toen onze oudste naar school moest heb-

ben we een huisje in Grootebroek gekocht. Ik werk-

te door heel Nederland en ben iets van drie dagen 

per week blijven werken. Martin is tegenwoordig 

directeur van OnlyHuman in Den Haag, een bedrijf 

in recruiting en consulting.

Hoeveel kinderen hebben jullie?
Vier. Na de jongens Jorn (29), Jesse (27) en Jiri (24) 

kwam er ook nog een meisje, Mirre (22). Toen ik 

zwanger was van de derde had ik het opeens gehad 

bij Scapino. Ik stond in de fi le vanaf Valkenswaard 

en dacht: ik wil leuk bij Jorn op school toneelspelen 

en dansen. En spruitjes op het stukje land achter 

ons huis verbouwen. Ik heb op die Jenaplanschool 

van onze kinderen heel veel projecten gedaan. 

Heel leuk. Omdat ons huisje te klein werd hebben 

we op dat stukje land een vrij groot huis laten bou-

wen. Ik heb dat nog met mijn vader ontworpen. 

Die was binnenhuisarchitect. Helemaal leuk. Alle 

kinderen zijn inmiddels de deur uit. Zij doen qua 

werk heel creatieve dingen. Op een na wonen ze 

allemaal in Amsterdam. Ik ben oppasoma van onze 

kleinzoon in Haarlem. Komende maand verwach-

ten ze hun tweede.

Later ben je weer gaan werken.
Ja. Ik geef nog steeds dansles. Tegenwoordig geef 

ik geen (zumba-)dansles meer, maar heb dat wel 

veel gedaan. Ik maak nog steeds choreografi eën, 

o.a. voor Projects Unlimited, die theaterproduc-

ties maakt voor zowel basis- 

als middelbare scholen. Zij 

hebben dat werk van Scapino 

overgenomen. Niet dat ik die 

leerlingen danspasjes leer, 

hoor. Het is bewegen en je uiten op muziek. En 

met muziek hebben ze vaak wel wat. Meedoen is 

vanuit school meestal verplicht. Bijvoorbeeld voor 

brugklassers om elkaar beter te leren kennen. Of 

je maakt met 4-havoleerlingen binnen een paar 

uur een voorstelling waar de ouders ’s avonds naar 

komen kijken. Vorige maand nog heb ik voor derde-

klassers van het Bertrand Russell College in Krom-

menie Romeo en Julia van het Nationale 

Ballet gedaan. We doen dat met een klein 

team en het is geweldig als je daarna 120 

leerlingen als het ware boven zichzelf uit 

ziet stijgen. Dat ze zich met elkaar verbin-

den. Ik ga altijd met plezier naar mijn werk. 

Altijd leuk en altijd spannend. Daarnaast 

doe ik verder van alles wat op mijn pad 

komt. Toen Scapino indertijd van Amster-

dam naar Rotterdam verhuisde heb ik 

inleidingen verzorgd voor hun moderne 

balletten. Dat was tot die tijd niet eerder 

gedaan.

Waarom zijn jullie naar 
Westzaan verhuisd? 
We hadden in Grootebroek zeven slaapka-

mers en een grote tuin en daar zaten we 

dan met z’n tweeën. Het heeft een tijd te 

koop gestaan en opeens was het verkocht. 

Moesten we er binnen vier maanden uit. 

We wilden meer deze kant op, ook vanwe-

ge die kleine jongen. Maar we vonden niks 

wat we echt heel leuk vonden. Vijf weken 

voor we ons huis moesten verlaten reden 

we door Westzaan en al bij het Reghthuys 

dacht ik: wat is dit leuk! Dit huis was net opgeleverd. 

Met vloerverwarming en een prachtige badkamer. 

Ik heb echt staan huilen. Dit was het gewoon, echt. 

Ik was zo blij! Binnen drie weken zaten we erin. Het 

heeft zo moeten zijn.

Hoe waren jullie eerste weken?
Het was net of we op vakantie waren. Ook de omge-

ving was zó leuk. Steeds als we het dorp binnen 

reden dacht ik: wat een cadeautje! Sta je te schilde-

ren, komen de buren gewoon bij je langs om kennis 

te maken. Met een grote bos bloemen. En werden 

we zomaar uitgenodigd om bij het 50-jarig huwe-

lijksfeest bij de overburen te komen. Verfkleren 

uit, jurkje aan, helemaal leuk! Binnen twee weken 

kenden we alle buren. Ze zijn allemaal trots op 

hun dorp. Of ze nou import zijn of hier al heel lang 

wonen, maakt niet uit. Je voelt je als nieuw komer 

ontzettend welkom. (Ze is duidelijk ontroerd.) Dat 

de mensen hier zo open zijn, uit zichzelf naar je toe 

komen, dat heb je in West-Friesland echt niet. Ik 

heb me hier nog geen dag eenzaam gevoeld. Na 

een paar weken hebben we een housewarming 

gegeven voor onze oude en nieuwe buren. Prach-

tig weer, leuke mensen, heerlijk! Die Sinterklaas-

intocht; de buren hadden een vuurkorf neergezet, 

drankje erbij, echt, ik blijf het zeggen: een cadeau-

tje! Ik ga hier nooit meer weg. Kan ik straks zo met 

m’n rollator naar de DekaMarkt.

IN DE SCHIJNWERPER

Jacqueline Vrijman: ‘Ik voel me 

als nieuwkomer ontzettend welkom’

‘Choreografi e 
voor scholen’

Vervolg zie pagina 5 >>
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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!

Di. t/m Za.
geopend

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

M. SLAAP & Zn  v/h W.H. Spiegel

J.J. Allanstraat 64, 1551 RN Westzaan 
Tel. 075 - 616 27 08, E-mail: mslaap@outlook.com

sedert 1948

  rolluiken
  markiezen
  lamellen
  jaloezieën

  zonneschermen
  rolgordijnen en horren
  knikarmzonneschermen
  ook voor onderhoud en reparaties

Parallelweg 1  -  1151 BS Broek in Waterland  -  Tel. 020 - 403 18 29
www.obmverzekeringen.nl

Uw financieel
specialist
met kantoren in Broek in Waterland 

en Wervershoof.

Sandra Klokkemeijer Robert 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

P.D. Bouw Westzaan
Middel 24, 1551 SP Westzaan, 06-20605445
www.pdbouwwestzaan.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

Waarom vliegenzwam-
versieringen tijdens kerst?

Wie kent deze betoverende paddenstoel (Amanita muscaria) niet, de 

paddenstoel rood met heldere witte stippen. Een paddenstoel die 

sterk tot onze verbeelding spreekt. Talloze kinderboeken en sprook-

jes verhalen over de wonderlijke, kleurrijke vliegenzwam. Wie groeide 

niet op met de verhalen van kabouter Spillenbeen?

Dicht bij huis, aan het Riettoppad, zijn 

al enige jaren vliegenzwammen te 

vinden. De witte stippen zijn slechts 

de restanten van het algeheel omhul-

sel (velum universale) waarin de pad-

denstoel 'opgesloten' zat voordat hij 

uit de grond omhoogkwam. Deze 

spoelen bij regenachtig weer jammer 

genoeg vrij snel van de hoed af, zodat 

begin november de vlekken veelal 

verdwenen zijn. De rode kleur van 

de hoed kan variëren van diep rood 

tot oranje met geelachtige tinten. De 

hoed, die 5 tot 15 cm breed wordt, 

is soms bol en soms hol van vorm. 

Het vlees, de plaatjes en de sporen 

zijn wit. De sporen zijn elliptisch van 

vorm. Op de witte steel zit meestal 

een duidelijke ring en aan de onder-

kant een (vlokkige) beurs.

Vliegenzwammen kunnen vanaf 

juli tot en met de late herfst voorko-

men, met een hoogtepunt rond eind 

augustus. Vliegenzwammen groeien 

veelal in loofbossen, in nauwe asso-

ciatie (symbiose) met voornamelijk 

berken, zoals langs het Riettoppad. In 

andere natuurgebieden zie je ze ook 

wel in de buurt van tamme kastanjes, 

eiken , beuken en in mindere mate bij 

sparren. Ze vormen een ectomycor-

rhiza, wat betekent dat het mycelium 

niet binnendringt in de wortels van 

de boom, maar de haarwortels aan 

de buitenkant wel. 

Als we zelf paddenstoelen zouden 

plukken (niet doen) moeten we er 

altijd voor zorgen dat het wortelstel-

sel, of mycelium, niet beschadigd 

wordt. De sporen zorgen voor de 

verdere voortplanting. Het rode vlies 

op de hoed van de zwam bevat het 

vergif muscarine, waar je een vlie-

gendodend middel van zou kunnen 

maken. Het gehalte aan gif, of toxici-

teit van de vliegenzwam, wordt vaak 

erg overdreven. Het aanraken van 

deze zwam kent geen enkel nadelig 

gevolg. Er wordt veel onzin verkocht. 

Broodjeaapverhalen, zeg ik maar, 

komen veelvuldig voor.

De vliegenzwam werd vroeger in 

oude rituelen om zijn hallucinerende 

eff ecten gebruikt. Rendieren in Lap-

land zijn dol op vliegenzwammen, 

die daar in de herfstperiode in gro-

ten getale te vinden zijn. De dieren 

raken in een complete roes als ze de 

jonge zwammen eten en zijn dan 

makkelijker te vangen. Het is dan ook 

geen toeval dat tijdens ons kerstfeest 

de rode paddenstoel met witte stip-

pen als decoratie gebruikt wordt en 

daarmee wordt de zwam in verband 

gebracht met de kerstman. De Lap-

landers ruilden in het verleden soms 

één vliegenzwam tegen één rendier.

Oorzaken afname
Het Centraal Bureau voor de Statistiek 

constateert dat het niet goed gaat 

met de Nederlandse paddenstoe-

len. Sinds 1999 is er sprake van een 

afname. Dit rapport is gebaseerd op 

verzamelde gegevens van het pad-

denstoelenmeetnet door de Neder-

landse Mycologische Vereniging. Er 

zijn verschillende oorzaken waardoor 

de paddenstoelen verdwijnen. Vanaf 

2005 zijn de stikstofconcentraties in 

onze bodem helaas toegenomen. 

Een tweede oorzaak is de gemid-

delde droogteperiode. Het jaar 2016 

is aan droge en warme kant. De wel-

bekende vliegenzwam is sinds 1999 

met 63 procent in aantal afgenomen, 

en in dezelfde periode nam het eek-

hoorntjesbrood met 39 procent af. De 

cantharel laat vooral de laatste tien 

jaar een dalende trend zien. Bekende 

soorten als de gewone heksenboleet 

(min 18 procent) en de grote stink-

zwam (min 53 procent sinds 2000) 

werden ook minder waargenomen. 

De bruine anijszwam, een houtpad-

denstoel, werd in 2014 zelfs geheel 

niet waargenomen. Gek genoeg wor-

den paddenstoelen niet van over-

heidswege beschermd. Ik onderschrijf 

van harte het standpunt van de Myco-

logische Verenigingen dat padden-

stoelen bescherming nodig hebben. 

Ze mogen in mijn ogen niet onnodig 

en zeker niet massaal geplukt wor-

den. Gelukkig kent Nederland geen 

echte natuurplukcultuur.

Sinds kort doen de bezorgers 

van Apotheek Westzijderveld 

hun werk duurzaam. En in alle 

stilte. 

Anja Wal en Esther Hoorn zijn 

dagelijks op pad om medicijnen bij 

mensen thuis te bezorgen. Dat is al 

30 jaar een gratis service van Apo-

theek Westzijderveld. Het blauwe 

autootje van de apotheek is een 

vertrouwd beeld in Westzaan. Sinds 

kort zie je de auto nog wel, maar 

hoor je hem niet meer. Want met 

hun nieuwe elektrische auto zoe-

ven Esther en Anja nu heel stilletjes 

door de straten van Westzaan. ‘We 

zijn in onze apotheek heel erg bezig 

met duurzaamheid’, vertelt Anja. ‘Op 

een gegeven moment zeiden we: en 

onze auto dan? Daar kunnen we ook 

een slag maken. Een elektrische auto 

is duurzaam, maakt geen lawaai en er 

komen geen vieze uitlaatgassen uit.’

Esther moet er nog wel aan wennen, 

dat de auto zo stil is. ‘Laatst keek een 

hond zenuwachtig om toen ik aan 

kwam rijden, maar zijn baasje had 

nog niets in de gaten. Je moet dus 

wel extra alert zijn als bestuurder.’ 

Ook aan een ander aspect van de 

auto moet ze nog even wennen. ‘De 

auto is 100 procent elektrisch, dus je 

hebt geen reservetank. Als de accu 

leeg is, sta je ook echt stil.’ Maar vol-

gens Anja zal dat niet gauw gebeu-

ren: ‘Met een volle accu rijden we een 

dikke 100 kilome-

ter. Dat is voldoen-

de. Vorige week 

kreeg ik er nog een 

leuke opmerking 

over van een klant 

Die zei: als de bat-

De stille bezorgers van medicijnen terij leeg is kom ik je wel halen. Dus, 

ook met onze elektrische auto kun-

nen de mensen in Westzaan altijd 

op ons rekenen!’

Ben Reef

Anja Wal en 

Esther Hoorn bij 

het ‘tankstation’ van 

hun nieuwe auto.
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Burgemeester Verstegenstraat 53

1551 TB WESTZAAN

06 - 31 68 28 45

www.timmerbedrijfsomer.nl

Nieuwbouw / Verbouw
Onderhoud / Renovatie

Timmerbedrijf Somer
WESTZAAN

info@timmerbedrijfsomer.nl

www.schramadvocaat.nl

Nauerna 40A - 1566 PD Assendelft

 T 075 670 74 44 - F 075 670 88 45

Mr. R.A. Schram
advocaat scheidingsbemiddelaar

Een complete training in slechts 30 minuten!

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 8.45 - 12.00 uur
(Gesloten met reguliere schoolvakanties)

Maandkaart 1x per week 25 euro
Maandkaart onbeperkt 35 euro
10 rittenkaart 65 euro

Middel 6, Westzaan
Tel. 06 255 249 14
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www.desolarstore.nl | Ronde Tocht 48 | Zaandam | 075-8200280  

EEN DUURZAME TOEKOMST BEGINT BIJ... 

Zwartepietentennis bij TV Westzaan

Op maandag 28 november kwamen er drie tennispieten naar Ten-

nisvereniging Westzaan om samen met de jeugd te gaan tennissen. 

Vijfentwintig enthousiaste kinderen moesten acht leuke tennisspel-

len voltooien om zo het felbegeerde pietendiploma binnen te halen. 

Daarna werd er getennist tegen de pieten. Alle kinderen konden overspelen 

met de pieten, maar sommige kinderen maakten er al een heuse wedstrijd 

van! Gelukkig hadden we tennispieten uitgenodigd, dus die konden ook een 

lekker balletje slaan.

Na anderhalf uur op de baan te hebben gestaan kregen alle kinderen in de 

kantine een mooi diploma, een chocoladeletter en nog wat limonade en 

konden de pieten en de kinderen met een voldaan gevoel naar huis.

Jeugdcommissie TV Westzaan
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door WILLEM TIP/deel 10

Onderwerpen uit de Westzaanse geschiedenis

‘handel op de vijand’, werd gedoogd, mits het vol-

doende ‘stillekens’ gebeurde.

Wel kreeg de bestaande ‘grote vaart’ vanuit de Zaan-

streek op de Oostzeelanden in het midden van de 

Gouden Eeuw te maken met een teruggang. Opge-

vangen werd die vermindering door een heel nieuwe 

bedrijfstak, de walvisvaart. Als de Zaanse koopvaar-

dijschepen tijdelijk geen werk hadden, konden ze 

met nieuw gereedschap eenvoudig worden omge-

bouwd tot walvisvaarders. Scheepsvolk haalde men 

van het Noord-Hollandse platteland, maar ook van 

de Nederlandse en Duitse waddeneilanden. Eigena-

ren van de Zaanse walvisvaarders waren de plaatse-

lijke kooplieden en molenbezitters. Vaak namen ze 

een aandeel in verschillende schepen. Als een schip 

verging, bleef daardoor de schade te overzien. Par-

tenrederij noemde men dat. Elke koopman nam een 

‘part’. 

De eerste walvisvaarders trokken in de 17e eeuw 

hoofdzakelijk naar de wateren rond Groenland. In de 

vroege 18e eeuw kwamen daarbij de wateren van de 

Straat Davis tussen Groenland en Canada. Overigens 

was de walvisvaart niet overmatig winstgevend. 

Men hield er vooral de schepen mee in 

de vaart die een volgende maal weer 

voor de koophandel dienst konden 

doen. Wel deed de Zaanse walvisvaart 

het in het algemeen beter dan de wal-

visvaart vanuit andere havens. In de 

achttiende eeuw waren elk jaar gemid-

deld vijftig Zaanse schepen bezig met 

de walvisvangst, geen gering aantal, 

een derde van de hele Hollandse wal-

visvloot. Door het succes van de jacht 

konden de Zaanse walvisvaarders het 

ook langer volhouden dan elders. Pas 

tegen het eind van de 18e eeuw moest 

men de jacht staken, niet zozeer door 

slechte resultaten maar door een 

rampzalige zeeoorlog met Engeland.

De Spaanse koning Philips II had zich twee grote 

doelen gesteld, een machtige Spaanse natie en een 

machtige katholieke kerk. Zijn troonopvolgers stel-

den hun idealen voorlopig niet lager. Terwijl Holland 

zijn Gouden Eeuw in ging, werd in Spanje nog altijd 

veel geld besteed aan legers, oorlogsschepen en 

kanonnen. De pogingen om invloed te houden op 

de Europese gang van zaken waren echter geen suc-

ces. De zuidelijke Nederlanden bleven na de val van 

Antwerpen weliswaar in Spaanse handen, ze waren 

echter niet meer het wingewest van voorheen. Ze 

zouden vooral dienst gaan doen als buff erstaat tus-

sen de calvinistische republiek in het noorden en het 

steeds katholieker wordende Frankrijk. 

Een herstel van de katholieke kerk en het katholieke 

koningschap in Engeland bleek voor Spanje al hele-

maal te hoog gegrepen. De beoogde verovering van 

de Britse eilanden (1588) met een grote Armada en 

een omvangrijk landleger werd een treurige en kost-

bare mislukking. De restanten van de vloot, vernield 

door Engelse en Hollandse aanvallen en geteisterd 

door een zware storm, keerden roemloos terug. 

In Holland bleef intussen alles bij het oude. Noord 

Brabant en Zeeland bleven in handen van de calvi-

nistische Republiek. De Schelde bleef afgesloten. 

Amsterdam kon doorgroeien, jaar op jaar. De Zaan-

streek leverde hout, voedingsmiddelen en schepen. 

Belangrijke grondstoff en zoals hout en graan wer-

den door Amsterdamse en Zaanse schippers opge-

haald uit de havens langs de Oostzee. Uit Zweden 

kwamen in de Gouden Eeuw daarbij waardevolle 

metalen: ijzer en koper, belangrijk voor de bouw en 

niet te vergeten de wapenfabricage. De hele eer-

ste helft van de zeventiende eeuw was Europa een 

strijdtoneel. Aan de dertigjarige oorlog (1618-1648) 

namen vrijwel alle staten deel. Engeland zuchtte 

intussen onder een langdurige burgeroorlog tussen 

de aanhangers van een krachtig parlement en de 

voorstanders van een krachtig koningschap. Aan alle 

strijdende partijen leverde Holland het materieel. 

Een probleem was dat niet. Handel was handel. De 

Het Zaanse landschap (10)
De walvisvaart leverde jaarlijks veel werk op voor de 

Zaanse scheepsbouw en voor haar toeleveringsbe-

drijven als de zeilmakers en touwslagers. In Wormer 

bakte men op grote schaal de harde scheepsbe-

schuit, ‘tweebak’ die heel lang goed bleef en op 

reis kon worden meegenomen. Er waren daar in de 

Gouden Eeuw meer dan honderd bak-

kerijen. Midden in het dorp stond de 

beschuittoren (gebouwd 1647). De 

klok daarin gaf aan vanaf wanneer 

de bakkersovens mochten worden 

gestookt en wanneer die dienden te 

worden gedoofd. Vuur en rook waren 

in een dorp met veel rieten daken niet 

alleen hinderlijk maar ook gevaarlijk.

Na iedere jacht gaf de verwerking van 

de walvisproducten ook veel bedrij-

vigheid. De walvisbaleinen waren nog 

het meest winstgevend. Ze vonden 

hun toepassing in gracieuze modear-

tikelen als parasols en hoepelrokken. 

Walvistraan was een groot product 

voor iedereen. Het werd onder andere 

gebruikt voor de verlichting en bij het maken van 

zeep. Gekookt werd de traan in speciale traankoke-

rijen. Die waren met hun doordringende lucht bij 

de Zaanse bevolking niet geliefd. Ze werden uitge-

maakt voor ‘stinkerijen’ en naar plekken verwezen 

midden in het weiland, zo ver mogelijk weg van de 

bebouwing. De enorme walviskaken waren daaren-

tegen een bezienswaardigheid. Ook aan de gevel 

van de Westzaanse Sint Jorisruïne was een grote 

walviskaak opgehangen. 

Beeldmateriaal: 

Westzaanse Digitale Beeldbank

De beschuittoren in Wormer.Scheepswerf van Rogge aan de Hoogedijk.

Houtzaagmolen De Gekroonde Poelenburg.
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D.H. Pielkenrood - van Mechelen

J.J. Allanstraat 189

1551 RD Westzaan

06-51034508

linette@pielkenroodvastgoed.nl

www.pielkenroodvastgoed.nl

    linkedin.com/in/linettepielkenrood

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

Puur natuur!
Bij ons kunt u terecht voor de echte 

Westzaanse zuivel zoals yoghurt, 
kwark en melk.

Daarnaast vindt u vlees, eieren, 
sappen en het servies van Wiebe 

van der Zee.Tevens verkopen 
wij Schippers kaas. We helpen u 
graag bij het samenstellen van een 
geschikt cadeau, relatiegeschenk of 

kerst pakket.Geniet van een heerlijk 
boeren ijsje op ons Rustpunt!

www.westzaansezuivelboerderij.nl

Westzaanse 
Zuivelboerderij

Kijk voor steeds wisselende maandacties op 

www.wereldkeukenwestzaan.nl

Wereldkeuken Westzaan - Overtoom 65-67 1551 PE Westzaan

Reserveren? Bel 075-2027153/075-6120045 of mail wereldkeukenwestzaan@gmail.com

Voor informatie over adverteren in

kunt u mailen naar jan.steijn@tiscali.nl

HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN!
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T E K S T  -  M E L C H E R T  L E G U I J T

F O T O ’ S  -  D I G I T A L E  B E E L D B A N K  W E S T Z A A N  &  M E L C H E R T  L E G U I J T

Zo was het

In Westzaan blijft veel bij het oude, maar tegelijkertijd verandert er veel. In de rubriek ‘Zo was het’ 

een foto van toen en nu, gemaakt op dezelfde plek. Wat is veranderd en wat is hetzelfde gebleven?

In deze afl evering de Raadhuisstraat

De fotograaf van de oude foto stond op de plek waar nu de Parkstraat begint. Het is niet bekend wanneer 

de plaat is genomen, maar aan de kleding te zien is de foto tussen 1910 en 1930 gemaakt. In de tussenlig-

gende jaren is er in ieder geval een forse kastanje gegroeid, die het zicht op het torentje van het Reght-

huys grotendeels wegneemt.  

Wat vind je belangrijk in het leven?
Liefde. Liefde voor elkaar, liefde voor je mede-

mens. Elkaar zien staan. Daar gaat het om. Je 

gezin. Het gaat niet om rijkdom, om geld. Hoe 

leuk is het wanneer een buurvrouw je vraagt mee 

te gaan naar de voorstelling van Herleving? Of dat 

iemand je een ansichtkaart geeft van het oude 

huis dat hier gestaan heeft? Dat soort dingen. Ik 

had dat niet verwacht. Het is hier plus, plus, plus. 

De mensen, het dorp, voor ons is Westzaan één 

groot warm bad.

Marijke van der Pol

Vervolg van pagina 3 >>

W E S T Z A A N

ZUIDERVERMANING

Zuidervermaning, Zuideinde 223, 1551 EG Westzaan

Organisatie Oude Muziek 
brengt Jean Rondeau met 
Bachs ‘Goldbergvariaties’

De klavecimbelspeler Jean Rondeau heeft het 

allemaal: de techniek en de muzikaliteit, de gek-

te en de ernst. 

Hij gaat onze uitdaging aan om Bachs ‘Goldberg-

variaties’ voor het eerst in zijn carrière live te spe-

len. En dat wordt sensationeel, dat durven we wel 

te voorspellen. Als bonus neemt Rondeau na zijn 

tournee de variatiereeks op voor All of Bach. Het 

concert duurt ongeveer een uur en heeft geen 

pauze.

Datum: donderdag 12 januari 2017

Aanvang: 20.15 uur

Toegangsprijs: € 23,-, Vriend € 19,-, CJP/student 

€ 10,-. Kaartverkoop via www.oudemuziek.nl of 

030-2329010

Zoals altijd in de Zuidervermaning Westzaan is dit 

een concert bij kaarslicht en is er na afl oop gelegen-

heid tot napraten met een drankje en een hapje.

Fluitiste in het Reghthuys
De activiteitencommissie van stichting 

‘t Reght Huys is bijzonder verheugd te 

kunnen mededelen dat zij op 14 januari 

Eleonore Pasmeijer mag ontvangen. 

Eleonore is fenomenaal 

op de dwarsfl uit en zal 

deze avond een aantal 

van haar stukken voor 

u ten gehore brengen. 

De stukken worden 

door haar op een amu-

sante wijze aan elkaar 

gepraat, waardoor de-

ze meer voor u gaan 

spreken.

De activiteitencommissie ontvangt u graag met 

een gratis kopje koffi  e of thee en na afl oop is er 

gelegenheid tot naborrelen onder het genot 

van een drankje en een hapje.

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Kaart-

jes voor deze avond á € 7,50 zijn te bestellen bij 

Karin Kruijver via kckruijver@gmail.com of aan 

de zaal.

Gerbrand Kruijver



Neem contact op voor een gratis proefles!
Gitaarles in Westzaan

Jeroen Duijvestijn
06-48508795

www.jeroenduijvestijn.nl
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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!

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

Op ons kun 
je rekenen

UW SCHADE-

SPECIALIST

REGELT HET!

Wij regelen de schade voor u bij 

alle verzekeringsmaatschappijen!

� Leenauto’s beschikbaar

� Reparatie aan ruiten en open daken

Ook voor schade aan de caravan of camper!

Houthavenkade 50 Fax 075-6706123

1506 PD  Zaandam info@oudenaren.nl

Tel. 075 - 616 48 85
www.oudenaren.nl
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Om welke regels gaat 
het eigenlijk?
Iedere gemeente, dus ook de 

gemeente Zaanstad heeft eigen 

gemeentelijke wetten en regels. Deze 

regels zijn opgenomen in de Algeme-

ne Plaatselijke Verordening, afgekort 

APV. Hierin staan regels voor bijvoor-

beeld parkeren, niet aangelijnde 

honden, dumpen van afval, stallen 

van fi etsen, evenementen en terras-

sen. De Zaanse boa houdt toezicht 

op deze regels. 

Wat is hun takenpakket?
De boa’s hebben een breed taken-

pakket. Ze houden zich onder andere 

bezig met toezicht op jeugdgroepen 

(jeugdoverlast), vandalisme, drank- 

en drugsgebruik in de openbare 

ruimte, de wijze waarop inwoners 

met hun afval omgaan, rommel naast 

containers, hinderlijk of gevaarlijk 

geparkeerde fi etsen, brommers en 

scooters, het controleren van markt-

kooplui, niet aangelijnde honden, 

foutparkeren van auto’s, aanhangwa-

gens en caravans die langer dan drie 

dagen op de openbare weg staan, de 

verkeersveiligheid bij (basis)scholen, 

verkoop van alcohol aan minderjari-

gen, het bezit en gebruik van alcohol 

door minderjarigen, het inzien van 

het Digitaal Opkopersregister (om 

heling te voorkomen).

Aanspreekpunt in 
de openbare ruimte
De boa’s dragen een uniform waar-

door zij duidelijk herkenbaar zijn. De 

boa’s houden zich niet alleen bezig 

met bonnen en boetes uitschrijven. 

Doordat ze regelmatig op straat zijn, 

zijn ze daar ook direct aanspreek-

baar. Zo mogelijk zorgen ze ervoor 

dat klachten direct worden opgelost 

of bij de juiste instantie of gemeen-

telijke afdeling terechtkomen. Als 

Een middag waar nog lang over 

nagepraat zal worden en die wij een 

vervolg willen geven. Hoe, daar zijn 

we nog niet uit. Maar we houden u 

op de hoogte.

Er waren zo'n honderd mensen aan-

wezig, een mix van mensen uit de 

wijk, vrijwilligers, mantelzorgers 

en beroepskrachten. Allen met een 

interesse in het onderwerp en een 

betrokkenheid bij Assendelft en 

Westzaan. Maar vooral was de mid-

dag imponerend vanwege de bood-

schap die gastspreker Jeannette 

Rijks uitdroeg. Eenzaamheid doet 

gemene dingen met onze hersenen. 

Mensen die chronisch eenzaam zijn 

hebben daardoor professionele hulp 

nodig. Die hulp is nog onvoldoende 

aanwezig. Dat was in het kort haar 

boodschap. We denken dat ze gelijk 

heeft, als het gaat om chronische 

eenzaamheid. Maar het lijkt daarmee 

onrecht te doen aan de steun die 

naasten en vrijwilligers in de vorm 

van aandacht en activiteiten bieden. 

Wij denken dat deze steun helpt bij 

het voorkomen van chronische een-

zaamheid. Dat het wat genuanceerder 

ligt. Op haar site www.eenzaamheid.

info vindt u die nuance en handvatten. 

Wilt u op de hoogte worden gehou-

den van hoe het Sociaal Wijkteam 

dit gaat opvolgen? Schrijft u zich dan 

in voor onze digitale nieuwsbrief op 

onze website: www.swtzaanstad.nl/

assendelft_plus_westzaan

Aan de slag met 
je eigen kracht
Binnenkort starten wij weer met 

een cursus Aan de slag met je eigen 

kracht. Een cursus voor volwassenen 

die samen met anderen hun eigen 

problemen willen oppakken. U leert 

op een positieve manier om te gaan 

met uw probleem en zult hier con-

crete oplossingen voor vinden. De 

ingebrachte problematiek kan per 

cursusdeelnemer verschillen.

Het programma bestaat uit vier bij-

eenkomsten waarin: u uw vraag/pro-

bleem duidelijk maakt 

voor uzelf; u inzicht 

krijgt in uw eigen kwa-

liteiten; u uw eigen 

oplossingen onder-

zoekt, met de andere 

deelnemers samen; 

u inzicht krijgt in uw 

eigen netwerk; u vaar-

digheden leert om con-

creet hulp te vragen; u 

uw eigen plan maakt 

waarmee u uw probleem kunt aan-

pakken. Voor de uitvoering hiervan 

maakt u afspraken samen met een 

maatje uit de groep of een vertrouwd 

persoon uit uw netwerk.

De cursus is gratis en iedereen die 

belangstelling heeft kan zich aanmel-

den. Het is een besloten groep (zes 

tot tien personen) waarin uw privacy 

wordt gewaarborgd. U verplicht zich 

echter tot deelname aan de gehele 

cursus van vier bijeenkomsten.

In 2017 start weer een nieuwe cursus. 

Die wordt gegeven in buurtcentrum 

A3, Dorpsstraat 386, Assendelft. Infor-

matie inwinnen en aanmelden kan via 

het Sociaal Wijkteam: 088-3833014, 

e team3@swtzaanstad.nl, of via uw 

contactpersoon van het Sociaal 

Wijkteam. Na aanmelding wordt 

u uitgenodigd voor een kennis-

makingsgesprek met de twee 

cursusleiders Gunay Karabulut 

en Anja Burger.

Een pluim voor de 
jonge mantelzorger
De zorg voor een ander is best 

heftig, dat verdient een cadeau! 

Daarom zetten de gemeente 

Zaanstad en het Sociaal Wijk-

team Assendelft-Westzaan man-

telzorgers graag in het zonnetje 

door middel van de mantelzorgwaar-

dering. 

Bij mantelzorgers wordt vaak gedacht 

aan volwassenen. Maar jongeren kun-

nen ook ineens mantelzorger zijn. Eén 

op de vier kinderen is een jonge man-

telzorger, maar realiseert zich dit niet. 

Bijvoorbeeld als hun vader na een 

verkeersongeluk niet meer kan lopen. 

Maar het kan ook zijn dat een kind of 

jongere opgroeit in een gezin waar 

een gezinslid kampt met een versla-

ving of een depressie. En dat is soms 

best zwaar. Voor deze jonge mantel-

zorger heeft de Gemeente Zaanstad 

ook een cadeau: de Pluim. De Pluim 

is een beleveniscadeaubon waarbij 

de jonge mantelzorger kan kiezen 

uit diverse activiteiten. Ken jij of ben 

jij een jongere die zorg verleent aan 

een vader, moeder, broer of zus? Ga 

naar www.swtzaanstad.nl/mantel-

zorgwaardering en vraag de Pluim 

aan. Want mantelzorg verdient waar-

dering.

Weet je niet zeker of jij een mantel-

zorger bent? Bekijk het fi lmpje op 

onze website www.swtzaanstad.nl 

of neem contact op met het Sociaal 

Wijkteam Assendelft-Westzaan via 

team3@swtzaanstad.nl. 

Terugblik Seminar en High CommuniTea
Wat een opkomst, wat een heerlijke High CommuniTea! En wat een 

imponerende lezing van Jeannette Rijks. Dat is in het kort wat we 

dachten en voelden na de interessante middag rondom het thema 

‘eenzaamheid’. 

Jeannette Rijks hield een 

indrukwekkend betoog.

Een jonge 

mantelzorger in actie.

De Zaanse boa is direct aanspreekbaar
In onze gemeente werken buitengewoon opsporingsambtenaren 

afgekort boa’s. U kunt ze op straat tegenkomen. Ze zien erop toe 

dat Zaanstad schoon, heel en veilig blijft. Ze helpen u, maar spreken 

u er ook op aan als u zich niet aan de regels houdt. Ze werken nauw 

samen met de politie. In de meeste gevallen spreken boa's overtreders 

eerst aan en leggen zij de regels uit, maar boa’s mogen ook boetes 

uitschrijven.

Vervolg zie pagina 23 >>
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Kerkbuurt 60
1551 AE WESTZAAN
T 075 - 6287866
E info@hhkappers.nl
I  www.HHkappers.nl

Maandag Gesloten
Dinsdag 9.00 - 18.00 uur
Woensdag 9.00 - 18.00 uur
Donderdag 9.00 - 21.00 uur
Vrijdag 9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

LID

TWEEWIELER-
BEDRIJVEN

Elke vrijdag van 8.00 tot 

13.00 uur in Westzaan  

(op de stoep in de  

kerkbuurt).

 banden
 uitlaten
 accu’s
 schokdempers
 schadeherstel
 verkoop
 personen- en bedrijfswagens

Gratis haal- en brengservice/vervangend vervoer

Kleine Tocht 37  1507 CA Zaandam
075 616 07 66    www.autoprins.nl
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Sinterklaasintocht 2016
Op 19 november dreigde het weer roet in het eten te gooien, maar tegen de tijd 

dat Sinterklaas met zijn boot aan zou komen, was het droog. Honderden enthou-

siaste kinderen met hun ouders begroetten de Sint en zijn gevolg van maar liefst 

70 Zwarte Pieten. Na een rijtoer door het dorp werd de Sint ontvangen bij het 

Reghthuys, waar een menigte zich al verzameld had. De foto’s zijn gemaakt door 

Fred Eerenberg. Meer foto’s van de intocht vindt u op de site van de Westzaanse 

Gemeenschap.
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Ik heb iets met levende kerststallen. We 

organiseerden dat als kerk voor het eerst 

op dat boerderijtje op de kruising van het 

Westenwindpad en de Westzanerdijk, dat in 

de volksmond ‘de boerderij van Piet zonder 

schoorsteen’ wordt genoemd. Je vindt daar 

alles wat je zoekt voor een levende kerst-

stal: de eenvoud, de kou, de warmte, het 

rommelige, het gezellige, de echtheid. 

Maar we wilden zo’n levende Kerststal graag 

eens in Westzaan zelf organiseren. In 2013 lukte 

dat voor het eerst. Op net zo’n mooi plekje als 

destijds: net buiten het dorp, waar je volop dat 

gevoel van het landelijke hebt. Jany Metselaar en 

Jaap Kat verleenden gastvrijheid op hun boer-

derijtje schuin tegenover Staatsbosbeheer. Zo’n 

levende kerststal helpt altijd om je volop in te 

leven in hoe Jezus 2000 jaar geleden geboren 

werd in een kribbe, met de os en de ezel als toe-

schouwers. 

 

Het spel tussen de boerin en de dieren
Ik geef als voorbeeld de volgende anekdote. Het 

gebeurde de donderdag voor Kerst om 8 uur ’s 

ochtends. Het was nog donker. Die ochtend zou-

den 180 kinderen van De Kroosduiker naar de 

levende stal komen. De boerin was samen met 

haar moeder al druk aan het mest ruimen, zodat 

alles er pico bello uit zou zien. Alles leek tot in de 

puntjes geregeld, maar… dieren blijven dieren. 

De boerin vertelde me dat er nog even een span-

nend moment zou zijn. De schapen waren name-

lijk ‘ingevlogen’, zal ik maar zeggen. Schoonvader 

Jaap Kat had de dag ervoor vier schapen op de 

aanhanger achter zijn tractor gezet, en ze zo 

naar de Middel vervoerd. Het vijfde schaap dat 

was op de Allanstraat achter gebleven, want was 

te schuw. Maar ook bij deze vier stoere schapen 

was het zeer de vraag of ze zouden luisteren 

naar de stem van een vreemde. Al doet wat voer 

soms wonderen! Ik zag dat de schapen helemaal 

achter in het land stonden. Verder weg kon niet! 

We hadden er een hard hoofd in of het zou lukken. 

Maar de boerin bleek het talent van een ware her-

derin te hebben. Met herderlijke zorg lukte het de 

schapen op het terrein te krijgen. Dicht bij de poort 

zouden de schapen later op de dag voor de kinde-

ren een grote attractie zijn. 

 

Dieren in Bijbelse tijd
Het is altijd weer fascinerend om op een boerderij 

te komen en het spel te zien tussen boerin en die-

ren. Voor de mensen van de Bijbel was het contact 

met dieren veel alledaagser dan voor ons. Daarom 

worden dieren in de Bijbel ook regelmatig als voor-

beeld gebruikt. De profeet Jesaja begint zijn boek 

er zelfs mee, en hij doet dat min of meer in de stijl 

van dat heel cynische gezegde: ‘Hoe meer ik naar 

de mensen keek, hoe meer ik van de dieren ging 

houden’. Jesaja laat, namens God, de teleurstelling 

klinken over de mensen om hem heen, en stelt de 

aanhankelijkheid en de trouw van de os en de ezel 

ten voorbeeld: ‘Zo spreekt de Here, een os kent zijn 

eigenaar, en een ezel kent de kribbe van zijn mees-

ter, maar Israël heeft geen kennis, mijn volk geen 

inzicht’. Onverstoorbaar afhankelijk zijn ze en ont-

roerend in hun trouw. Nee, het zijn inderdaad niet 

de slimste dieren. Maar ze geven tenminste blijk 

hun eigenaar te kennen. De mensen vragen niet 

naar wie hen voedt en waartoe. Ze rennen maar 

door, naar nóg meer kennis, maar... minder wijs-

heid. En de regen wordt zuur en de druiven wor-

den zuur, de bomen sterven en de dieren. Maar er is 

nauwelijks een mens die het ziet, want we jakkeren 

maar door in een steeds sneller en afstandelijker 

wordende wereld.

 

De os en de ezel
Maar neem nu de os. Een beetje belachelijk is hij. 

Hij is alleen maar iets niet: hij is geen stier. Gete-

kend gaat hij langs ’s Heren wegen. Kinderloos zal 

hij sterven na een leven van dienen en weinig ver-

tier. Maar midden in een winternacht heeft hij de 

koele ontvangst in Bethlehem goedgemaakt door 

een stal te warmen voor een timmermansvrouw in 

barensnood en voor haar kind.  

En de ezel. Die is ook alleen maar iets niet: hij is 

geen paard, dat edele dier dat op alle pleinen ter 

wereld in brons op een voetstuk is geplaatst. Maar 

in het verhaal van God en de mensen is de ezel de 

koning der dieren. Dier van de armen is hij, solidair 

met de minsten, in goede en kwade dagen. 

De os en de ezel zijn in het Hebreeuws schor 

wechamor. Daar komt ons ‘schorriemorrie’ van-

daan. Tussen schorriemorrie werd Jezus geboren. 

De herders kwamen immers als eerste op kraamvi-

site: het schorriemorrie uit de wereld van de men-

sen. Het uitschot neemt bij de geboren herder een 

vooraanstaande plaats in!

 

Levende kerststal 2016
Ook dit jaar weer organiseert de Protestantse Kerk 

in samenwerking met boerin Jany Metselaar een 

levende kerststal. Datum: vrijdag 23 december van 

16.00 tot 20.00 uur. Op het hele uur worden er door 

mijn Assendelftse collega Bart Vijfvinkel en mij 

kerstverhalen verteld. Op het halve uur begeleiden 

wij op harmonium en gitaar kerstliederen. Uiter-

aard is er ook warm drinken en een versnapering 

te krijgen. De kinderen kunnen bij de vuurton zelf 

broodjes bakken. Bij de boerderij is een grote tent 

geplaatst, zodat de kerststal ook bij slecht weer 

doorgang kan vinden. Zie ook: www.protestantse-

gemeente-westzaan.nl 

Ds. Cornelis Visser

Schorriemorrie

Kerstnachtdienst 
in Grote Kerk 
Aan de Kerstnachtdienst in de Grote 

Kerk op 24 december zal een combo uit 

Marken meewerken dat vanaf 22.15 uur 

kerst-countrysongs van Elvis Presley, Jim 

Reeves en Johnny Cash ten gehore zal 

brengen. 

De dienst zelf begint om 22.30 uur en heeft als 

thema ‘Welbehagen? Onbehagen!’ Het thema 

gaat in op de verruwing van de maatschappij. 

Cornelis Visser

Kerstavond in Westz aan
Kerstavond in Westzaan (voorheen Kerst-

samenzang) wordt op zaterdagavond 24 

december gehouden in de mooi verlichte 

Grote Kerk. Er valt volop te genieten van 

muziek en door de liefhebbers kan er mee-

gezongen worden. 

Medewerking wordt verleend door het Dagorkest 

Zaanstreek-Waterland en het Westzaans Dames-

koor. Leerlingen van de Muziekfabriek van Dijk bren-

gen mooie muziekstukken over het kerstverhaal. 

Organist Joost Rijken zorgt voor begeleiding en 

speelt een muzikaal intermezzo met zijn zoon Jasper 

op trompet. Jasmijn Westrik vertelt het kerstverhaal.

Aanvang 19.30. Iedereen is welkom. Gratis entree. 

Na afl oop is er een collecte om de onkosten 

van de avond te kunnen betalen. De avond wordt 

georganiseerd door de Westzaanse Gemeen-

schap.

Annemarie Nol
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De sage van de magische maretak

De maretak is een parasitair heestertje, eigenlijk 

een halfparasiet, net als de eerder in De Wessaner 

beschreven ratelaar. Het heeft kleine, groene blaad-

jes, die ook 's winters groen zijn. Daarmee maakt 

het zijn eigen stoff en aan, zoals suikers, zetmeel 

enzovoorts. Echter, het water met daarin opgeloste 

minerale stoff en, zoals nitraat, fosfaat en kali, steelt 

hij uit zijn gastheer. Dat is meestal een populier, maar 

ook op fruitbomen, wilgen en soms op oude eiken 

is het struikje waar te nemen. Vanwege het parasi-

taire karakter groeit het dus niet op de grond, maar 

in de kruin van een boom. Vooral in de winter, als de 

gastboom kaal is, kun je de groene maretak goed 

waarnemen.

De Latijnse naam is Viscum album. Deze naam slaat 

wellicht op de kleverige, witte bessen die deze plant 

voortbrengt. Album is wit, denk aan een albino, een 

dier met een afwijkende, witte vacht. Visceus is kle-

verig, wat slaat op de bessen. Deze worden door 

vogels opgegeten en dan wordt de snavel plakke-

rig. Ze proberen die kleverige 'lijm' van hun snavel 

te verwijderen door deze langs de takken te schuren 

en verspreiden zo de zaden. Als deze kiemen en het 

worteltje in de sapstroom van de gastboom groeit, 

kan er een nieuwe maretak uit groeien. Vaak zie je er 

meerdere in een boom zitten. Een volwassen vogel-

lijm is enigszins bolvormig en kan een doorsnee van 

een halve meter of meer bereiken. 

Mistletoe
Vanwege het afwijkend karakter van deze plant en 

zijn opvallende groeiplaats zijn er in diverse landen 

en culturen allerlei occulte dan wel mythologische 

sagen en legenden in omloop. Daarvan is het Engel-

se gebruik van de mistletoe het meest bekende 

en dat gebruik wordt nog steeds in ere gehouden. 

Op Kerstavond, of Christmas Eve, wordt een stukje 

van de mistletoe boven op een deurpost gehan-

gen en dan mogen jonggeliefden elkaar eronder 

een zoen geven. De legende wil dat dit de relatie 

bestendigt. 

God van het licht
Bij oude Germaanse volkeren, 

waar het geloof een polytheïs-

tisch karakter had (veelgoden-

dom), bestond een sage waarin 

de maretak een kwade rol speel-

de. De goden die in deze sage 

een rol spelen, zijn ook nu nog 

bekend, zoals Donar, de god van 

de donder (onweer) en Wodan, 

die op een wit paard over de hemelse 

wegen rijdt. Er was ook een god van 

het licht, die Baldur heet. Hoe het in 

astronomisch opzicht in elkaar zat met 

het dag- en nachtritme en de sei-

zoenen was nog niet bekend. Men 

geloofde dat alles door de goden 

werd bestuurd. Dat het daglicht van 

essentieel belang was, wist men wel 

en het was dus zaak om de lichtgod 

Baldur geen kwaad te doen.

Zo trok bij het krieken van de dag 

een legertje engelen rond dat 

alle dieren en planten, maar ook 

materialen als stenen de dure eed 

liet zweren om de lichtgod in ere 

te houden en nooit te kwetsen. Dat moest alles en 

iedereen kenbaar maken door een traantje te laten: 

de dauwdruppels van de vroege ochtend. En dat 

deed iedereen trouw, op één uitzondering na. Juist! 

De maretak, want die vertikte het om de eed af te 

leggen. Daar werd aanvankelijk weinig aandacht aan 

geschonken, want wat zou zo'n klein struikje nou 

voor onheil kunnen aanrichten?

Pijl-en-boog
Het leven in het hemelse godenrijk ging gewoon 

onbezorgd zijn gang. Een leven van overvloed aan 

tijd, aan maaltijden en aan spelen. Er waren ook 

godinnen bij, onder andere Freija (daar zou de dag 

vrijdag naar vernoemd zijn) en een god van de blin-

den (die zelf ook weinig of niets zag), maar ook een 

god van het kwaad! Deze goden hielden tot in 

de avond allerlei spelen, waarbij ook met pijl en 

boog werd geschoten. Men schoot ook op Bal-

dur en dat kon gerust, want alles had gezworen 

hem geen kwaad te doen. Alle pij-

len, hoe goed gericht ook en hoe 

scherp de punten ook waren en 

van welk hard materiaal dan ook, 

alles ketste af op het lichaam van 

de lichtgod Baldur, zonder hem te 

verwonden.

Maar de god van het kwaad had 

onthouden dat de maretak geen 

belofte had gedaan de lichtgod 

niet te bezeren. En rond het toer-

nooiveld groeide een boom met 

een maretak erin. De kwade god 

sneed er een stukje hout vanaf 

en maakte er een vlijmscherpe 

punt van, die hij op een recht 

stuk hout zette. Zo maakte hij 

een pijl. Ten slotte mocht de 

blinde god, die tot dan niet 

mee kon doen, tegen de avond 

ook een schot op Baldur lossen. 

Daar had hij wel hulp bij nodig. De 

kwade god zou zich van zijn goede 

kant laten zien en de blinde helpen 

bij het spel. De blinde had de boog 

in zijn handen en de kwade zette  

de door hem gemaakte pijl erop en 

richtte op het hart van Baldur. De 

blinde god schoot de pijl af…

Wat niemand verwachtte, gebeurde: Baldur gaf 

een gil en zakte bloedend in elkaar en stierf ten-

slotte. Algehele verslagenheid en er moest een 

uitvaart geregeld worden. Het lichaam van Baldur 

werd in een houten schip gelegd dat werd volge-

stouwd met brandbaar materiaal om het crema-

tieproces goed te laten verlopen. Het schip werd 

aangestoken en van de kant geduwd en dreef fel 

brandend de zee op. De hemel kleurde rood door 

de laaiende vlammen (Dat is dus het avondrood!). 

Het was gedaan met de lichtgod en toen het vuur 

doofde en de gloed taande, werd het dus weer 

donker.

Dirk Molenaar

December is de maand waarin de maretak of vogellijm een belangrijke rol speelt, althans in 

Engeland. Daar heet dit merkwaardige struikje mistletoe. In Nederland zul je het heestertje 

niet snel tegenkomen, want het is bij ons erg zeldzaam: Alleen in Zuid-Limburg groeit het op 

een aantal plaatsen. In België, Frankrijk, het oosten van Duitsland en in de voormalige Oost-

bloklanden van Midden-Europa is het een vrij algemene verschijning.

De besturen van de Westzaanse Gemeen-

schap en de commissie Dorpscontact 

nodigen u van harte uit voor de nieuwjaars-

bijeenkomst op maandag 9 januari 2017, 

aanvang 20.00 uur in het Reghthuys. 

Op deze bijeenkomst een welkomstwoord van Jerry 

Jahn, de voorzitter van Dorpscontact , en van Mar-

cel Haarhuis, penningmeester van de Westzaanse 

Gemeenschap. Daarna vindt de uitreiking plaats van 

de prijs voor de meest verdienstelijke Westzaner van 

het afgelopen jaar door de stichting Geertje Visser-

Schoenfonds. Ook leden van toneelvereniging Herle-

ving zijn weer present om een bijdrage te leveren aan 

deze avond. Aansluitend staat er een drankje en een 

hapje klaar om met elkaar nog gezellig na te praten. 

Voorzittersoverleg
Op donderdag 2 februari om 20.00 uur wordt 

bij de Tennisvereniging Westzaan, Zuideinde 150, 

het jaarlijkse voorzittersoverleg gehouden. Alle 

voorzitters van Westzaanse verenigingen, clubs 

en organisaties, ook zij die geen lid zijn van de 

Westzaanse Gemeenschap, zijn hierbij van harte 

welkom.

Nieuwjaarsbijeenkomst in het Reghthuys
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Westz aanse Winter Fair
Op zaterdag 10 werd in de Kerkbuurt en in de Zeilenmakerstraat de eerste 

Westzaanse Winter Fair gehouden. Er waren podia met optredens, markt-

kramen met ambachtelijke kerstproducten, eetkramen en foodtrucks. 

Op de Allanstraat 175 hield de Historische Vereniging een feestje. Veel 

huizen waren in kerstsfeer verlicht en hier en daar brandden vuurkorven. 

Ondanks het miezerige weer was het gezellig druk. Onderstaande foto’s zijn 

van Fred Eerenberg.

De vergadering van het dorpscontact van 

7 november stond vooral in het teken van 

de Winter Fair. Het organiseren van zo een 

feest is niet alleen een logistieke organisa-

tie, maar ook voldoende vrijwilligers die 

mee willen helpen is een speerpunt. 

De laatste vergadering van Dorpscontact heeft 

op 13 december plaats gevonden. En namens 

het bestuur wensen wij u een fi jne feestdagen 

een goede jaarwisseling.

Westzaanse Winter Fair
Op 10 december heeft Westzaan de primeur 

van de eerste Winter Fair gehad. In het dorp 

waren tal van activiteiten voor jong en oud. 

Figuranten in Dickensstijl ontvingen de bezoe-

kers van de Winter Fair en op tal van plaatsen 

waren muzikale intermezzo’s. De Zaanse thea-

terschool verzorgde een Kerstvoorstelling en 

het Nationaal Jeugd Musical Theater bracht de 

musical ‘Peter Pan’ ten gehore. Foodtrucks voor 

de inwendige mens en de gezellige kerstmarkt 

zorgden voor een verhoging van de sfeer. 

Schouw
Wouter Veenis deed verslag van de schouw die 

heeft plaatsgevonden met Wijkwethouder Dick 

Emmer en wijkmanager Monica Briefj es. Gekeken 

is naar het parkeerprobleem dat mogelijk gaat ont-

staan bij plan Molenaar. Ook is de wegversmalling 

besproken die aangebracht is op het Zuideinde. De 

erfpacht van het Reghthuys is ter sprake gekomen, 

net als de hinder die de bewoners van de Appel-

boomstraat ondervinden van het koplamplicht 

van auto’s op de rotonde nu de beplanting daar 

verminderd is. Tevens is besproken of de kikker, op 

het voormalige terrein van de papierfabriek, naar 

de rotonde kan worden verplaatst. 

Verkeerstelling
Uit de verkeerstelling die in juni is uitgevoerd, is 

gebleken dat ruim 69% harder rijdt dan de toege-

stane 30 km per uur en 6,5% rijdt harder dan 50 km 

per uur. Enkele aanwezigen gaven aan moeite te 

hebben met de gekozen maand voor de verkeers-

telling omdat het sluipverkeer nu pas goed op 

gang is. Iedere bewoner kan via de website van de 

gemeente reageren. De herindeling van het Zuid-

einde en de J.J. Allanstraat wordt in 2019 uitge-

voerd.

Uitnodiging
De eerste vergadering van Dorpscontact in 2017 

is op 9 januari om 20.00 uur in de Weeskamer van 

het Reghthuys, tevens de nieuwjaarsreceptie met 

de Westzaanse Gemeenschap. U bent van harte 

uitgenodigd en de vers gebakken appeltaart 

staat klaar.

Carla van den Puttelaar

Nieuws van dorpscontact Westz aan
Bent u via e-mail of persoonlijk bij de commis-

sie Dorpscontact aangemeld, dan ontvangt u 

de notulen bij de uitnodiging voor de volgen-

de vergadering. Wilt u ook op de hoogte wor-

den gehouden, meld u dan aan bij Ingrid Jahn, 

secretaris commissie Dorpscontact Westzaan, 

Kerkbuurt 40, 1551 AE Westzaan, 075-6153348 

of 06-17171793. E-mail: dorpscontactwest-

zaan@kpnmail.nl

De Bijbel draait doorrr 
'De Bijbel draait door' is een verrassende 

kerkdienst in de vorm van het populaire 

televisieprogramma ‘De wereld draait 

door’. 

Wie is ónze Matthijs van Nieuwkerk en wie is 

de tafeldame? Welke expert wordt aan de tand 

gevoeld over de Bijbel, dat tot belangrijkste boek 

van Nederland is uitgeroepen? Geniet van de 

prachtige en soms hilarische fi lmpjes. Kom en 

beleef deze live-uitzending mee met Steve Lang-

reder, fi nalist bij Idols. En zing mee met popsongs 

met een diepere betekenis. Onze speciale gast is de 

huisband Beam. Waar en wanneer? In de Grote Kerk 

op zondag 22 januari, aanvang 10.00 uur. Jong en 

oud van zijn harte uitgenodigd!

Jan en Rika Westrik
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De redactie van de Wessaner verzocht mij 

enige tijd geleden om elke maand een inter-

view te doen met een adverteerder van De 

Wessaner en dat uit te werken tot een prettig 

leesbaar verhaal. Dat mijn eerste interview zo 

verrassend zou verlopen had ik niet verwacht. 

Het was een goed begin van mijn nieuwe job. 

Op mijn lijst van te interviewen fi rma’s stond 

Selling MS bovenaan. De naam kwam mij vaag 

bekend voor uit een ver verleden. De telefoon werd 

beantwoord door Tim Selling zelf. Bij het horen van 

zijn stem herinnerde ik mij hem als de bekende 

motorcrosser die destijds grote triomfen vierde. Hij 

woonde ruim vijftig jaar geleden bij mij in de buurt 

in Koog aan de Zaan. In het schuurtje achter zijn 

huis werden de motoren van de toen jeugdige Tim 

door vader Karel vakkundig opgevoerd. Maar zoals 

dat vaker gaat, je verliest elkaar door verhuizing 

en huwelijk uit het oog. Nu, vijftig jaar later, zou 

ik dus zijn verdere verhaal kunnen noteren. Ook 

was ik benieuwd meer te horen over het verband 

tussen zijn motorcarrière en de handel in aanhan-

gers. Een afspraak voor het interview was daarna 

snel gemaakt. Als ik dan tijdens een plensbui bij 

zijn bedrijfspand aankom, moet ik me uit mijn auto 

door de regen naar binnen haasten. 

Bij binnenkomst in het moderne pand op het Rak in 

Westzaan sta ik perplex. Ik waan mij in het walhalla 

der auto- en motortechniek. In het rond staan tot in 

de perfectie gerestaureerde old-timerauto’s, brom-

fi etsen en crossmotoren. Verder is er een compleet 

ingerichte machinewerkplaats met een draaibank, 

een kotterbank en veel andere machines voor de 

metaalbewerking. Hiermee kunnen alle mogelijke 

reparaties en complete revisies worden uitgevoerd. 

Tim, die inmiddels 73 jaar is, is hier dagelijks samen 

met twee gepensioneerde collega-hobbyisten te 

vinden, Ed van der Voort en Arie Blokland. Zij wer-

ken dan, als er voor Tim geen andere dringende 

taken zijn, aan het verder perfectioneren van de 

aanwezige automobielen en motorfi etsen, hun 

grote passie. 

Ik vraag Tim Selling eerst naar zijn vader Karel: 

‘Hij was met zijn kennis het geheime wapen ach-

ter mij en begeleidde me altijd naar de races. 

Jarenlang reed ik betrouwbaarheidsritten en 

crosswedstrijden en won daarmee veel natio-

nale prijzen. Het was een gevaarlijke sport. Ik 

belandde helaas tot twee keer toe langdurig in 

het ziekenhuis, maar ik kwam er gelukkig goed 

doorheen.

Van gascilinder tot buitenkachel
Ook Tims zoon Ron, die door de week elders 

werkt, is hier in de weekenden regelmatig te 

vinden om zijn vader te assisteren. Vol trots laat 

Tim me de oorkonde Leerbedrijf zien die aan 

de wand in het kantoor hangt. ‘Ja,’ zegt Tim ‘wij 

leiden hier ook jongeren op in het vak van de 

metaalbewerking, zo gaat onze kennis over op de 

jongere generatie’. Als bewijs hiervoor toont hij 

mij een recent werkstuk 

van een leerling. Het is 

een oude gascilinder 

die met verschillende 

technieken is bewerkt en 

omgevormd tot een bui-

tenkachel voor gebruik 

in de tuin. Zo wordt dus 

geleerd om creatief te 

zijn en met de snijbran-

der en het lasapparaat 

om te gaan. Ik vraag 

waarom er slechts één 

aanhanger in het pand 

aanwezig is. Tim: ‘De voorraad aanhangers staat 

in een ander pand om rechtstreeks afgeleverd te 

worden aan kopers. Alleen voor reparaties komen 

ze hier in de werkplaats.’ Later zie ik in stellingen 

in het magazijn boven de werkplaats dan ook de 

hiervoor benodigde onderdelen liggen. Met zijn 

grote voorraad, technische kennis en vakkundige 

reparatie is Selling Machineservice een succes 

geworden. Voor klanten met speciale wensen 

kunnen hier velerlei aanpassingen snel en vak-

kundig gerealiseerd worden. Voor meer informa-

tie: www.sellingmachineservice.nl

Rolf Stigter

Adverteerder uitgelicht

Selling Machineservice voor al uw aanhangers

Buitenkachel 

gemaakt van gascilinder.

Tim Selling.

Het bedrijfspand aan het Rak.

Ander positief nieuws kwam eerder deze maand 

van onze hoofdsponsor ING. Die heeft aange-

geven het intensief sponsorschap met onze 

vereniging voor nog eens drie seizoenen te ver-

lengen. Dat biedt ons de mogelijkheid om nog 

veel meer dromen te laten uitkomen. Zo zal in de 

komende jaren ook onze kantine duurzaam wor-

den verbouwd. Qua uitstraling mogen we trots 

zijn op een vereniging als Westzaan. Ook ver buiten 

onze regio staan we bekend als een moderne en 

maatschappelijk betrokken club.

Op sportief gebied zien we wisselende resultaten. 

Ons eerste elftal doet zijn uiterste best om zich in 

de 4e klasse te handhaven. Bij de jongeren doet 

een fl ink aantal teams mee om winterkampioen te 

worden en het meidenvoetbal blijft maar in de lift 

zitten. Bestuurlijk hebben we een aantal wis-

selingen gehad en zijn we blij dat we met een 

heel nieuwe frisse jeugdcommissie (onder lei-

ding van Dirk Dresselhuizen) de jongeren tot 

19 jaar kunnen begeleiden.

Kerstbomen inleveren
Wanneer u dit leest zit u waarschijnlijk dicht bij 

een versierde kerstboom en moet u er niet aan 

denken dat deze over een paar weekjes alweer 

naar buiten moet. Toch doen wij dat wel, want 

ook uw afgedankte boom is straks geld waard 

voor zowel de ophaler als onze club. Let dus 

VVV Westzaan sluit een uniek jaar af
We gaan een mooi 2016 afsluiten. Absoluut hoogtepunt was zonder twijfel de 

heropening van de totaal gerenoveerde kleedkamers. Dagelijks ontvangen wij 

nog complimenten van leden en bezoekers die bijzonder onder de indruk zijn 

van het complex. Dat doet ons goed! 

Vervolg op pagina 23 >>
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De steun bij uw uitvaart 

(075) 616 99 05

www. monutabvdb.nl

Monuta      Bakker en Van der Blom

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
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Groep 7/8 van de locatie zuid van basis-

school De Kroosduiker heeft een schoolreis 

gewonnen naar attractiepark Duinrell in 

Wassenaar. De klas won de trip door de ver-

koop van heel veel kinderpostzegels. 

Miquel Mensingh, een leerling, had alleen al voor 

1700 euro aan postzegels verkocht. En dat deed 

hij gewoon in zijn eigen buurtje! Miquel en zijn 

klasgenootjes gingen van deur tot deur om geld 

op te halen voor kinderen die het een stuk slech-

ter hebben dan zij. En daar zijn ze op De Kroosdui-

ker maar wát trots op. 

Daarmee spekte hij de kas van het goede 

doel zodanig, dat De Kroosduiker dit jaar 

behoort tot de scholen met de hoogste 

opbrengst van de Kinderpostzegelactie. 

In totaal hebben 25 scholen in Nederland 

een schoolreis naar Duinrell gewonnen. 

De jaarlijkse actie bracht dit keer 9,3 mil-

joen euro op. Het geld wordt gebruikt 

voor de ontwikkeling van kwetsbare kin-

deren in Nederland en in het buitenland. 

Denk daarbij aan onderwijs, pleegzorg en 

traumaverwerking.

Sinterklaasfeest
De Sint was weer in het land en op De Kroosduiker 

nam hij alle tijd om zich samen met de kinderen te 

vermaken. In de grote gymzaal aan de Torenstraat 

inspecteerde hij of het bij het pietenparcours 

wel allemaal goed ging en of er aanstormende 

talenten tussen de hulppietjes aanwezig waren. 

Het was een feest waar de kinderen naar harten-

lust konden bewegen. In de school werd er door 

de kinderen met de hulp van veel enthousiaste 

ouders heerlijk gespeeld en kon de Sint het niet 

laten om mee te spelen.

De Kroosduiker wint schoolreis

Sinterklaas speelt mee.

Lampionnen 
maken
Al eerder in een stukje over Sint Maarten 

heb ik u verteld dat lampionnen maken 

niet mijn favoriete bezigheid is.

Prikken met peuters is niet echt een succes, het 

is nog te moeilijk voor ze. En dan het vliegerpa-

pier dat je als juf erop moet plakken. Dat plakt 

bij mij overal behalve op de plaats waar het 

moet. Maar dit jaar hadden wij een toplampion! 

Een lieveheersbeestje. Gemaakt van twee bord-

jes waarvan juf het midden had uitgeknipt, dus 

geen prikwerk, met twee vrij grote rondjes vlie-

gerpapier, dus makkelijk op zijn plaats te plak-

ken. De peuters zijn lekker aan het schilderen 

gegaan. Toen het droog was konden ze er de 

stippen, poten en ogen op plakken. Nog even 

de lakspuit erover gehaald en klaar, het feest 

kon beginnen.

Zoals ieder jaar hadden we op de groep alles 

donker gemaakt en zijn we met de peuters Sint 

Maarten gaan ’lopen’. Bij drie tafeltjes kregen ze, 

na het zingen van een liedje, een snoepje. Twee 

snoepjes gingen in een tasje mee naar huis en 

één snoepje mochten ze op de bank opeten, 

voordat ze nog een paar liedjes voor de papa’s 

en mama’s zongen. Tijdens dit ‘eten’ hadden wij 

nog even een gesprekje met de peuters: met wie 

ga je lopen, waar ga je lopen? Maar ook vroeg ik 

hun: wat zeg je als je iets hebt gekregen? Daarop 

zeiden ze allemaal: dan zeg ik dank je wel. Maar 

één peuter zei: dat durf ik niet te zeggen, maar 

ik vraag wel of mijn broer dat voor mij wil doen.

Babino wenst u allemaal hele fi jne feestdagen 

en een gelukkig nieuw jaar!

Babino, 

Monique van Westrop

Pluis de Molenmuis
In het kader van Cultuureducatie Zaanstreek 

zijn we met groep 1 en 2 van cbs De Rank naar 

het Molenmuseum geweest. 

We werden ontvangen door Stien en Mien, twee 

als Saartje uitgedoste dames. De kinderen kre-

gen eerst een fi lmpje over een molenmuis te zien. 

Onder begeleiding van ouders en in het bezit van 

een knuff elmuisje en speurkaart met zes zoekop-

drachten, mochten de kinderen op stap door het 

museum op zoek naar de zes muisjes. Telkens wan-

neer zij een muis tegenkwamen, mochten zij een 

muis op hun speurkaart kleuren en luisteren naar 

een uitleg betreff ende een 

museumstuk. 

Hanny Kerkhoven,

leerkracht 3/4 W 

cbs De Rank

Groep 1 en 2 van De Rank in het Molenmuseum.



20

J.J. Allanstraat 111 • 1551 RC Westzaan 
T 075 6280552 • M 06 25034656 • E ron.lagerweij@kpnmail.nl

maandag 09.00 - 18.00 uur
dinsdag 09.30 - 17.30 uur
woensdag 09.00 - 17.30 uur
donderdag 09.00 - 18.00 uur
vrijdag 09.00 - 17.30 uur
zaterdag 09.00 - 16.00 uur

GSM 06 10 949 717
bcnieuwenhuijs@yahoo.com

www.bartnieuwenhuijs.nl 

SPECIALIST IN 
17- EN 18-EEUWSE ZAANSE  HOUTBOUW

WOONHUIZEN
MOLENS | PAKHUIZEN

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!

BEL VOOR EEN 
AFSPRAAK

Nieuw kunstgebit?Nieuw kunstgebit?

BETROUWBAAR

VAKKUNDIG

SNEL

ALTIJD IN DE BUURT

• Voor bedrijf en particulier
• 25.000 producten direct 

uit voorraad leverbaar
• Ook op zaterdag geopend!

WWW.GROENHART.NL
24 UUR PER DAG, 7 DAGEN 
PER WEEK BESTELLEN

TEL. 0299-480100
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Zoete aardappelschotel 
met spinazie en kip

Hoofdgerecht voor 4 personen

Benodigdheden:

1 zak verse spinazie  •  500 gram zoete aardappels  

•  1 bakje champignons  •  250 gram kipfi let  •  

2 zakjes mozzarella  •  3 uien  •  3 teentjes knof-

look  •  3 eetlepels ketjap  •  snufj e peper en zout  •  

1 theelepel komijn  •  1 theelepel nootmuskaat  •  

1 eetlepel olijfolie

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 200 graden. Snijd de kip-

fi let in kleine reepjes. Maak de champignons schoon 

en snijd deze in dunne plakjes. Snijd de uitjes in klei-

ne ringen en snijd de knofl ook klein. Schil de zoete 

aardappels. Snijd na het schillen de aardappels in 

kleine stukjes. Doe wat water in de pan met de aard-

appels en zet het vuur aan. Als het water kookt, zet 

je het vuur lager en laat je de aardappels ongeveer 4 

minuten koken. Houd de aardappels in de gaten en 

prik met een vork in een aardappel om te checken of 

ze niet te gaar worden. Bak de ui in een koekenpan 

en voeg de champignons en knofl ook toe. Wanneer 

alles goed warm is, haal je de pan van het vuur.

In een andere pan bak je de kipfi let goudbruin. Als 

de kipfi let gaar is, voeg je het champignonmeng-

sel toe, de ketjap, nootmuskaat, komijn en zout en 

peper. Roer het geheel goed door. Laat nu de spi-

nazie in een andere pan langzaam slinken. Als de 

aardappels gaar zijn, kan je deze afgieten. Pak de 

ovenschaal erbij en schep het kipmengsel hierin. 

Leg dan een laagje van de geslonken spinazie erbo-

venop en dan de zoete aardappels. Snijd de mozza-

rella in plakjes en leg deze als laatste erop. Doe de 

schotel voor zo’n 25 minuten in de oven.

Weetje:

De eetbare paddenstoel 

Agaricus bisporus is in 

Nederland en België 

sinds de jaren 70 volledig 

ingeburgerd onder de 

naam champignon, het 

Franse woord voor pad-

denstoel. Champignons 

worden in Nederland bijna altijd in champignon-

cellen gekweekt, op een speciaal samengestelde 

Heerlijke maand december! Letterlijk en fi guurlijk. Gezelligheid met familie en vrienden en daarnaast 

natuurlijk heel veel eten en drinken. De kilootjes vliegen eraan. Januari is altijd een lastige maand. Je 

broek kan bijna niet meer dicht. Vandaar een recept met weinig calorieën, dat makkelijk te maken is. 

Een aantal van jullie heeft in de maand december vast veel in de keuken staan bakken, braden en wok-

ken. Dus nu even rustig aan.

voedingsbodem die bestaat uit compost van kalk, 

paardenmest en kuikenmest. De teelt in Nederland 

vindt voornamelijk plaats in de provincies Limburg, 

Noord-Brabant en Gelderland, en in België onder 

andere in de mergelgrotten van Zichen-Zussen-

Bolder (Limburg). Vroeger werden champignons 

geteeld in de fl uweelgrotten van Valkenburg en in 

de Sint-Pietersberg bij Maastricht. 

Het hele kweekproces van de champignon duurt bij 

elkaar zo’n zes weken. Het geheel wordt afgedekt 

met een laag veen. Deze dekaarde zorgt ervoor dat 

de vochtigheid en temperatuur van de compost 

stabiel blijven. Afhankelijk van het ras wordt een 

temperatuur van tussen 16 en 22 graden Celsius 

aangehouden.

Dit is nou zo’n makkelijk en gezond recept dat je 

prima kunt eten als je op je lijn let. Zoete aardap-

pels zijn super gezond en bevatten veel vezels, 

wat zorgt voor een vol gevoel. Ook zorgen zoete 

aardappels ervoor dat je geen schommelingen in 

je bloedsuiker krijgt. Verder zit de zoete aardap-

pel vol met antioxidanten en vol met vitamine c en 

vitamine b6. 

Dit gerecht bevat ook spinazie. Spinazie bevat veel 

ijzer, zit bomvol voedingsvezels en bevat vitamine 

A, C, E en K. Kipfi let is een mager stukje vlees met 

weinig calorieën en toch veel smaak. Een ideaal 

gerecht voor iemand die gezond wilt eten. Kip is 

namelijk een heel veelzijdig stukje vlees en je kan 

er alle kant mee op, jij kan toch ook niet genoeg 

krijgen van deze heerlijke kip gerechten?

Eet smakelijk. Voor nou en naggeris!

Ingrid de Vries

Haar liefde voor de natuur leidde er 

later toe dat ze met stadsecoloog 

Martin Melchers twee documentaires 

maakte over wilde natuur in Amster-

dam: Haring in het IJ en Amsterdam 

Wildlife. Toen Merel al in de hoofdstad 

woonde, ving ze eens een babyvosje 

op in haar huis, drie hoog achter. ‘Dat 

beestje was halfdood door Martin 

gevonden. Ik maakte van een kratje 

een vossenhol, gaf hem melk met een 

pipetje en liet hem ’s nachts op mijn 

buik slapen. Na vier weken is hij naar 

de vossenopvang gegaan, waar ze 

hem weer angst voor de mens heb-

ben bijgebracht. Uiteindelijk is hij in 

de duinen vrijgelaten.’ 

Op haar twaalfde verhuisde ze naar 

de Nauernasche Vaartdijk, waar ze 

omging met buurtkinderen als Wil-

lemijn Brinke, Pieter Kars, Michiel 

Verkade, Mark Swart en Tim de Haan. 

‘Op Tim was ik erg verliefd, net als op 

Mark’, kijkt ze terug. Haar oude jeugd-

liefdes en Westzaanse vrienden kun-

nen haar nu bijna dagelijks terugzien 

in het RTL Nieuws. Net als gemiddeld 

1,2 miljoen andere Nederlanders. Hoe 

gaat ze met haar bekendheid om? ’Ik 

word eigenlijk niet zo vaak herkend. In 

het ‘echt’ zie ik er toch wat anders uit 

dan op tv. Dan zit ik niet zwaar in de 

make-up, heb ik mijn haar opgestoken 

en draag ik vaak een afgetrapte spijker-

broek. Maar natuurlijk gebeurt het wel 

dat mensen mij herkennen, al weten ze 

dan vaak niet precies waarvan. Soms 

zegt een taxichauff eur in plat Amster-

dams dat hij mij ergens van kent: ‘Jij 

bent toch van AT5?’

Een nieuwslezer is meer dan een door-

geefl uik van berichten, zegt ze. ‘Geluk-

kig wel, anders kunnen ze net zo goed 

een voorleesrobot neerzetten. Wij 

schrijven onze eigen teksten, redigeren 

berichten van anderen, denken mee 

over onderwerpen en hoe die aan te 

pakken.’ RTL Nieuws probeert ‘de mens’ 

centraal te stellen in de berichtgeving. 

‘Wij beginnen een item vaak met wat 

iets betekent voor mensen of hoe ze 

een bepaalde maatregel ervaren. Dat 

is een belangrijk verschil met het NOS 

Journaal. Die leggen meer de nadruk 

op instituties.’ Als voorbeeld noemt ze 

het nieuws dat steeds meer ouders hun 

kinderen niet laten vaccineren, omdat 

ze menen dat dat niet goed voor hun 

kroost is. ‘Wij laten dan in het begin 

zo’n bezorgde ouder aan het woord, 

terwijl de NOS eerst door de RIVM laat 

uitleggen wat er aan de hand is.’

Als we na het interview naar het Reght-

huys lopen om daar een foto te maken, 

geniet ze opnieuw van de rust in het 

dorp en het geweldige uitzicht over 

het berijpte Westzijderveld, waarin 

molen Het Prinsenhof fraai afsteekt 

tegen de helderblauwe lucht. ‘Ik houd 

van de reuring in de stad en de moge-

lijkheid om binnen een paar minuten 

in een restaurant of in de bioscoop te 

zitten. Maar als ik dit zie begin ik toch 

een beetje aan terugkeren te denken.’

Melchert Leguijt

Vervolg van pagina 1 >>
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speciaalzaak in franse kaas en wijn 
winkel, groothandel, relatiegeschenken en partyservice

Voor meer info en reserveringen over proeverijen en cursussen: 
of De Cock & Co   e-mail: r.de.cock@planet.nl

WINKELCENTRUM WESTERKOOG • Koog aan de Zaan • T 075 - 6315350 • E info@ndelangebakkerij.nl

De lekkerste ZAANSE DUIVEKATERS worden  
door onze bakkers gemaakt!

Voor een overheerlijk ontbijt, lunch of  
tussendoortje, voor feestelijk gebak en  

heerlijke taarten gaat u naar…

HIER HAD

UW
ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!

Voor informatie over  
adverteren in 

kunt u mailen naar  
jan.steijn@tiscali.nl
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L E T T E R W A A R D E N P U Z Z E L  V A N  P E T E R

Deze puzzel van Peter en de puzzel van Ingrid verderop in dit nummer zijn allebei prijspuzzels. U kunt uw oplossingen 

inleveren of mailen naar één van bovenstaande adressen. De inzender met de meeste punten ontvangt een cadeau-

bon. De oplossing van de doorloper van Ingrid in het vorige nummer is: Mariebuur.

Inleveradressen:•  Bloemsierkunst Albers, 
J.J. Allanstraat 335

•  Gré Jongewaard, 
Nauernasche Vaartdijk 4•  A. Kuiper, 

Lambert Meliszstraat 72•  Jeannet Vollenga, Middel 165, e-mail: renjv@live.nl• Eduard Neefjes, Zuideinde 14

De kerst-
puzzels van 

Ingrid en Peter

In de kerstboom dient u 7 woorden te plaatsen van 2 tot en met 8 letters. Bij iedere van de genoemde rubrieken hoort 

1 van uw woorden, maar u bent vrij in de keuze van uw woordlengte. Alleen enkelvoud is toegestaan, dus PEER en niet 

PEREN. De letters hebben een waarde. Kiest u bijvoorbeeld bij groente, fruit, vrucht BES, dan levert dat 2 + 4 + 4 = 10 

punten op. Kiest u KERS, dan levert dat 3 + 4 + 2 + 4 = 13 punten op. De bedoeling is door goede keuzes zoveel mogelijk 

punten te verkrijgen als totaal van de 7 woorden.

De 7 rubrieken zijn: 1. groente, fruit/vrucht, 2. zoogdier, 3. insect, 4. (heel) 

werkwoord (dus lopen, maar niet loopt) 5. deel van menselijk lichaam, 6. 

kleding/schoeisel, 7. begrip uit de spel-/sportwereld (zoals corner, dam-

men, netbal etc.). 

Uw woorden moeten in Van Dale staan. Tekens op letters zoals trema’s 

zijn toegestaan. Lever de kerstboom in of noteer uw woorden op papier. 

Vergeet niet het totaal aantal punten te vermelden. 

LETTERWAARDEN

1 punt J Q V X      

2 punten B D M R W Z

3 punten F G I K N O 

4 punten E H L S U IJ

5 punten A C P T

Lever de ingevulde kerstboom in of noteer uw woorden op 

papier. Vergeet niet het totaal aantal punten te vermelden. 

Veel puzzelplezier!

goed op de inleverdata van de 

gemeente, want ook u kunt onze 

vereniging helpen. Degene die de 

meeste bomen voor ons binnen-

haalt, krijgt naast de vergoeding 

per boom ook een compleet tenue 

(broek/shirt) van zijn favoriete ere-

divisieclub.

Tot slot rest ons u te bedanken voor 

een heel mooi 2016. Wij wensen u 

heel fi jne feestdagen en een goed 

gezond en sportief 2017.

VVV Westzaan, 

Arno van den Broek, 

voorzitter Publiciteit

Vervolg van pagina 17 >>

Vervolg van pagina 11 >>

Niels Nielen maakte op 

zijn 16e zijn debuut in het eerste van VVV Westzaan.

Snertdag in De Kwaker
Traditioneel beginnen we het 

nieuwe jaar met een snertdag, 

op zaterdag 7 januari, aanvang 

13.00 uur. Het belooft weer een 

gezellige middag te worden met 

afwisselend optredens van het 

Dagorkest Zaanstreek-

Waterland en het Kapi-

teinskoor. Voor alle 

bezoekers is er gratis 

huisgemaakte snert, 

uiteraard met rogge-

brood en spek. Hierbij 

geldt wel op=op, dus 

kom op tijd! 

Yoga
Op woensdagochtend 

zijn van 9.00 tot 10.00 

er iemand onwel wordt op straat 

kunnen de boa’s eerste hulp ver-

lenen. Met regelmaat helpen de 

Boa’s mensen, maar ook dieren, 

en assisteren ze de politie bij het 

aanhouden van bijvoorbeeld een 

winkeldief.

Ook tijdens de avonduren, op 

koopavond en uitgaansavonden 

zijn boa’s actief. Er wordt gecontro-

leerd op overlast door jongeren en 

samen met de politie wordt er pre-

ventief opgetreden tegen inbra-

ken. Mocht een inbraak zich toch 

voordoen, dan wordt er geholpen 

met het opsporen van de verdach-

ten. Handhaven is belangrijk, maar 

liever voorkomen we problemen. 

Dat doen we graag samen met u.

Wat betekent dat 
voor Westzaan?
U kunt de boa’s tegenkomen op 

de mountainbike of in de gemar-

keerde handhavingsauto van de 

gemeente Zaanstad. De boa’s tre-

den bijvoorbeeld op in Westzaan-

Zuid tegen het illegale crossen op 

Hoogtij, maar ook regelmatig bij 

het Reghthuys, als er geparkeerd 

wordt op de aangewezen stand-

plaatsen.

Monica Briefj es,

wijkmanager Westzaan, 

Wormerveer en Westknollendam

075-6552188 / 06-52098481

uur nog enkele plaatsen vrij. Deze 

lessen worden gegeven door Patri-

cia Stikvoort van De Vleugelboom. 

Voor nadere informatie kunt u 

contact opnemen met Patricia op 

06-30429470. Of neem eens een kijk-

je op de site www.devleugelboom.

nl Ook geeft Patricia babymassage/

yoga, dreumes/peuteryoga en kin-

der/tieneryoga, in De Kwaker op 

woensdagochtend.
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De Enige scharrelspecialist in de Zaanstreek.
Uitsluitend scharrelvlees, worst en vleeswaren uit eigen 

worstmakerij. Diverse maaltijden, soepen en broodjes.

Sinds 1916 een begrip in de Zaanstreek.

Zuiddijk 97  •  Zaandam  •  Tel. 075 - 616 41 25
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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

 

Spectrum Schoonmaakbedrijf is 
er voor al uw schoonmaakwerk!

Vaartdijk 17, 1566 PM Assendelft | Tel: 075 - 616 68 64
Mob: 06 - 542 955 01 | info@schoonmaakbedrijfspectrum.nl

www.schoonmaakbedrijfspectrum.nl

Glasbewassing
Onderhoud kantoren

Schoonmaak opleveringen
Vloeronderhoud tapijt en/of harde vloeren

Schoonmaak gevels voor 
bedrijven en particulieren

Verwijderen van graffi ti 

Voor een 
persoonlijke 
en adequate 

aanpak!
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K E R S T K R U I S W O O R D R A A D S E L  V A N  I N G R I D

Dit kerstkruiswoordraadsel en de kerstpuzzel van Peter zijn allebei prijspuzzels. U kunt uw oplossingen inleveren of 

mailen naar één van bovenstaande adressen. Onder de juiste inzendingen wordt een cadeaubon verloot. De oplossing 

van de doorloper van Ingrid in het vorige nummer is: Mariebuur.

Horizontaal: 1. buiten praten met buren (Zaans), 6. chris-

telijke Egyptenaar, 10. haven in Duitsland, 11. Nederlandse 

zangeres, 12. mestvork, 13. teug, slok, 14. erfelijke factor, 

15. plaats in Gelderland, 17. Heer (afk.), 18. heuvel van fi jn 

zand, 19. Engels bier, 21. lol, 22. Mexicaanse munt, 23. 

mager, 25. god van de moslims, 26. Zeeuwse badplaats, 28. 

deel van een schip, 29. behulpzaam, 30. kunstmatige taal, 

32. ketjapsoort, 33. drank, 36. houten wig, 37. terras op een 

huis, 39. vulkaanmonden, 41. benzinemerk, 42. Braziliaan-

se munt, 44. doodmoe, 47. Kaap in Andalusië, 48. chocola-

dereep met hazelnoten, 49. plantenvocht, 51. gewicht, 52. 

Scandinavische munt, 53. jongensnaam, 54. Ratione offi  cii 

(afk.), 55. deel van het jaar, 56. Frans lidwoord, 57. mooi 

en fraai gelegen, 58. via, 59. rivier in Noord-Brabant, 61. 

autokeuring, 62. boeken uitleencentrum, 63. ziekenhuis in 

Amsterdam, 65. plaats in Frankrijk, 66. muziekinstrument, 

68. veer, 69. kloof, 72. hoofdstad van Libanon, 73. gemene-

best van de onafhankelijke staten (afk.) 75. Gelderse plaats, 

76. jongensnaam, 77. indiaan uit Bolivia, 78. Spaanse lucht-

vaartmaatschappij, 80. ter inzage (afk.), 81. aantal boeken 

in één band, 83. Afrikaanse slang, 85. uit zekere Belgische 

stad, 87. individu, 88. geen geld hebben, 89. angstwek-

kend, 90. gestolen buit, 91. tandeloos zoogdier, 92. win-

tersport, 94. alcoholvrije wijn, 95. bloedvatverwijder, 96. 

azijn, 97. klein stromend water, 98. kleur, 99. appel met 

zure smaak, 100. elektrische spanning.

Verticaal: 1. opslagruimte, 2. Arabisch bevelhebber, 3. 

gemeente in Noord-Brabant, 4. elasticiteit, 5. zink (afk.), 6. 

gezellig, 7. beoordeling, 8. jonge hond, 9. te koop (afk.), 

11. bekende Belgische kok, 13. teken, 15. eerbied betonen, 

16. Hawaïaanse groet, 18. golven, kabbelen, 20. rivier in 

Italië, 21. hebberig, 22. verbandmiddel, 24. dokters, 25. 

brandresten, 27. lichtbundel, 29. vaartuig, 31. deel van een 

huis, 34. maand (afk.), 35. voegwoord, 37. gang van een 

paard, 38. jongensnaam, 39. vitaal, 40. afwijkend van de 

norm, 41. bewijsstuk, 43. slaapmeubel, 45. munteenheid, 

46. ansicht, 49. rank en tenger, 50. schaakterm, 53. uit de 

Kaap de Goede Hoop, 55. meisjesnaam, 56. niet vol, 58. 

jongensnaam, 60. voorafj e, 62. stoere jongen, 64. gevan-

genenbewaker, 65. brandbaar koord, 67. even tussendoor, 

68. Russische president, 70. niet vast, 71. bekeerde Moor 

in Spanje, 72. buiten dienst (afk.), 73. geblokt, 74. muziek-

soort, 76. eerste optreden in het openbaar, 77. nachtdie-

ren, 79. achterwerk, 80. Bijna (Zaans), 82. manuscript (afk.), 

84. bangelijk, 86. heimelijk, 88. Kleine schuur, 90. biertje, 

91. vriend (Spaans), 93. loods, 94. groet, 95. groente, 96. 

roem, 97. familielid, 98. bruto (afk.).

Plaats de letters in de groene vakjes achter elkaar en je 

krijgt de Zaanse benaming van : over dun ijs rennen.

3 januari  Nieuwjaarsreceptie

10 januari  Bingo

17 januari   Zanger Benjamin 

(bij u bekend)

24 januari  Bingo

31 januari  Film

Alle activiteiten starten om 14.00 uur.

Activiteiten Lambert Melisz

Inleveradressen:•  Bloemsierkunst Albers, 
J.J. Allanstraat 335

•  Gré Jongewaard, 
Nauernasche Vaartdijk 4•  A. Kuiper, 

Lambert Meliszstraat 72•  Jeannet Vollenga, Middel 165, e-mail: renjv@live.nl• Eduard Neefjes, Zuideinde 14

De kerst-
puzzels van 

Ingrid en Peter
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Handbeschilderde geboortestoeltjes
Speciaal bloemwerk@evenementen
Stylingadvies binnen- en buiten
Diverse workshops

Nieuwsgierig? Kijk snel op
www.vandijkstijl.nl

Bent u op  
zoek naar advies  

over verzekeringen, 
hypotheken, financiën 

of pensioen?

Westzijde 318, Zaandam  
T 075 - 616 17 17

www.drvr.nl

MEER INFORMATIE
www.kindertuin.nu
info@kindertuin.nu
Telefoon 075 6150217
Zuideinde 22, Westzaan

KINDERTUIN WESTZAAN
Kindertuin Westzaan is al jaren een 

betrouwbaar adres voor kinderopvang in 

Westzaan. Wij bieden kinderdagopvang 

voor 0 tot 4-jarigen en naschoolse opvang 

voor kinderen van 4 tot 12 jaar van CBS 

De Rank en OBS De Kroosduiker Zuid.

Speerpunten:

Bewegen, natuur ervaren, samen spelen, 

leren van elkaar en 

buiten zijn.

Meer info op kindertuin.nu

samen spelen, samen leren!

...aangenaam.

Uitvaartverzorging
Dag & Nacht bereikbaar

023 - 5 371 375
Opbaargelegenheid

’t Reght Huys - Westzaan
  www.luvu.nl - persoonlijke begeleiding
  uitvaartleidster: - wilsbepaling / nazorg
  M.C. Vis - Luttik - uitvaartverzekeringen
  Zuideinde 35 - opbaren: ’t Reght Huys / thuis
  1551 EA  Westzaan - deeluitvaarten
  075-617 09 54 - uitvaart naar uw eigen wens

Gré Vis Ruud Kerkhoff

• Drijvende aanlegsteigers

• Drijvende terrassen

• Kanosteigers

• Roeisteigers

Westzijde 390, 1506 GL Zaandam, 075-6351695

W W W . R E N A U D W I T G O E D . N L

OF
Je ziet het verschil!

t m
e

Laat een mooie foto van jezelf 

en/of je favo riete huisdier 

naschilderen of tekenen. Dat kan 

al vanaf 95 euro. Kijk eens op 

www.zaanarts-portretten.nl of 

mail naar pcmgroot@gmail.com

ZAANARTS

Kapsalon

Fotostudio

Op afspraak M 06-36325638

Overtoom 31, 1551 PC Westzaan
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K E R K D I E N S T E N

‘Toon Hermans zei: 

Als je morgen even oud bent als 

vandaag, ben je dood.’ 

Doopsgezinde Gemeente
De diensten zijn om 10.00 uur in de 

Kooger Vermaning.

 24 dec Kerstavond

  19.30 uur Lessons and Carols

 25 dec Eerste Kerstdag ds. Jaap Brüsewitz

 4 jan 20.00 uur praten over Bijbelteksten

 8 jan ds. Jaap Brüsewitz

 15 jan Open Liturgiegroep, thema ‘bidden’

 22 jan ds. Henriette van Dunné

 29 jan nog onbekend

Christelijke Gereformeerde Gemeente
De middag- en avonddiensten worden gehouden 

in Beverwijk, Meerplein 62.

 25 dec Eerste Kerstdag 

  9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

 26 dec Tweede Kerstdag 

  10.00 uur gezinskerstfeest

 31 dec 19.00 uur ds. L.J. Koopman

 1 jan Nieuwjaarsdag

  10.30 (!) en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

 8 jan  9.30 en 16.00 uur 

ds. H. Fahner, Den Helder

 15 jan 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

 22 jan 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

 29 jan 9.30 en 16.00 uur ds. L.J. Koopman

Gereformeerde Gemeente Westzaan
 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 oudejaarsdienst

 1 jan  Nieuwjaarsdag

   10.00 uur nieuwjaarsdienst en 

15.30 uur leesdienst

 8 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst

 15 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst

 22 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst

 29 jan 10.00 en 15.30 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Westzaan
 24 dec Kerstavond

  22.30 uur ds. C. Visser, Westzaan

 25 dec Eerste Kerstdag

  10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

 31 dec 19.30 uur ds. C. Visser, Westzaan

 1 jan  Nieuwjaarsdag 

10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

 8 jan 10.00 uur ds. N.B. Olde, Zwaag

 15 jan 10.00 uur ds. C. Visser, Westzaan

 22 jan   10.00 uur ds. M.C. Sloots, Zaandijk 

Jeugddienst met thema ‘De Bijbel 

draait door’

 29 jan 10.00 uur ds. S. Visser, Zaandam

Belangrijke adressen

Spreekuren Westzaanse huisartsen
Spreekuren van dr. H.B.E. Vink, dr. B. Peeters en 

dr. G.N. van Altena. 

Zuideinde 73

Inloopspreekuur: 

maandag, woensdag en vrijdag 8.00-9.00 uur

Torenstraat 4

Inloopspreekuur: dinsdag 8.00-9.00 uur

U kunt een afspraak maken tussen 8.00 en 17.00 uur 

op 075-6353806. Voor een afspraak 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.verloskundigenasendelft.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
Inloop in Lambert Melisz op maandag en woensdag 

9.00-12.30 uur. Bel 088-3833014 voor een afspraak 

bij u thuis. Zie ook www.swtzaanstad.nl/assendelft-

plus-westzaan.

De beheerders van 
de publicatiekasten zijn: 

Noord: Ruud van Vuure, Torenstraat 28, 

 tel: 075-6282813 

Zuid: Ingrid Jahn, Kerkbuurt 40, 

 tel: 075-6153348/06-17171793

Colofon

Redactie 
Redactie : Peter Groot (075-771 08 18)

  Linda Wessels (06-40426993)

Fotografie : Fred Eerenberg

Eindcorrectie : Tjakko Bos

Opmaak/druk :  HuigHaverlag Printing, 

Wormerveer

Inleveren kopij
Linda Wessels - De Kersenboomstraat 40, 

1551 BW  Westzaan, e-mail: wessaner@gmail.com

Voor advertenties 
Jan Steijn - Watermolenstraat 102, 

1551 BG  Westzaan, e-mail: jan.steijn@tiscali.nl

Secretariaat bestuur
Jeannet Vollenga - Middel 165, 

1551 SV  Westzaan, tel: 075-621 09 02

Financiële administratie
Jan Steijn - Watermolenstraat 102, 

1551 BG  Westzaan, tel: 075-785 13 20

Bankrelatie
Rekeningnummer: NL61 RABO 0370123506

Kopij volgende nummer
Uiterlijk 1 januari 2017 sturen naar De 

Kersenboomstraat 40, 1551 BW Westzaan of mailen 

naar wessaner@gmail.com. Kopij in Word zonder 

opmaak. Geen foto’s in de tekst geplakt, geen 

kaders, strepen of kolommen. Foto’s minimaal 

1 Mb als bijlage bij de tekst. 

De volgende Wessaner verschijnt op woensdag 

25 januari 2017.  

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.
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Telefoon 075 6281263 
www.bartnatuursteen.nl
info@bartnatuursteen.nl
Showroom: Guisweg 23

Bart 
Natuursteen
Natuursteenbewerking voor bouw, 

interieur en grafmonumenten

Guisweg 43-45
1544 AH Zaandijk 

KAAIKHOF 18, Assendelft, Tel. 075-6573400

WIJ BEZORGEN OOK AAN HUIS!

Meer dan 80 verschillende verse vlaaien

Winkelcentrum “de Saen “

Bestellen: WWW.LIMBURGIAVLAAI.NL

De techniek  
van de toekomst,  

dankzij de  
ambitie van nu

Zaans vakmanschap sinds 1902  HuigHaverlag is een vooruit-

strevende drukkerij, altijd al geweest. Neem onze ambitieuze ICT-afdeling. 

Hier vind je professionals die weten dat publishing meer is dan inkt op papier. 

Resultaat: innovaties op maat – oplossingen die het proces beter, sneller 

en goedkoper maken. De basis onder al onze activiteiten is onze Zaanse 

herkomst. Niet ingewikkeld doen, maar aan de slag gaan en altijd vooruit wil-

len, dat kenmerkt onze aanpak. Meer weten over ons vakmanschap of onze 

ambities? Kijk op HuigHaverlag.nl of maak een afspraak, via (075) 612 73 73.

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


